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Apresentação
O Projeto pedagógico do Curso (PPC) de graduação em Engenharia de
Controle e Automação, da Escola Politécnica de Pernambuco (POLI), campus Benfica,
da Universidade de Pernambuco (UPE), é um documento público que tem por finalidade
apresentar o curso para a comunidade acadêmica e para as instâncias de regulação e
avaliação estadual e nacional. Foi elaborado de forma participativa, incluindo
representantes de todos os seguimentos envolvidos no curso, como docentes, discentes e
mercado de trabalho.
Este documento busca cumprir o PPC aprovado pela Resolução de n. 16/1999, de
31 de maio de 1999, do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CEPE/UPE), que
desmembrou o curso de graduação em Engenharia Mecânica da POLI-UPE em dois,
sendo: (a) graduação em Engenharia Mecânica Industrial e (b) graduação em Engenharia
Mecânica Mecatrônica.Com a Construção dos Referencias dos Cursos de Graduação
(Bacharelados e Licenciaturas) feita pelo MEC, onde houve a convergência de
denominação de cursos, Engenharia Mecânica Mecatrônica passou a ser Engenharia de
Controle e Automação, que a Portaria de n. 4250 de 05 de junho de 2013, da Secretária
de Educação - SEDUC do estado de Pernambuco, renovou o reconhecimento do curso.
Além disso apresenta uma revisão e atualização para melhoria da qualidade do
curso fundamentado nas necessidades e problemas identificados durante o cumprimento
do último PPC renovado, tendo como base as Diretrizes Curriculares Nacionais do
Ministério da Educação (MEC), das resoluções do Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia (CONFEA), da Resolução do Conselho Estadual de Educação do Estado de
Pernambuco (CEE/PE) de n. 01, de 12 de abril de 2004, e do Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) da UPE, evidenciando os seguintes princípios: (a) Indissociabilidade
das dimensões ensino, pesquisa e extensão; (b) Interdisciplinaridade e articulação entre
múltiplas atividades envolvidas; (c) Flexibilização curricular; (d) Contextualização e
criticidade dos conhecimentos; (e) Ética como orientação das ações educativas; (f) Prática
de avaliação qualitativa, sistemática e processual do PPC.
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1. Projeto Pedagógico do Curso
1.1. Justificativa da oferta do curso
Ao longo da evolução da sociedade, 3 grandes processos históricos transformadores
que trouxeram profundas mudanças nas relações do ser humano com o trabalho foram de
suma importância: as Revoluções Industriais. A primeira marcou o ritmo de produção
manual à mecanizada (1760-1830). A segunda (1850), com o advento da eletricidade,
permitiu a manufatura em massa. E a terceira, também chamada de Revolução Tecnocientífica, em meados do século XX, permitiu a aplicação de tecnologias de ponta em
todas as etapas produtivas, principalmente pelo uso da eletrônica, robótica, automação e
telecomunicação.
Atualmente, o mundo está a bordo de uma revolução tecnológica que transformará
fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Isso se deve
ao fato do fácil acesso a informação devido à grande rede de internet, serviços integrados
em servidores (Computação em Nuvem), e as facilidades que as tecnologias atuais trazem
e integram cada vez mais as pessoas e sistemas. É a chamada Quarta Revolução Industrial,
que terá um impacto muito grande e gerará desdobramentos com relação a mudança de
paradigmas, mudanças no mercado de trabalho, segurança geopolítica, ética, entre outras
coisas. Esta quarta evolução traz consigo a ideia de fábricas inteligentes e automação total
de sistemas e industrias, integrando tudo desde o chão de fábrica até o nível corporativo
através de redes inteligentes que poderão controlar a si mesmas.
No Estado de Pernambuco existem 2 grandes polos industriais, que demandam cada
vez mais por mão-de-obra qualificada na área de engenharia, principalmente de Controle
e Automação, dada a complexidade das plantas industriais e dos processos. Ao sul do
Estado, tem-se o Polo Petroquímico de Suape, o Estaleiro Atlântico Sul, entre outras
indústrias do setor de energia, logística, etc, que necessita de sistema de automação, de
integração de sistemas, entre outros serviços que demandam engenheiros. Da mesma
forma que, ao norte do Estado, com o Polo Automotivo, o Fármaco-químico, entre outros,
fazem uso também e absorbem a mão-de-obra qualificada que é capacitada no Estado de
Pernambuco.
Diante disso, existe a necessidade crescente de se formar cada vez mais engenheiros
com perfil multidisciplinar, com competência técnica, que saiba avaliar impactos
ambientais e sociais, e que seja ético no exercício da sua profissão. O Engenheiro de
Controle e Automação possui uma capacidade técnica multidisciplinar, pois aborda 4
grandes áreas de conhecimento: elétrica, mecânica, eletrônica e computação. Além disso,
ele é capacitado para trabalha com integração de sistemas de diferentes tipos; modelar
matematicamente sistemas ou plantas industriais; realizar projetos de controle e
automação; programar robôs e células robotizas; entre outras atribuições que fazem do
Engenheiro de Controle e Automação um profissional que estará sempre atualizado com
as novas tecnologias.
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A Escola Politécnica de Pernambuco, da Universidade de Pernambuco, através do
curso de Engenharia de Controle e Automação e deste novo Projeto Pedagógico do Curso,
portanto, propõe-se a formar um engenheiro que: tenha o perfil para atender aos requisitos
que a sociedade civil e os segmentos produtivos demandam; e que possa exercer a sua
profissão plenamente, contribuindo com todos na melhoria da sociedade e dos meios
produtivos.

1.1.1. Histórico do curso
1912. A Escola Politécnica de Pernambuco (POLI) foi fundada por um grupo de
professores do Ginásio Pernambucano, unidade de ensino médio, oferecendo os cursos
de Engenharia de Geógrafos e Engenharia Civil.
1952. A POLI foi agregada à Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP)
oferecendo o curso de Engenharia Civil e Engenharia Industrial.
1966. A POLI foi incorporada a Fundação de Ensino Superior de Pernambuco (FESP).
Neste mesmo ano, o decreto presidencial de n. 57.838, de 18 de fevereiro de 1966
autorizou o curso de graduação em Engenharia Mecânica da POLI-FESP.
1990. A FESP foi transformada em Universidade de Pernambuco (UPE), após o
reconhecimento do MEC, adquirindo caráter público estadual com diversos campi no
estado de Pernambuco, sendo a POLI incorporada no campus Benfica da UPE.
1999. A resolução de n. 16/1999 de 31 de maio de 1999 do Conselho de Ensino Pesquisa
e Extensão (CEPE/UPE) desmembrou o curso de graduação em Engenharia Mecânica da
POLI em dois, sendo: (a) graduação em Engenharia Mecânica Industrial e (b) graduação
em Engenharia Mecânica Mecatrônica.
2007. Com a construção dos Referencias Nacionais dos Cursos de Graduação
(Bacharelado e Licenciatura) em Engenharias houve a convergência de denominações e
o curso de Engenharia Mecatrônica passou a ser Engenharia de Controle e Automação. A
Portaria de n. 7153 de 21 de novembro de 2005, da Secretária de Educação – SEDUC do
Estado de Pernambuco, reconheceu o curso de Engenharia de Controle e Automação.
2013. A Portaria de n. 4250 de 05 de junho de 2013, da Secretária de Educação - SEDUC
do estado de Pernambuco, renovou o reconhecimento do curso de Engenharia de Controle
e Automação da POLI/UPE.
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1.2. Objetivos
O projeto pedagógico do curso de graduação em Engenharia de Controle e Automação
tem como objetivos:
 Integralizar ensino, pesquisa e extensão;
 Formalizar as diretrizes do curso, como perfil egresso, competências e
habilidades;
 Explicitar sobre a organização do curso;
 Descrever a estrutura de apoio ao curso;
 Apresentar a matriz curricular e ementas das disciplinas;
 Descrever o quadro de evolução docente.
 Desenvolver e preparar os discentes para serem capazes de intervir e contribuir
para o desenvolvimento social, econômico, político e ético;
 Proporcionar formação atual e completa, de acordo com as exigências
contemporâneas;
 Melhorar continuamente o processo de ensino-aprendizagem nas vivências inter
e transdiciplinares.

1.3. Requisitos e formas de acesso e Público Alvo
O público alvo para Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação são
pessoas que desejem cursar uma graduação numa área que envolva tecnologia, ciências
exatas e engenharia aplicada.
Para cursá-lo, o candidato deverá preencher um dos 2 requisitos a seguir:
 Estar cursando o ensino médio e realizar as provas do Sistema Seriado de
Avaliação, onde, ao fim, dependendo de suas notas e de sua escolha, poderá
ingressar no curso.
 Ter concluído o ensino médio e realizar o Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM). Após a realização, o aluno entrará no Sistema de Seleção
Unificada (SISU), onde, dependendo da sua nota e de sua escolha, poderá
ingressar no curso.

1.4. Perfil profissional do egresso
CONSIDERANDO o art. 3º da Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002, que
apresenta o perfil do formando egresso/profissional do engenheiro.
O perfil do Engenheiro de Controle e Automação da POLI-UPE egresso será:
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Um profissional de formação generalista, que atua no controle e automação de
equipamentos, processos, unidades e sistemas de produção. Em sua atuação,
estuda, projeta e especifica materiais, componentes, dispositivos ou equipamentos
elétricos, eletromecânicos, eletrônicos, magnéticos, ópticos, de instrumentação,
de aquisição de dados e de máquinas elétricas. Planeja, projeta, instala, opera e
mantém sistemas de medição e instrumentação eletro-eletrônica, de acionamentos
de máquinas, de controle e automação de processos, de equipamentos dedicados,
de comando numérico e de máquinas de operação autônoma. Projeta, instala e
mantém robôs, sistemas de manufatura e redes industriais. Coordena e
supervisiona equipes de trabalho, realiza estudos de viabilidade técnicoeconômica, executa e fiscaliza obras e serviços técnicos e efetua vistorias, perícias
e avaliações, emitindo laudos e pareceres técnicos. Em suas atividades, considera
aspectos referentes à ética, à segurança, à legislação e aos impactos ambientais.

1.5. Competências e Habilidades
CONSIDERANDO o item VII do art. 2º da Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de
2002, que apresenta a definição de competência profissional: capacidade de utilização de
conhecimentos, habilidades e atitudes necessários ao desempenho de atividades em
campos profissionais específicos, obedecendo a padrões de qualidade e produtividade.
CONSIDERANDO o art. 4º da Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002, que
dispõe sobre os conhecimentos requeridos para o exercício das competências e
habilidades gerais de um engenheiro.
CONSIDERANDO os Referencias Nacionais dos Cursos de Engenharia, do Ministério
da Educação e Cultura.
O Engenheiro de Controle e Automação e um profissional de formação
generalista, que atua no controle e automação de equipamentos, processos, unidades e
sistemas de produção e também deve ser capaz de:







Estudar, projetar e especificar materiais, componentes, dispositivos ou
equipamentos elétricos, eletromecânicos, magnéticos, ópticos, de instrumentação,
de aquisição de dados e máquinas elétricas;
Planejar, projetar, instalar, operar e manter sistemas de medição e instrumentação
eletrônica, sistemas de acionamentos de máquinas, sistemas de controle e
automação de processos, sistemas de equipamentos dedicados, sistemas de
comando numérico e sistemas de máquinas de operação autônoma;
Projetar, instalar e manter robôs, sistemas de manufatura e redes industriais;
Coordenar e supervisionar equipes de trabalho;
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Realizar estudos de viabilidade técnica-econômica;
Executar e fiscalizar obras e serviços técnicos;
Gerenciar projetos e programas;
Efetuar vistorias, perícias e avaliações, emitindo laudos e pareceres técnicos;
Empreender, desenvolver e executar projetos na área de inovação;
Realizar pesquisa e desenvolver projetos científicos.

Além disso, o Engenheiro de Controle e Automação deve, em suas atividades,
considerar a ética, a segurança, a legislação e os impactos ambientais.
CONSIDERANDO art. 5º da Resolução CONFEA de n. 1.010, de 22 de agosto de 2005,
do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA, dispõe sobre as atribuições
de forma integral, em seu conjunto ou separadamente, observadas as disposições gerais e
limitações estabelecidas nos arts. 7º, 8°, 9°, 10 e 11 e seus parágrafos, desta Resolução,
para o desempenho de atividades exigidas para o exercício profissional.
O Engenheiro de Controle e Automação da POLI-UPE poderá exercer as seguintes
atividades:
Atividade 1.
Atividade 2.
Atividade 3.
Atividade 4.
Atividade 5.
Atividade 6.
Atividade 7.
Atividade 8.
Atividade 9.
Atividade 10.
Atividade 11.
Atividade 12.
Atividade 13.
Atividade 14.
Atividade 15.
Atividade 16.
Atividade 17.
Atividade 18.

Gestão, supervisão, coordenação, orientação técnica;
Coleta de dados, estudo, planejamento, projeto, especificação;
Estudo de viabilidade técnico-econômica e ambiental;
Assistência, assessoria e consultoria;
Direção de obra ou serviço técnico;
Vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico,
auditoria, arbitragem;
Desempenho de cargo ou função técnica;
Treinamento, ensino, pesquisa, desenvolvimento, análise,
experimentação, ensaio, divulgação técnica e extensão;
Elaboração de orçamento;
Padronização, mensuração e controle de qualidade;
Execução de obra ou serviço técnico;
Fiscalização de obra ou serviço técnico;
Produção técnica e especializada;
Condução de serviço técnico;
Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo,
manutenção ou manufatura;
Execução de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção;
Operação, manutenção de equipamento ou instalação; e
Execução de desenho técnico.
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1.5.1. Áreas de atuação
CONSIDERANDO o item V do art. 2º da Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de
2002, que apresenta a definição de campo de atuação profissional: área em que o
profissional exerce sua profissão, em função de competências adquiridas na sua
formação.
CONSIDERANDO o art. 12 da Resolução CONFEA de n. 218, de 29 de junho de 1973,
do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA, que
discrimina atividades do Engenheiro Mecânico.
CONSIDERANDO o Anexo II da Resolução CONFEA de n. 1.010, de 22 de agosto de
2005, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA, que contém a Tabela
de Códigos de Competências Profissionais, em conexão com a sistematização dos
Campos de Atuação Profissional das profissões inseridas no Sistema Confea/Crea.
CONSIDERANDO a Decisão CONFEA de n. PL-1139/2012, do Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia – CONFEA, que atualiza o Anexo II da Resolução CONFEA
de n. 1.010, de 22 de agosto de 2005.
O Engenheiro de Controle e Automação da POLI-UPE poderá desempenhar as
competências e habilidades nas seguintes áreas de atuação:




Controle e Automação
Informática Industrial
Engenharia de Sistemas e de Produtos

1.5.2. Locais de trabalho e áreas de atuação
CONSIDERANDO o documento “Referenciais Nacionais Para os Cursos de
Engenharia”, de 2009, elaborado pela Secretária de Ensino Superior – Sesu, do Ministério
da Educação – MEC, que apresenta os possíveis locais de trabalho do Engenheiro de
Controle e Automação.
O Engenheiro de Controle e Automação da POLI-UPE terá competências e habilidades
para atuar nos possíveis locais de trabalho e áreas de atuação:






Concessionárias de energia, automatizando os setores de geração, transmissão e
distribuição de energia;
Automação de indústrias;
Indústria automobilística;
Indústria aeroespacial;
Indústria petroquímica;
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Automação predial
Simulação, análise e emulação de grandes sistemas por computador;
Fabricação e aplicação de máquinas e equipamentos elétricos robotizados e
automatizados
Plantas industriais em geral;
Projetar células de robô;
Automação na Engenharia Biomédica;
Institutos e centros de pesquisa, órgãos governamentais, escritórios de consultoria
e outros.

1.6. Organização curricular
1.6.1. Fundamentos
CONSIDERANDO o art. 6º da Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002, informa
que “todo o curso de Engenharia, independentemente de sua modalidade, deve possuir
em seu currículo um núcleo de conteúdos básicos, um núcleo de conteúdos
profissionalizantes e um núcleo de conteúdos específicos que caracterizem a
modalidade”.
CONSIDERANDO o § 1º do art. 6º da Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002,
informa que “O núcleo de conteúdos básicos, cerca de 30% da carga horária mínima...”.
CONSIDERANDO o § 3º do art. 6º da Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002,
informa que “O núcleo de conteúdos profissionalizantes, cerca de 15% de carga horária
mínima...”.
CONSIDERANDO a definição de disciplina como o conjunto de assuntos e atividades,
que aborda um ou mais tópicos relacionados aos núcleos de conteúdos mencionados na
Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002.
CONSIDERANDO o § 4º do art. 6º da Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002,
informa que “O núcleo de conteúdo específicos se constitui em extensões e
aprofundamentos dos conteúdos do núcleo de conteúdos profissionalizantes, bem como
de outros conteúdos destinados a caracterizar modalidades. Estes conteúdos,
consubstanciando o restante da carga horária total, serão propostos exclusivamente pela
IES. Constituem-se em conhecimentos científicos, tecnológicos e instrumentais
necessários para a definição das modalidades de engenharia e devem garantir o
desenvolvimento das competências e habilidades estabelecidas nestas diretrizes. ”
CONSIDERANDO o art. 7º da Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002, indica
que “A formação do engenheiro incluirá, como etapa integrante da graduação, estágios
curriculares obrigatórios sob supervisão direta da instituição de ensino, através de
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relatórios técnicos e acompanhamento individualizado durante o período de realização
da atividade. A carga horária mínima do estágio curricular deverá atingir 160 (cento e
sessenta) horas. ”
CONSIDERANDO o parágrafo único do art. 7º da Resolução CNE/CES 11, de 11 de
março de 2002, descreve que “É obrigatório o trabalho final de curso como atividade de
síntese e integração de conhecimento. ”
1.6.2. Concepção metodológica
O curso de graduação em Engenharia de Controle e Automação da POLI-UPE teve
sua organização curricular orientada em três núcleos de conteúdo, sendo:
1. Núcleo de conteúdos básicos (NCB);
2. Núcleo de conteúdos profissionalizantes (NCP); e
3. Núcleo de conteúdos específicos (NCE).
Cada um dos três núcleos é constituído por tópicos mencionados na Resolução CNE/CES
11, de 11 de março de 2002.
A Tabela 1 apresenta a carga horária (CH) por núcleo de conteúdo.
Tabela 1. Carga horária por núcleo de conteúdo.

Núcleo
NCB
NCP
NCE
Total

Carga
Horária
(CH)
1425h
765h
1590h
3780h

CH Mín. (Referenciais Nacionais
do Curso de Graduação/ Parecer
nº 08/2007 do Ministério da
Educação/ Resolução CNE/CES
11 de março de 2002)

1080h (CH. Mínima)
540h (CH. Mínima)
1980h (restante da CH.)
3600h

Os tópicos são atendidos pelas disciplinas do tipo obrigatória ou eletiva, e
atividades complementares.



Disciplina obrigatória: São as disciplinas que deverão obrigatoriamente ser
cursadas pelos estudantes, atendendo integralmente os NCB e NCP.
Disciplina eletivas: São as disciplinas não obrigatórias, que poderão ser cursadas
pelos estudantes, em quantidade máxima de 360h, tendo a liberdade de serem
escolhidas pela área de atuação ou interesse.

As disciplinas poderão ser ofertadas na:

13 de 192

Universidade de Pernambuco – UPE
Escola Politécnica de Pernambuco – POLI
Projeto pedagógico do curso de graduação em Engenharia de Controle e Automação – ver 1




Modalidade presencial: As aulas e avaliações são presenciais, o horário é fixo e
é verificado a presença em sala de aula do aluno.
Modalidade educação a distância (EAD): Os alunos e professores estão
separados, física ou temporalmente e, por isso, faz-se necessária a utilização de
meios e tecnologias de informação e comunicação (TIC). As avaliações serão
presenciais. Aulas presenciais de presença obrigatória serão realizadas. A oferta
destas disciplinas não ultrapassará o percentual de 20% (vinte por cento) da carga
horária total do curso, conforme estabelecido no § 1º do art. 1º da Portaria de n.
4.059, de 10 de dezembro de 2004, do MEC.

Os tópicos do NCB mencionados no § 1º do art. 6º da Resolução CNE/CES 11,
de 11 de março de 2002 estão relacionados com as disciplinas de acordo com a Tabela 2.
Os tópicos do NCP mencionados no § 3º do art. 6º da Resolução CNE/CES 11, de
11 de março de 2002 estão relacionados com as disciplinas de acordo com a Tabela 3.
O NCE é formado pelos seguintes elementos:


360 horas relativas a carga horária somada entre eletivas e atividades
complementares, com conteúdos de extensões e aprofundamentos dos tópicos do
NCP mencionados no §3º do art. 6º da Resolução CNE/CES 11, de 11 de março
de 2002 de acordo com a Error! Reference source not found.;
o O aluno poderá cursar quaisquer disciplinas dos demais cursos de
engenharia da POLI/UPE, podendo aproveitá-las como carga horária
eletiva ou complementar, desde que preencha os pré-requisitos da
disciplina a ser cursada.
o Poderão ser integralizadas (adicionadas no histórico escolar do estudante
com aproveitamento de carga horária), como disciplinas eletivas,
disciplinas cursadas em outras instituições de ensino superior nacionais e
internacionais (“disciplinas extra PPC”), reconhecidas pelo MEC, que
possuam ementários diferentes das disciplinas eletivas, ou seja, não
tenham equivalências de conteúdos com disciplinas eletivas ofertadas
neste PPC. O limite máximo será de 360 horas, o estudante deverá ter
obtido aprovação nas “disciplinas extra PPC” com resultados equivalentes
aos critérios adotados na Universidade de Pernambuco. As “disciplinas
extra PPC” só serão integralizadas após aprovação pela coordenação do
curso.
o Carga horária máxima de 360 horas para atividades complementares. Não
existe carga horária mínima. Entretanto, as atividades listadas como
“atividades complementares” terão seus limites de dispensa de carga
horária baseados em Edital interno da POLI/UPE, aprovado pelo Pleno do
Curso e pelo Conselho de Gestão Acadêmica.
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o As atividades de Extensão deverão ser comprovadas devidamente através
de certificados ou declaração de participação em Programas e/ou Projetos
de Extensão universitária cadastrados na UPE, POLI ou em outras
unidades de ensino superior. Os certificados e/ou as declarações deverão
informar a carga horária e o tempo de duração do projeto para computar a
atividade no histórico escolar do aluno. A carga horária máxima é de 360
horas.
180 horas de estágio curricular obrigatório;

Tabela 2. Disciplinas do NCB.
N1

Tópico
Metodologia científica e tecnológica

Metodologia científica

30

II

Comunicação e expressão

Português instrumental

30

Programação 1

60

Programação 2

60

Cálculo numérico

60

Expressão Gráfica 1

75

Cálculo diferencial e integral em uma variável

60

Geometria analítica

60

Cálculo diferencial e integral em várias variáveis

60

Álgebra linear

60

Cálculo diferencial e integral vetorial

60

Probabilidade e estática

60

Equações Diferenciais

60

Complementos de matemática

60

Fundamentos da Mecânica

60

Laboratório de Fundamentos da Mecânica e da
Termodinâmica

30

Fundamentos da Ondulatória e Termodinâmica

60

Fundamentos do Eletromagnetismo

60

Dinâmica dos Fluidos

60

Mecânica clássica 1

60

Mecânica clássica 2

60
30

(§1º do art. 6º da Resolução CNE/CES 11)

NCB

IV

V

VI

VII
VIII

Informática

Expressão gráfica

Matemática

Física

Fenômenos de transporte
Mecânica dos sólidos

IX

Eletricidade aplicada

Laboratório de Fundamentos do
Eletromagnetismo e da Óptica

X

Química

Química geral

75

XI

Ciência e tecnologia dos materiais

Ciências dos materiais

30

XII

Administração

Gestão Organizacional para Engenheiros

30

XIII

Economia

Engenharia Econômica

30

XIV

Ciências do ambiente

Sociologia e meio ambiente

30

XV

2

CH2

I

III

1

Disciplina

Humanidades, ciências sociais e cidadania

Sociologia e meio

-

ambiente3

N – Núcleo.
CH – Carga horária total.
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30

Direito para Engenheiros

Carga Horária Total (mínimo de 30% de 3600h
= 1080h)

1425h

Tabela 3. Disciplinas do NCP.
Tópico

(§ 3º do art. 6º da Resolução CNE/CES 11)

NCP

N
I

Algoritmos e Estrutura de dados

IV

Engenharia do produto

Disciplina

CH

Programação 1

60

Programação 2

60

Circuitos Elétricos 1

60

Circuitos Elétricos 2

60

VI

Compiladores

IX

Conversão de Energia

Ferramentas computacionais para Controle e
Automação
Conversão Eletromecânica de Energia

X

Eletromagnetismo

Eletromagnetismo 1

60

XI

Eletrônica Analógica e Digital

Eletrônica Analógica
Eletrônica Digital

75
75

XIII

Ergonomia e Segurança no Trabalho

Engenharia de Segurança no Trabalho

45

XIV

Estratégia e Organização

Formação de Empreendedores

30

XXXIII

Modelagem, Análise e Simulação de Sistemas

Modelagem e Análise de Sistemas

60

XLVI

Sistemas Mecânicos

Mecanismos

60

Carga Horária Total (mínimo de 15% de
3600h = 540h)

780h

1.6.3. Matriz Curricular
O curso de graduação em Engenharia de Controle e Automação da POLI-UPE
foi subdivido em cinco áreas de conhecimento conforme Tabela 4.
Tabela 4. Áreas de conhecimento relacionadas com os núcleos de conteúdos.
Área de conhecimento
1

Básico

2
3

Manufatura Avançada
Sistemas de Controle e
Controle de Processos
Instrumentação e Interface
Homem – Máquina

4

Carga Horária Total (mínimo
de 3600h)

Núcleo
NCB
NCP
+
NCE

CH
1425
765
+
1590

3780h

A Tabela 5 apresenta as disciplinas obrigatórias do curso em ordem alfabética.
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Tabela 5. Disciplinas obrigatórias do curso.
Disciplina

Pré-requisito

Álgebra linear
Automação de
Máquinas
Cálculo diferencial e
integral em uma
variável
Cálculo diferencial e
integral em várias
variáveis
Cálculo diferencial e
integral vetorial

Co-requisito

CH3

CT4

CP5

Geometria analítica

60

60

0

Eletrônica Digital

60

45

15

60

60

0

60

60

0

60

60

0

60

60

0

60

60

0

60

60

0

60

60

0

60

60

0

60

60

0

60

60

0

60

0

60

60

60

0

60

60

0

90

60

30

Eletrônica Analógica

Metodologia
Científica,
Integração de
Sistemas de
Automação
Eletrônica de
Potência
Complementos da
Matemática,
Fundamentos do
Eletromagnetismo
Circuitos Elétricos
1, Ciência dos
Materiais
Eletrônica 1

75

45

30

Eletrônica Digital

Circuitos Elétricos 1

75

45

30

Cálculo numérico

Ciências dos materiais
Circuitos Elétricos 1
Circuitos Elétricos 2

Complementos de
matemática
Conversão
Eletromecânica de
Energia
Desenho Técnico
Mecânico 1
Desenvolvimento de
Projetos em Controle e
Automação

Eficiência Energética
Eletromagnetismo 1

Eletrônica 1

Cálculo diferencial
e integral em uma
variável
Cálculo diferencial
e integral em várias
variáveis
Programação II,
Cálculo Diferencial
e Integral em várias
variáveis
Química geral
Fundamentos do
Eletromagnetismo
Circuitos Elétricos
1, Complementos da
Matemática
Cálculo diferencial
e integral vetorial
Eletromagnetismo
1, Circuitos
Elétricos 2
Expressão Gráfica 1

Equações
Diferenciais

Equações
Diferenciais

CH – Carga Horária da disciplina
CT – Carga horária teórica.
5
CP – Carga horária prática.
3
4
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Eletrônica de Potência I
Engenharia de
Segurança no Trabalho
Engenharia Econômica

Estágio supervisionado

Equações Diferenciais
Expressão Gráfica 1
Dinâmica dos Fluidos

Ferramentas
Computacionais para
Controle e Automação
Fundamentos da
Mecânica
Fundamentos da
Ondulatória e
Termodinâmica
Fundamentos do
Eletromagnetismo
Laboratório de
Fundamentos da
Mecânica e da
Termodinâmica
Laboratório de
Fundamentos do
Eletromagnetismo e da
Óptica
Formação de
Empreendedores
Geometria analítica
Gestão Organizacional
para Engenheiros
Introdução ao Controle
e Automação
Instalações Elétricas
industriais
Instrumentação e
Controle
Integração de Sistemas
de Automação

Inteligência Artificial

Eletrônica
Analógica
Circuitos Elétricos 2

60

60

0

45

45

0

30

0

30

Engenharia de
segurança no
trabalho
Cálculo diferencial
e integral vetorial
Programação I

180

0

180

60

60

0

75

75

0

Fundamentos da
Mecânica, Cálculo
diferencial e
integral em várias
variáveis
Programação II

60

45

15

60

45

15

60

60

0

Fundamentos da
Mecânica

60

60

0

Fundamentos da
Ondulatória e
Termodinâmica
Fundamentos da
Mecânica

60

60

0

Fundamentos da
Ondulatória e
Termodinâmica

30

0

30

Fundamentos do
Eletromagnetismo

30

0

30

60

60

0

60

60

0

30

30

0

30

30

0

60

60

0

60

45

15

60

45

15

60

60

0

Gestão
Organizacional
para Engenheiros

Engenharia
Econômica

Engenharia de
Segurança no
Trabalho
Projeto de Sistemas
de Controle 1
Automação de
Máquinas,
Instalações Elétricas
Industriais
Ferramentas
Computacionais
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Mecânica Geral 1
Mecânica Geral 2
Mecanismos
Metodologia científica
Modelagem e Análise
de Sistemas

para Controle e
Automação,
Modelagem e
Análise de Sistemas
Fundamentos da
Mecânica
Mecânica Geral 1
Resistência dos
Materiais
Projetos de
Automação
Ferramentas
Computacionais
para Controle e
Automação,
Equações
Diferenciais

Português instrumental
Probabilidade e estática

Cálculo diferencial
e integral em várias
variáveis

Programação 1

60

60

0

60

60

0

60

60

0

30

30

0

60

60

0

30

30

0

60

60

0

60

45

15

Programação 2

Programação 1

60

45

15

Projeto de Sistemas de
Controle 1
Projeto de Sistemas de
Controle 2
Projeto de Sistemas de
Controle 3
Química geral

Modelagem e
Análise de Sistemas
Projeto de Sistemas
de Controle 1
Projeto de Sistemas
de Controle 2

60

60

0

60

60

0

30

30

0

60

45

15

Resistência dos
Materiais
Robótica

Mecânica Geral 2

60

60

0

60

45

15

60

30

30

60

45

15

60

45

15

30

30

0

Modelagem e
Análise de
Sistemas,
Mecanismos
Sistemas Embarcados e
Eletrônica
Prototipação
Analógica,
Automação de
Máquinas
Sistemas de Manufatura
Integração de
Sistemas de
Automação
Sistemas Hidráulicos e
Modelagem e
Pneumáticos
Análise de
Sistemas, Dinâmica
dos Fluidos
Sociologia e meio
ambiente
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A Tabela 8 mostra as disciplinas eletivas relacionadas às áreas de concentração
do curso de Engenharia em Controle e Automação

Tabela 6. Disciplinas eletivas do curso e suas áreas de concentração.

Área de
Concentração

Sistemas de
Controle e
Controle de
Processos

Disciplina

Pré-requisito

Sistemas
Multivariáveis
Controle
Adaptativo
Controle Ótimo

Sistema Nãolineares
Sistemas Digitais
Sinais e Sistemas

Instrumentação e
Interface HomemMáquina

Manufatura
Avançada
E
Indústria 4.0

Processamento
Digital de Sinais
Sistemas Ciberfísicos

Sistemas Digitais
Internet das
Coisas e Indústria
4.0

Aprendizagem de
Máquinas
Sistemas Ciberfísicos

Co-requisito

CH

CT

CP

Projetos de
Sistemas de
Controle 3
Projetos de
Sistemas de
Controle 3
Projetos de
Sistemas de
Controle 3
Projetos de
Sistemas de
Controle 3
Eletrônica Digital
Complementos da
Matemática,
Equações
Diferenciais
Sinais e Sistemas

60

60

0

60

60

0

60

60

0

60

60

0

60
60

60
60

0
0

60

60

0

Sistemas
Embarcados e
Prototipação,
Ferramentas
computacionais
para Controle e
Automação
Eletrônica Digital
Instrumentação e
Controle,
Sistemas
Embarcados e
Prototipação
Inteligência
Artificial
Sistemas
Embarcados e
Prototipação

60

30

30

60
60

60
60

0
0

60

60

0

60

30

30
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Além das eletivas relacionadas às áreas de concentração, há também as eletivas
sem área definida e de ementa livre, que são mostradas na Tabela 9. Nestas disciplinas o
professor poderá abordar tópicos específicos do curso em que se deseja aprofundar.

Tabela 7. Disciplinas sem área de concentração.
Disciplina
Tópicos Especiais
em Controle e
Automação
Intercâmbio
Nacional
Intercâmbio
Internacional

Pré-requisito

Co-requisito

-

-

-

-

-

-

CH
60

CT
60

CP
0

60

60

0

60

60

0

O aluno poderá cursar outros componentes curriculares (disciplinas), obrigatórias
ou eletivas, de outros cursos de engenharia e dispensá-las como carga horária eletiva ou
atividade complementar. Para isso, o aluno deverá preencher os pré-requisitos e/ou corequisitos do componente que deseja cursar.
1.6.4. Matriz Curricular Sequencial (por período)

Primeiro Período
Código

Disciplina

CH
CH
CH
Total
Teórica Prática
(Horas) (Horas) (Horas)
Cálculo Diferencial e Integral em uma
60
60
0
variável
Geometria Analítica
60
60
0
Fundamentos da Mecânica
60
60
0
Programação 1
60
45
15
Sociologia e Meio Ambiente
30
30
0
Projeto de Automação
30
15
15
Português Instrumental
30
30
0
Total
330
300
30
Segundo Período

Código

Disciplina

CH
CH
CH
Total
Teórica Prática
(Horas) (Horas) (Horas)
Cálculo Diferencial e Integral em
60
60
0
várias variáveis
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Álgebra Linear
Fundamentos da Ondulatória e
Termodinâmica
Programação 2
Laboratório de Fundamentos da
Mecânica e Termodinâmica
Química Geral
Total

60
60

60
60

0
0

60
30

45
0

15
30

60
330

45
270

15
30

Terceiro Período
Código

Disciplina

CH
CH
CH
Total
Teórica Prática
(Horas) (Horas) (Horas)
Integral
60
60
0

Cálculo Diferencial e
Vetorial
Probabilidade e Estatística
Fundamentos do Eletromagnetismo
Cálculo Numérico
Laboratório de Fundamentos de
Eletromagnetismo e Óptico
Ciência dos Materiais
Dinâmica dos Fluidos
Mecânica Geral 1
Total

60
60
60
30

60
60
60
0

0
0
0
30

60
60
60
450

60
45
60
405

0
15
0
45

Quarto Período
Código

Disciplina

CH
CH
CH
Total
Teórica Prática
(Horas) (Horas) (Horas)
Equações Diferenciais
60
60
0
Complementos da Matemática
60
60
0
Metodologia Científica
30
30
0
Expressão Gráfica 1
75
45
30
Circuitos Elétricos 1
60
60
0
Mecânica Geral 2
60
60
0
Ferramentas Computacionais para
60
45
15
Controle e Automação
Total
405
360
45
Quinto Período

Código

Disciplina

Modelagem e Análise de Sistemas

CH
CH
CH
Total
Teórica Prática
(Horas) (Horas) (Horas)
60
60
0
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Eletromagnetismo 1
Eletrônica Digital
Eletrônica 1
Circuitos Elétricos 2
Resistência dos Materiais 1
Desenho Técnico Mecânico 1
Total

60
75
90
60
60
60
465

60
45
60
60
60
45
390

0
30
30
0
0
15
75

Sexto Período
Código

Disciplina

CH
CH
CH
Total
Teórica Prática
(Horas) (Horas) (Horas)
Projetos de Sistemas de Controle 1
60
60
0
Engenharia de Segurança no Trabalho
45
45
0
Mecanismos
60
60
0
Eletrônica Analógica
75
45
30
Automação de Máquinas
60
45
15
Conversão
Eletromecânica
de
60
60
0
Energia
Total
360
315
45
Sétimo Período

Código

Disciplina

CH
CH
CH
Total
Teórica Prática
(Horas) (Horas) (Horas)
Projetos de Sistemas de Controle 2
60
60
0
Robótica
60
60
0
Instrumentação e Controle
60
45
15
Instalações Elétricas Industriais
60
60
0
Sistemas Embarcados e Prototipação
60
30
30
Total
300
255
45
Oitavo Período

Código

Disciplina

CH
CH
CH
Total
Teórica Prática
(Horas) (Horas) (Horas)
Projetos de Sistemas de Controle 3
60
60
0
Inteligência Artificial
60
60
0
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos
60
45
15
Eletrônica de Potência 1
60
45
15
Integração de Sistemas de Automação
60
60
0
Total
360
300
60
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Nono Período
Código

Disciplina

CH
Total

Gestão
Organizacional
Engenheiros
Eficiência Energética
Engenharia Econômica
Formação de Empreendedores

para

Total

CH
CH
Teórica Prática

30

30

0

60
30
60
180

60
30
60
180

0
0
0
0

Nono Período
Código

Disciplina
Sistemas de Manufatura
Desenvolvimento de Projetos de
Controle e Automação
Atividades Complementares
Estágio Supervisionado
Total

CH
Total
60

CH
CH
Teórica Prática
60
0

60

15

45

120
180
420

120
0
195

0
180
225

A matriz curricular sequencial é apresentada no Anexo 1, assim como as matrizes
sequenciais das áreas de concentração.
1.6.5. Período e modo de integralização curricular
O período de integralização mínimo para o curso é de 8 semestres (4 anos); e o
máximo é de 15 semestre (7 anos e 6 meses). Não são contabilizados os trancamentos e
matrículas vínculo realizadas pelo aluno para fins de tempo de integralização do curso.
1.6.6. Número de turmas planejadas e de vagas por turma
O curso oferece 2 entradas, uma no início do primeiro semestre (1ª Entrada) e outra
no início do segundo semestre (2ª Entrada), sendo 30 vagas por entrada.
Além disso é possui regime integral (Manhã/Tarde/Noite). Regularmente, o ciclo
básico é oferecido no período da Manhã e/ou Tarde, e o ciclo profissional ocorre no turno
da Noite, porém não há nenhum impedimento ou restrição de oferta de disciplinas
profissionais no ciclo da manhã e/ou tarde.
1.6.7. Percentual obrigatório de frequência
O curso de Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação é presencial,
com percentual de frequência obrigatório de 75% da carga horária das disciplinas do
curso.

24 de 192

Universidade de Pernambuco – UPE
Escola Politécnica de Pernambuco – POLI
Projeto pedagógico do curso de graduação em Engenharia de Controle e Automação – ver 1

1.6.8. Avaliação da Aprendizagem
A verificação da aprendizagem em cada disciplina é realizada por meio de
instrumentos como provas escritas, práticas, orais, exercícios de aplicação, pesquisas,
trabalhos práticos e outros previstos no respectivo sistema de avaliação da disciplina,
proposto pelo docente e aprovado pelo pleno do curso, aos quais serão atribuídas notas
de zero (0) a dez (10).
Caso o docente deseje propor um sistema de avaliação, nele deverá constar: tipo
e quantidade de avaliações a serem realizadas, pontuação e períodos de realização de cada
avaliação, além do atendimento do regulamento da POLI-UPE.
Quanto ao processo de avaliação da aprendizagem dos estudantes em cada disciplina,
recomenda-se que o docente:





Utilize diferentes processos avaliativos, com o objetivo de relacionar a avaliação
formal com a avaliação contínua do aproveitamento do estudante;
Avalie as relações entre os conteúdos trabalhados, competências e habilidades
adquiridas pelo estudante;
Avalie o raciocínio criativo na solução de problemas;
Avalie a compreensão das relações entre os diferentes tópicos do conhecimento e
suas possíveis aplicações.

O professor deverá apurar a frequência do estudante na disciplina conforme
regulamento da POLI-UPE.
O curso adota os seguintes princípios para avaliação da aprendizagem:









Buscar o reconhecimento, por todos os agentes que constituem o curso e a
instituição, da legitimidade do processo avaliativo, seus princípios norteadores e
seus critérios;
Não estabelecer caráter punitivo ao processo;
Construir uma cultura de avaliação, de forma que o ato avaliativo se torne um
exercício rotineiro na vida acadêmica;
Utilizar metodologias e indicadores capazes de conferir significado às
informações, para que possa ser acolhido pela comunidade universitária como um
dado relevante;
Garantir uma periodicidade regular ao processo avaliativo, permitindo a
comparação dos dados entre avaliações;
Buscar a participação coletiva ou o envolvimento direto de toda a comunidade
acadêmica no processo avaliativo.
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1.6.9. Atividades de ensino, pesquisa e extensão


Ensino

As disciplinas que compõe a matriz curricular do curso poderão ser ofertadas
semestralmente em qualquer turno (diurno, vespertino ou noturno), dado que o curso é de
caráter integral. Porém, preferencialmente, as disciplinas do ciclo básico poderão ser
ofertadas no período vespertino, enquanto que as disciplinas do ciclo profissional poderão
ofertadas no período noturno.
As aulas são ministradas de segunda a sexta. A coordenação de curso ou os
docentes do pleno de Engenharia de Controle e Automação poderão alocar turmas aos
sábados dependendo da demanda e/ou disponibilidade dos docentes.


Pesquisa

As atividades de pesquisa são fomentadas e previstas no Projeto Pedagógico do
Curso. O aluno poderá participar de projetos de iniciação científica através de 2
modalidades: Voluntário e Bolsista. Os docentes que oferecerem vagas para alunos
voluntários em projeto de iniciação científica, deverão cadastrar tanto o projeto quanto o
discente na plataforma SISPG (http://www.sispg.upe.br/) da UPE. Em relação as bolsas
de iniciação científica, o docente deverá submeter o projeto a editais específicos (CNPq,
FACEPE etc). Caso seja contemplado, deverá seguir as recomendações e regras do edital
de submissão, assim como cadastrar o projeto e o discente na plataforma SISPG.


Extensão

O curso oferece a oportunidade a todos os alunos da Escola Politécnica de
Pernambuco a participar do projeto de extensão NEAR – Núcleo de Engenharia em
Automação e Robótica. O Núcleo tem como objetivo unir, através de um programa de
extensão, diversas áreas de conhecimento fazendo uso da robótica educacional. Nele os
alunos têm a oportunidade de participar e organizar competições de robótica; desenvolver
e gerenciar projetos; transferir conhecimento através de palestras e cursos de capacitação
para alunos da Escola Politécnica de Pernambuco; e realizar visitas às escolas públicas e
particulares para mostrar como a robótica e a automação funcionam.
Atualmente o NEAR conta com uma equipe de robótica chamada “Carranca 22”,
que participa de diversas competições de robótica, bem como organiza competições com
diversos participantes de escolas, faculdades, institutos e universidades do Estado de
Pernambuco.
Semestralmente são ofertadas vagas para participar das atividades de Extensão do
NEAR através de edital de seleção. A quantidade de vagas depende da demanda do
núcleo.
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1.6.10. Trabalho de Conclusão de Curso
CONSIDERANDO o § 1º do art. 5º da Resolução CNE/CES 11, de 11 de março
de 2002, informa que “Deverão existir os trabalhos de síntese e integração dos
conhecimentos adquiridos ao longo do curso, sendo que, pelo menos, um deles deverá se
constituir em atividade obrigatória como requisito para a graduação”.
CONSIDERANDO o parágrafo único do art. 7º da Resolução CNE/CES 11, de
11 de março de 2002, descreve que “É obrigatório o trabalho final de curso como
atividade de síntese e integração de conhecimento.”
O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC (ou Projeto de Fim de Curso – PFC) é
o trabalho obrigatório a ser feito pelo estudante e deverá ser utilizado para síntese e
integração dos conhecimentos e habilidades adquiridas no curso de graduação em
Engenharia de Controle e Automação da POLI-UPE.
O estudante, obrigatoriamente, deverá ter orientação direta e individualizada do
TCC de um professor. O estudante também deverá desenvolver TCC ou nas áreas de
concentração do curso, ou como produto de participação em projetos de extensão
credenciados na instituição, ou nas áreas de pós-graduação da POLI.
O TCC deverá ser elaborado de acordo com regulamento/resolução da POLI-UPE.
Também deverá ser apresentado em data a ser agendada pelo coordenador do curso na
“Semana de Apresentação de TCC”.

1.6.11. Atividades Complementares
CONSIDERANDO o § 2º do art. 5º da Resolução CNE/CES 11, de 11 de março
de 2002, informa que “Deverão também ser estimuladas atividades complementares, tais
como trabalhos de iniciação científica, projetos multidisciplinares, visitas teóricas,
trabalhos em equipe, desenvolvimento de protótipos, monitorias, participação em
empresas juniores e outras atividades empreendedoras”.
As atividades complementares e suas respectivas cargas horários deverão ser
integralizadas de acordo com o regulamento da POLI-UPE.
A carga horária da disciplina “atividades complementares” só será integralizada
após a apresentação de documentação comprobatória e aceite pelo professor responsável
do curso de graduação em Engenharia de Controle e Automação da POLI-UPE.

1.6.12. Estágio Curricular
CONSIDERANDO o art. 7º da Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002,
indica que “A formação do engenheiro incluirá, como etapa integrante da graduação,
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estágios curriculares obrigatórios sob supervisão direta da instituição de ensino, através
de relatórios técnicos e acompanhamento individualizado durante o período de
realização da atividade. A carga horária mínima do estágio curricular deverá atingir
160 (cento e sessenta) horas”.
O estágio curricular supervisionado tem por objetivo oferecer ao estudante a
oportunidade de integrar conhecimento acadêmico com atividades profissionais.
O estudante, obrigatoriamente, deverá ter supervisão direta e individualizada do
estágio curricular supervisionado de um professor do curso de graduação em
Engenharia de Controle e Automação da POLI-UPE e o estágio deverá ser realizado
em uma instituição reconhecida pela Universidade de Pernambuco, ou na própria
POLI/UPE, através de regulamento próprio da instituição.
Desde o início e até o final do período do estágio curricular supervisionado, o
estudante deverá apresentar relatórios técnicos conforme modelo e regulamento da POLIUPE com foco nas atividades realizadas.
A carga horária da disciplina “estágio supervisionado” só será integralizada após
a apresentação do relatório técnico final e aceite pelo professor supervisor.

2. Perfil do corpo docente e coordenação
2.1. Corpo Docente do ciclo básico
Para as disciplinas obrigatórias do ciclo básico (até o 2º ano, ou 4º semestre), a
Coordenação de Graduação, que coordenada os professores do ciclo básico, fica
responsável por alocar os horários e ofertas de disciplinas para os cursos de engenharia
da Escola Politécnica de Pernambuco. Atualmente conta com 39 professores que atende
à demanda dos 7 cursos de engenharia da POLI e das pós-graduações da instituição. As
tabelas 10, 11 e 12 mostra a composição dos docentes que lecionam no Núcleo de
Conteúdos Básicos.
Tabela 10. Quantidade de docentes pela escolaridade.
Núcleo
NCB

Escolaridade

Qtd

Doutorado
Mestrado
Especialização
Graduação

20
14
3
2

Total

39
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Tabela 11. Quantidade de docentes pelo cargo.
Núcleo

Cargo

NCB

Qtd
Titular
Associado
Adjunto
Assistente
Auxiliar

1
1
22
10
5

Total

39

Tabela 12. Quantidade de docentes pelo regime de trabalho.
Núcleo
NCB

Regime de trabalho

Qtd

Dedicação exclusiva (DE)
40h
20h

11
22
6

Total

39

2.2. Corpo Docente do curso de Engenharia de Controle e Automação
A Tabela 13, Tabela 14, Tabela 15 e Tabela 16 apresentam, respectivamente, a quantidade
de docentes pela formação acadêmica, pelo regime de trabalho e pelo vínculo
empregatício na UPE.
Tabela 13. Quantidade de docentes pela escolaridade.
Núcleo
NCP
NCE

Escolaridade

Qtd

Doutorado
Mestrado
Especialização
Total

4
4
0
8

Total ( NCP + NCE)

8

Tabela 14. Quantidade de docentes pelo cargo.
Núcleo
NCP
NCE

Cargo

Qtd
Titular
Adjunto
Assistente
Auxiliar
Total

Total (NCP + NCE)

4
4
8

8

Tabela 15. Quantidade de docentes pelo regime de trabalho.
Núcleo
NCP
NCE

Regime de trabalho
Dedicação exclusiva (DE)
40h
20h
Total

Qtd
3
5
0
8
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Total (NCP + NCE)

8

Tabela 16. Quantidade de docentes pelo vínculo com UPE.
Núcleo

Vínculo

Qtd

Quadro efetivo
Cedido por outro órgão
Temporário
Total

8
0
0
0

Total (NCP + NCE)

8

NCP
NCE

A relação dos docentes que atuam no curso de graduação de Engenharia de Controle e
Automação, divididos por em dois grupos, sendo (1) NCB e (2) NCP e NCE, é
apresentada na Tabela 14.

N

Docente

NCP / NCE

Tabela 17. Relação dos docentes.
Emmanuel
Andrade de
Barros Santos
Ruben Carlo
Benante
Pedro
Anselmo
Fillho
Maurício
Marques da
Trindade
Luis Arturo
Gómez
Malagón
Kenia
Carvalho
Mendes
Gilberto Denis
de Souza
Leite Filho
Armando José
Pereira de
Barros

Escolaridade

Cargo

RT

Vínculo

Lattes

Mestrado

DE

Quadro
efetivo

http://lattes.cnpq.br/4514740366790714

Doutorado

40h

Quadro
efetivo

http://lattes.cnpq.br/3366717378277623

Doutorado

40H

Quadro
efetivo

http://lattes.cnpq.br/1470171956840025

Mestrado

40h

Quadro
efetivo

http://lattes.cnpq.br/0157515672698969

Doutorado

DE

Quadro
efetivo

http://lattes.cnpq.br/9705105991464495

Doutorado

DE

Quadro
efetivo

http://lattes.cnpq.br/2782095059190056

Mestrado

40h

Quadro
efetivo

http://lattes.cnpq.br/4346516801918439

Mestrado

40h

Quadro
efetivo

http://lattes.cnpq.br/4145630363166060

2.3. Titularidade da Coordenação
As informações relativas aos professores que atualmente ocupam os cargos de
coordenador e vice-coordenador do curso estão descritas a seguir.
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Coordenador:

Emmanuel Andrade de Barros Santos

Formação: Graduação em Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, 2010.
Mestrado em Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, 2013.
CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/4514740366790714

Vice
Coordenadora:

Kenia Carvalho Mendes

Formação: Graduação em Engenharia Mecânica
Universidade Federal da Paraíba – Campus II (UFPB), 1983.
Mestrado em Engenharia Mecânica
Universidade Federal da Paraíba- Campus II (UFPB), 1990.
Doutorado em Ciências em Engenharia Elétrica
Universidade Federal da Paraíba- Campus II (UFPB), 1999.
CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/2782095059190056

3. Infraestrutura de apoio ao curso
A Escola Politécnica de Pernambuco da Universidade de Pernambuco, localizada
à Rua Benfica, 455 no bairro da Madalena da cidade do Recife-PE, foi criada em 06 de
março de 1912, com a publicação, no Diário Oficial, do seu primeiro estatuto, a partir de
um sonho acalentado por abnegados educadores, professores do Ginásio Pernambucano,
unidade de ensino médio, a qual, podemos dizer, foi uma entidade madrinha da nova
escola de engenharia fundada no Estado.
Hoje, decorridos 98 anos da sua criação, em pleno século XXI (terceiro milênio),
vemos a Escola Politécnica de Pernambuco da Universidade de Pernambuco, crescer e se
renovar, com oferecimento de novos cursos, para melhor atender à demanda da sociedade
e formar recursos humanos capazes de alavancar o desenvolvimento de Pernambuco, no
Nordeste e do Brasil.
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A atuação da POLI no contexto acadêmico sempre foi da busca do melhor para
Pernambuco, bastando citar que o apoio da POLI, que se agregou, em janeiro de 1952, à
Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), propiciou e ajudou o reconhecimento,
pelo Ministério da Educação - MEC, daquela que seria a terceira Universidade do Estado.
E não parou neste episódio a ação da POLI, pois em 1966, se incorporou à Fundação de
Ensino Superior de Pernambuco (FESP), e, a partir desta data, participou da luta pela
criação da quarta universidade do Estado, a Universidade de Pernambuco (UPE), o que
ocorreu em 1990, com o seu reconhecimento pelo MEC.

3.1. Aspectos Físicos
A POLI-UPE dispõe de um terreno de área total igual a 9.377,46 m², sendo 7.888,69
m² de área construída e distribuída conforme está descrito na Tabela 18.

Tabela 18. Áreas físicas da POLI-UPE.

1
2
3
4
5
6
7
8

Descrição da área
Terreno (total)
Construção (total)
Área construída – administração
Área construída – biblioteca
Área construída – graduação (salas de aula)
Área construída – laboratórios
Área construída – pós-graduação
Área – circulação externa

m²
9.377,46
7.888,69
2.074,01
444,99
1.830,11
2.960,11
579,47
1.488,77

A área construída destinada à graduação compreende 38 (trinta e oito) salas de aula
e 24 (vinte e quatro) laboratórios de apoio ao ensino, pesquisa e extensão.

3.2. Biblioteca
A biblioteca da POLI-UPE oferece suporte às atividades de ensino, pesquisa e
extensão, por meio dos seguintes serviços:


Informação bibliográfica: proporciona orientação sobre a organização e
funcionamento da Biblioteca, uso do catálogo automatizado, utilização das obras
de referência e outras fontes de informação bibliográfica;
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Consulta livre aos materiais dos acervos: acesso aos livros, teses, revistas
especializadas, guias, "abstracts", filmes, vídeos, apositivos e entre outros;
Acesso a bases de dados: oferece acesso a bases de dados especializadas nas áreas
temáticas da POLI-UPE (base referencial de livros, teses, periódicos, bases
referenciais e textuais externas à POLI, CD-ROM e consulta local);
Acesso à Internet: Livre acesso à Internet com finalidade acadêmica;
Empréstimo domiciliar: o empréstimo é pessoal e mediante apresentação do
cartão de leitor.
Obtenção de documentos: oferece aos usuários a possibilidade de solicitar
documentos, não localizados no acervo, a outras bibliotecas nacionais ou
estrangeiras. Existem duas modalidades:
o Empréstimo entre Bibliotecas: empréstimo de materiais bibliográficos de
outras bibliotecas nacionais de forma gratuita;
o Comutação Bibliográfica: solicitação de artigos de periódicos, teses e
documentos existentes em outras bibliotecas nacionais e estrangeiras,
mediante a cobrança do custo da reprografia e despesas de correio.
Formação de usuários: oferece treinamento de integração e capacitação sobre os
recursos e serviços disponibilizados à comunidade universitária;
Salas de leitura: entrada livre para o estudo e uso dos materiais das bibliotecas;
Normalização bibliográfica: normalização de referências bibliográficas e
orientação quanto à apresentação de trabalhos científicos;
Infraestrutura: oferece aos seus usuários salas de estudo coletivas e individuais,
auditórios e laboratórios de informática, para a realização de trabalhos e eventos;
Produtos eletrônicos: convênios (por exemplo, Capes) que disponibiliza online,
títulos de periódicos em texto completo, e bases eletrônicas referenciais. O usuário
tem acesso de qualquer equipamento instalado na rede da POLI-UPE ao Portal de
Periódicos da CAPES e suas bases de dados vinculadas;
Preservação e conservação de acervos: projetos e programas são mantidos no
Sistema, destinados à realização de serviços planificados e cooperativos, ao
aperfeiçoamento dos recursos humanos da biblioteca, bem como a ações de
preservação e conservação dos acervos, visando sempre ao melhor atendimento
ao usuário.

Em relação às redes virtuais e com o objetivo de promover a inclusão digital de seus
alunos carentes, a biblioteca disponibiliza:




Todas as tardes: o Laboratório de Informática - LIP – 02, com 30 (trinta)
microcomputadores e acesso à Internet, uma vez que os mesmos não dispõem de
máquinas e/ou acesso rápido nas suas residências;
Diariamente, nos três expedientes: Espaço virtual na própria biblioteca com 12
(doze) microcomputadores com acesso à Internet e à RNP.
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A Tabela19 apresenta um resumo de informações relativas ao acervo bibliográfico da
Biblioteca da POLI-UPE e da utilização de alguns de seus serviços por parte de seus
usuários.
Tabela 19. Censo de dados da biblioteca.
Descrição
Acervo
Empréstimos
Assentos
Empréstimo entre bibliotecas
Catálogo online

Números
32.504
7.414
175
15
sim

3.3. Laboratórios
O curso de graduação em Engenharia de Controle e Automação da POLI-UPE
conta com o apoio dos seguintes laboratórios descritos na Tabela20.

Tabela 20. Relação de laboratórios.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Descrição do Laboratório
Laboratório de física
Laboratório de química
Laboratório de informática 01
Laboratório de informática 02
Laboratório de informática 03
Laboratório de informática 04
Laboratório de informática 05
Laboratório de informática 06
Laboratório de informática 07
Laboratório de segurança e higiene do trabalho
Laboratório de metrologia
Laboratório de ensaios mecânicos
Laboratório de práticas de oficina
Laboratório de combustíveis e energia
Laboratório de controle e automação
Laboratório de robótico
Laboratório de pneumática e hidráulica
Laboratório de máquinas de fluxo
Laboratório de mecânica computacional
Laboratório do projeto baja
Laboratório do projeto aerodesign
Núcleo de Engenharia em Automação e Robótica

LFI
LAB-QUI
LIP01
LIP02
LIP03
LIP04
LIP05
LIP06
LIP07
LSHT

POLICOM

NEAR
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23
24

Laboratório de Eletrônica
Laboratório de Eficiência Energética

LEN
LET

3.4. Gabinetes de atendimento para docentes
Por falta de estrutura física, os docentes do curso não possuem gabinetes próprios
para atendimento. Exceto os docentes envolvidos em programas de pós-graduação que
usa a estrutura da mesma para realizar os atendimentos. Os demais professores utilizam
as salas da Escolaridade e a Sala dos Professores.

3.5. Espaço de convivência discente
Os estudantes do curso de graduação em Engenharia de Controle e Automação
da POLI-UPE contam com toda a infraestrutura e espaço físico disponível do campus
Benfica, da UPE, para as atividades de desenvolvimento de habilidades sociais, culturais
e científicas.
Além das salas de aulas, laboratórios e biblioteca, esse espaço físico contém
quadra poliesportiva, praças de convivências, lanchonetes, sala do Diretório Acadêmico
e Centros Acadêmicos, entre outros espaços.
O campus Benfica, localização da POLI-UPE, permite a integração entre os
estudantes de diversos cursos de graduação e pós-graduação em engenharias, física dos
matérias, administração e direito.

3.6. Redes Virtuais
O aluno encontrará informações e notícias sobre o curso e a instituição em diversos
canais na internet:





www.poli.br
www.upe.br
https://www.facebook.com/pg/EscolaPolitecnicadePernambucoUPE
https://www.facebook.com/universidadepernambuco/
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4. Educação Continuada
Com o objetivo de promover a educação continuada dos egressos dos cursos de
graduação em Engenharia de Controle e Automação, a Universidade de Pernambuco
oferece dois cursos de pós-graduação na área: Mestrado Profissional em Tecnologia da
Energia e Mestrado Acadêmico em Engenharia de Sistemas.
Os programas recebem alunos formados em diversas modalidades de Engenharia,
dentre elas Engenharia de Controle e Automação e áreas afins.
O Programa de Pós-Graduação em Tecnologia da Energia (PPTE) (vide
http://ppte.poli.br) conta com 9 (nove) professores doutores como membros permanentes,
7 (sete) visitantes. Do quadro total, 3 (três) deles pertencentes ao quadro de professores
do curso em Engenharia de Controle e Automação (Profs. Kenia Carvalho Mendes, Luis
Arturo Gómez Malagón e Pedro Anselmo Filho).
O Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas (PPGES) (vide
http://ppges.poli.br) conta com 16 Professores-pesquisadores doutores compondo as duas
linhas de pesquisa do Programa: Cibernética e Telemática. Este Mestrado e pioneiro no
Brasil ao possuir Cibernética como um de seus focos o que faz excelente par, de grande
complementariedade, com Telemática. Cibernética, diz respeito a Sistemas com
realimentação, independentemente de suas naturezas, sejam elas naturais ou artificiais; e,
Telemática, diz respeito aos estudo e pesquisa dos aspectos de comunicação dos Sistemas,
sejam eles locais ou remotos.
Pesquisadores em Sistemas de Engenharia de Computação e de Engenharia
Elétrica da Escola Politécnica de Pernambuco (POLI - http://www.poli.upe.br) e
pesquisadores

em

Sistemas

do

Instituto

de

Ciências

Biológicas

(ICB

-

http://www.icb.upe.br), duas destacadas unidades acadêmicas da Universidade de
Pernambuco, tem o orgulho de compor o Núcleo de Referencia Docente (NRD) do
Mestrado Acadêmico em Engenharia de Sistemas da UPE.
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5. Ementário
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – FUNDAMENTOS DA MECÂNICA
CÓDIGO DA DISCIPLINA – FIS01
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS TEÓRICAS
EMENTA
O curso tem como objetivo familiarizar o estudante com os conceitos básicos associados ao movimento de corpos e objetos no espaço, fazendo uso do formalismo clássico e da
Mecânica Newtoniana. Os conteúdos estudados envolvem Medição, Vetores, Estudo de Movimentos, Força e Leis de Newton, Energia Cinética, Trabalho de uma Força, Forças
Conservativas e Dissipativas, Energia Potencial, Conservação da Energia, Centro de Massa, Momento Linear, Rotação, Rolamento, Torque e Momento Angular.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA(S)
HABILIDADES
CIÊNCIAS EXATAS
FORMAÇÃO BÁSICA
NÚCLEO COMUM OBRIGATÓRIO

1. Compreender os
conceitos de medição
fundamentais para o
estudo do movimento dos
corpos no espaço.
2. Relacionar o estado de
movimento ao conceito de
inércia, força e suas
aplicações em problemas
que envolvem dinâmica
clássica de partículas.
3. Compreender e aplicar o
formalismo de trabalho e
energia na resolução de
problemas em mecânica
clássica.

COMPETÊNCIA 1








Compreender o conceito de medida e de sistemas de unidades de medidas e suas
transformações.
Identificar e relacionar as definições básicas associadas ao estudo do movimento dos
corpos, tais como como posição, deslocamento, intervalo de tempo, referenciais inerciais,
referenciais não-inerciais, velocidade média, velocidade instantânea, aceleração média e
aceleração instantânea.
Operar com grandezas vetoriais relacionadas ao movimento de corpos no espaço.
Identificar, classificar e estudar o movimento de corpos no espaço.
Operar com funções temporais e espaciais que parametrizam e descrevem o movimento de
corpos no espaço.

COMPETÊNCIA 2
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4. Utilizar as simetrias e leis
de conservação da
mecânica clássica na
compreensão e estudo do
estado de movimento ou
repouso de partículas,
sistemas de partículas e
objetos.
5. Compreender os
conceitos básicos que
promovem o equilíbrio
translacional e rotacional
de objetos e sistemas
físicos.






Compreender os conceitos de força, massa, aceleração e suas relações com o estado de
movimento ou o repouso de partículas e objetos.
Identificar o conjunto de forças em atuação em fenômenos naturais, dispositivos e
máquinas simples.
Relacionar um conjunto de forças atuantes com a aceleração resultante, de forma a
descrever matematicamente o estado de movimento ou repouso de corpos no espaço.
Obter as equações de movimento de corpos e objetos no espaço a partir das Leis de
Newton.

COMPETÊNCIA 3







Compreender e utilizar o formalismo de trabalho e energia na resolução de problemas que
envolvem o movimento ou repouso de partículas e objetos no espaço.
Identificar forças dissipativas e conservativas em estados de movimento, repouso,
dispositivos e máquinas simples.
Obter e interpretar curvas de energia e energia potencial em sistemas clássicos mecânicos.
Classificar e descrever estados de movimento ou repouso a partir de curvas de energia.
Identificar sistemas de energias potenciais e relacionar suas variações com mudanças em
grandezas vetoriais associadas aos estados de movimento ou repouso dos corpos.

COMPETÊNCIA 4






Compreender e aplicar o Teorema do Impulso para os casos translacional e rotacional a
fim de obter grandezas cinéticas relevantes no estudo do estado de movimento ou repouso
de sistemas e objetos.
Utilizar os conceitos de centro de massa, momento linear e momento angular e sua relação
com movimentos de translação, com colisões, eventos de contato, estados de equilíbrio e
movimentos de rotação de partículas e sistemas.
Calcular o momento de inércia de corpos rígidos e sistemas de partículas.
Aplicar simetrias e leis de conservação da mecânica clássica em problemas que envolvem
movimento translacional, movimento rotacional e repouso de sistemas físicos.
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COMPETÊNCIA 5
 Aplicar os conceitos de força e torque resultantes em corpos e sistemas físicos que




apresentam, ou devem apresentar, equilíbrio estático translacional e/ou rotacional.
Compreender as condições de equilíbrio de sistemas físicos
Compreender os conceitos microscópico e macroscópico da elasticidade de corpos.
Utilizar os conceitos envolvendo elasticidade, torção, cisalhamento e pressão hidráulica no
estudo do estado de equilíbrio estático de corpos e sistemas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Medição: Sistema Internacional de Unidades – SI, mudança de unidades, comprimento, tempo e massa.
2. Movimento Retilíneo: posição e deslocamento, velocidade média e velocidade escalar média, velocidade instantânea e velocidade escalar instantânea, aceleração,
aceleração constante.
3. Vetores: vetores e escalares, soma geométricas de vetores, componentes de vetores, vetores unitários, adição de vetores através de suas componentes, multiplicações de
vetores.
4. Movimento em Duas e Três Dimensões: posição e deslocamento, velocidade média e velocidade instantânea, aceleração média e aceleração instantânea, movimento de
projéteis, análise de um movimento de um projétil, movimento circular uniforme, movimento relativo em uma dimensão, movimento relativo em duas dimensões.
5. Força e Movimento: força, massa, as Leis de Newton, atrito, força de arrasto e velocidade terminal, movimento circular uniforme.
6. Energia Cinética e Trabalho: energia cinética, trabalho, trabalho e energia cinética, trabalho realizado pela força gravitacional, trabalho realizado pela força elástica,
trabalho realizado por uma força variável genérica, potência.
7. Energia Potencial e Conservação da Energia: trabalho e energia potencial, trabalho de forças conservativas, energia potencial gravitacional, conservação da energia
mecânica, curva da energia potencial, trabalho realizado por ima força externa sobre um sistema, conservação da energia.
8. Centro de Massa e Momento Linear: centro de massa, segunda lei de Newton para um sistema de partículas, momento linear, momento linear para um sistema de partículas,
colisão e impulso, conservação do momento linear, momento e energia cinética em colisões, colisões inelásticas em uma dimensão, colisões elásticas em uma dimensão,
colisões em duas dimensões, sistema com massa variável.
9. Rotação: variáveis da rotação, rotação com aceleração angular constante, relação entre as variáveis lineares e angulares, energia cinética de rotação, cálculo do momento
de inércia, torque, segunda Lei de Newton para a rotação, trabalho e energia cinética de rotação
10. Rolamento Torque e Momento Angular: Rolamento como uma combinação de translação e rotação, energia cinética de rolamento, forças de rolamento, torque, momento
angular, momento angular de um sistema de partículas, momento angular de um corpo rígido girando em torno de um eixo fixo, conservação do momento angular,
precessão de um giroscópio.
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11. Equilíbrio, Equilíbrio Dinâmico, Equilíbrio Estático, Requisitos para o Equilíbrio, Centro de Gravidade, Estruturas Indeterminadas e Elasticidade.
BIBLIOGRAFIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física. Vols. 1 e 2, 9ª Ed., LTC, 2009.
TIPLER, Paul Allen; MOSCA, Gene. Física para Cientistas e Engenheiros. Vol. 1, 6ª Ed., LTC, 2009.
KELLER, Frederick J.; GETTYS, Edward; Skove, Malcolm. Física. Vol. 1, Makron Books, 1999.
SERWAY, Raymond. Física. Vol. 1, 3ª Ed., Thomson, 2007.
Coelho, Hélio Teixeira. Física Geral 1 – Mecânica, 2ª Ed. Revisada. Editora UFPE, 2015.
Nussenzveig, Hersh Moysés, Curso de Física Básica. Vol. 1, 5ª Ed. Blucher, 2013.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – GEOMETRIA ANALÍTICA
CÓDIGO DA DISCIPLINA – MAT01
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS TEÓRICAS
EMENTA
O curso tem como objetivo introduzir noções básicas sobre os geométricos e analíticos de retas (no plano e no espaço) e planos com ênfase em sua representação vetorial, nos diversos
campos da Engenharia, identificando as diversas representações em sistemas de coordenadas bi e tridimensionais, inclusive o esboço de curvas, em particular, cônicas e quádricas.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA(S)
HABILIDADES
CIÊNCIAS EXATAS
FORMAÇÃO BÁSICA
NÚCLEO COMUM OBRIGATÓRIO

1. Entender o conceito
matemático de vetores e
suas aplicações.

COMPETÊNCIA 1




Efetuar operações entre vetores e números reais e entre vetores e vetores.
Determinar angulação entre vetores coplanares.
Interpretar geometricamente os conceitos de vetores no plano e no espaço.
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2. Relacionar vetores e
retas, tanto no plano
como no espaço.
3. Aplicar os conceitos de
coordenadas polares na
construção de figuras.
4. Compreender as relações
entre as cônicas e as
quádricas de revolução.



Rotacionar e transladar o sistema de coordenadas, afim de resolver situações problemas aplicáveis como
facilitador.

COMPETÊNCIA 2





Determinar as diferentes equações das retas, tanto no plano como no espaço, a partir de pontos, ponto e
vetor.
Determinar a posição relativa entre retas, retas e pontos, retas e planos.
Determinar as posições relativas entre planos, planos e pontos.
Resolver problemas que envolvem pontos, retas e planos.

COMPETÊNCIA 3




Transformar lugares geométricos existentes no sistema cartesiano no sistema polar, e vice-versa.
Construir figuras geométricas próprias do sistema polar de coordenadas.
Demonstrar algebricamente as equações das cônicas no sistema polar de coordenadas.

COMPETÊNCIA 4





Determinar, por rotação em torno de diferentes eixos, as equações das principais quádricas.
Encontrar as interseções entre quádricas e os planos coordenados
Resolver problemas que envolvem retas, planos e quádricas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Introdução à disciplina. Sistemas de Coordenadas Cartesianas no plano e no espaço.
2. Vetores no plano: operações e propriedades.
3. Produto escalar. Norma e projeção de vetores. Ângulos entre vetores.
4. Coordenadas polares.
5. Retas no plano: equações cartesiana, reduzida e paramétricas. Família de retas.
6. Ângulos e intersecções entre retas. Distância ponto-reta e entre retas no plano.
7. Circunferências. Equações cartesiana, paramétrica e polar.
8. Intersecções entre circunferências e entre circunferência e reta.
9. Posições relativas.
10. Regiões limitadas por retas e por retas e circunferências no plano.
11. Cônicas: Histórico e importância. Conceitos de mecânica celeste.
12. Estudo da elipse: Focos e excentricidade. Equações paramétricas.
13. Estudo da hipérbole: focos, excentricidade e assíntotas.
14. Estudo da parábola: foco, excentricidade e reta diretriz.
15. Rotação de eixos. Equação geral do 2º Grau.
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16.
17.
18.
19.
20.

Sistemas de coordenadas no espaço: cartesianas, cilíndricas e esféricas.
Vetores no espaço. Produto vetorial e produto misto. Aplicações.
Estudo do plano: Equações cartesiana e paramétrica. Vetores geradores do plano.
Retas no espaço. Distâncias ponto-reta, ponto-plano, reta-reta, reta-plano e entre dois planos. Posições relativas.
Quádricas em posição canônica. Identificação e curvas de nível.

BIBLIOGRAFIA
1.
2.
3.
4.

STEINBRUCH, A. Geometria Analítica. 2a Ed., Pearson, 1987.
SILVA, V. V., REIS, G. L. Geometria Analítica. 2a Ed., LTC, 1996.
BOULOS, P.; CAMARGO, I. Geometria Analítica – Um Tratamento Vetorial. 3ª ed., Makron Books, 2005.
WINTERLE, P. Vetores e Geometria Analítica. 2a Ed., Pearson, 2014.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL EM UMA VARIÁVEL
CÓDIGO DA DISCIPLINA – MAT02
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS TEÓRICAS
EMENTA
O curso tem como objetivo introduzir noções básicas sobre cálculo diferencial e integral. Destacando a importância e a aplicação de conceitos tais como limites, derivadas e integrais,
como ferramentas indispensáveis na resolução de problemas em várias áreas do conhecimento.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA(S)
HABILIDADES
CIÊNCIAS EXATAS
FORMAÇÃO BÁSICA
NÚCLEO COMUM OBRIGATÓRIO

1. Entender o conceito
matemático de Limites de
Funções e suas
aplicações no Estudo do
operador Derivada.

COMPETÊNCIA 1



Simplificar quocientes polinomiais com raízes comuns no numerador e denominador e identificar como tais
quocientes produzem indeterminações nos limites de expressões racionais.
Exemplificar indeterminações conduzindo a resultados diversos daqueles obtidos por cancelamento
indevido.
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2. Relacionar a derivação e
integração (primitivação)
como operações inversas
uma da outra, porém
complementares.
3. Aplicar derivadas como
aproximadores lineares e
no estudo do
comportamento das
funções e como tais
conceitos são aplicados
no cotidiano da
Engenharia.
4. Aplicar as técnicas
elementares de
integração na resolução
de problemas diretos e
inversos.




Interpretar geometricamente a definição de limites e Lema de confronto (em particular no tocante a
sen(x)/x).
Demonstrar algebricamente como o uso da definição formal de limites leva a condução aos teoremas
relativos a suas propriedades (limites das somas, produtos e quocientes. Preservação de sinais e troca de
variáveis em limites).

COMPETÊNCIA 2




Definir algebricamente a derivada a partir de sua descrição geométrica e a partir de sua descrição a partir de
exemplos da Física – notadamente, cinemática de partículas.
Demonstrar algebricamente como o uso da definição formal de derivadas leva a condução aos teoremas
relativos a suas propriedades (derivadas e primitivas como operadores lineares no espaço das funções,
derivada do produto, quociente e regra da cadeia, derivada das funções elementares).
Demonstrar algebricamente como o uso da definição formal de primitivas leva a condução aos teoremas
relativos a suas propriedades (integração por substituição e por partes).

COMPETÊNCIA 3



Demonstrar como a definição algébrica da derivada conduz ao conceito de aproximador linear. Aproximar
linearmente as funções clássicas por polinômios de primeira ordem.
Exemplificar a solução de problemas dinâmicos a partir de sua aproximação linear (e.g. problema do
pêndulo simplificado).

COMPETÊNCIA 4




Resolver equações diferenciais separáveis de 1ª ordem por integração.
Resolver problemas cinemáticos (e.g. obter as equações de movimento unidimensional a partir de suas
equações de velocidade e/ou aceleração e vice-versa) mediante a correlação entre derivação e integração.
Encontrar áreas limitadas por curvas cartesianas planas mediante integração.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Introdução a Disciplina.
2. Introdução ao conceito de limite.
3. Continuidade.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Propriedades dos limites. Teorema do confronto.
Estudo das funções trigonométricas elementares. Limites trigonométricos.
Estudo das funções logaritmo e exponencial. Limites das funções logaritmo e exponencial.
Conceito e histórico da derivada.
Fórmulas de derivação.
Derivação das funções polinomiais, racionais, trigonométrica, exponencial e logarítmica.
Regra da cadeia.
Derivação implícita.
Teorema da função inversa e aplicações.
Taxa de variação.
Teorema do Valor Médio e Aplicações.
Máximos e Mínimos.
Estudo do comportamento das funções. Teorema de L’Hôpital.
Primitivas e o conceito da integral indefinida.
Primitivas imediatas.
Integração por substituição simples.
Integração por partes

BIBLIOGRAFIA
1.
2.
3.
4.
5.

STEWART, James. Cálculo – Volume 1. 7a Ed., Cengage CTP, 2013.
ANTON, H. Cálculo – Volume 1. 10ª edição, Bookman, 2014.
ÁVILA, G., Calculo das Funções de Uma Variável – Volumes 1 e 2. 7ª Ed., LTC, 2003.
GUIDORIZZI, H. L. Um Curso de Cálculo – Volumes 1 e 2. 1a Ed., LTC, 2001.
SIMMONS, G.F. Cálculo com Geometria Analítica – Volume 1. Pearson, 1996.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – PROJETOS DE AUTOMACAO
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CÓDIGO DA DISCIPLINA – PJA01
CARGA HORÁRIA TOTAL – 15 HORAS TEÓRICAS, 15 HORAS PRÁTICAS
EMENTA
A disciplina abordará tecnologias e métodos para automação de pequenas máquinas ou equipamentos.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA (S)
HABILIDADES
CICLO DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA 1. Planejar,
projetar,
 Estudar, entender, documentar e explicar o funcionamento e a operação de um pequeno
instalar, operar e manter
DO CURSO DE ENGENHARIA DE
sistema de automação;
sistemas
de
medição
e
CONTROLE E AUTOMAÇÃO.
 Pesquisar, analisar, criticar, compartilhar e discutir conteúdos e ideias;
instrumentação
 Apresentar projetos;
eletrônica, sistemas de
 Avaliar projetos;
acionamentos
de
 Desenvolver novas habilidades e competências através do consumo de conteúdos
máquinas, sistemas de
disponíveis na internet, da investigação e da prática;
controle e automação de
processos, sistemas de
 Desenvolver projetos em equipe trabalhando remotamente.
equipamentos dedicados,
sistemas de comando COMPETÊNCIAS
numérico e sistemas de
 Entender a arquitetura de um sistema de microautomação isolado;
máquinas de operação
 Entender o funcionamento de um CLP;
autônoma;
 Implementar aplicação para controle de um pequeno sistema utilizando um CLP;
2. Empreender e ser
 Estudar problemas, identificar oportunidades e propor soluções.
capaz de conceber
ideias inovadoras;
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Sistemas de Automação
1.1 – Conceitos básicos de entrada, saída, controle, ação e feedback;
1.2 – Componentes de um sistema de automação;
1.3 – Controladores, módulos, componentes de interface;
1.4 – Sensores e atuadores.
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2. Controladores Lógicos Programáveis
2.1 – Arquitetura, funcionamento e operação;
2.2 – Módulos de interface digital;
2.3 – Linguagem Ladder
2.4 – Instruções booleanas básicas;
2.5 – Instruções de temporização e contagem
3. Sistemas de Automação
3.1 – Sistemas puramente combinacionais
3.2 – Sistemas sequenciais utilizando memórias e intertravamentos

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA





Bolton, W. (2009). Programmable Logic Controllers. Newnes (Vol. 1). doi:10.1017/CBO9781107415324.004
Donald, J. H. (1989). Programmable Controllers. IEE Review (Vol. 35). doi:10.1049/ir:19890102
Petruzella, F. D. (2005). Programmable Logic Controllers. McGrawHill.
COMPLEMENTAR






Ebel, F., Idler, S., Prede, G., & Scholz, D. (2008). Fundamentals of automation technology: Technical book.
John, K.-H., & Tiegelkamp, M. (2010). IEC 61131-3: Programming Industrial Automation Systems, 2nd ed. Springer. doi:10.1017/CBO9781107415324.004
Manuais, tutorias e apostilas de fabricantes;
Conteúdos digitais disponíveis na Internet.
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – PROGRAMAÇÃO I
CÓDIGO DA DISCIPLINA – PROG01
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60H (45H Teóricas / 15H Práticas)
EMENTA
A disciplina é introdutória para o ensino de programação sendo o primeiro contato dos ingressantes com o tema. Está dividida em três partes que compreendem: 1. base teórica e
lógica para o raciocínio da solução de problemas e desenvolvimento de programação lógica. 2. estudo de fluxogramas e algoritmos como meio de expressar soluções para problemas
computacionais. 3. introdução básica da linguagem C, como pré-requisito para a disciplina adelfa programação II.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO

COMPETÊNCIA (S)

INFORMÁTICA E COMPUTAÇÃO
FORMAÇÃO BÁSICA
COMUM OBRIGATÓRIO

1. Raciocinar e argumentar COMPETÊNCIA 1
logicamente, tirar conclusões
 Estruturar o raciocínio lógico pelo uso dos conceitos de argumentos, premissas, conclusões, formas
lógicas e validade dos argumentos.
válidas,
tomar
decisões
 Deduzir expressões lógicas de expressões equivalentes através do conhecimento de conectivos
embasadas em estratégias de
lógicos, álgebra de boole, lógica proposicional e cálculo de predicados.
resoluções lógicas.
 Programar logicamente através da especificação de expressões lógicas e conhecimento de métodos
e estragégias de resolução de problemas.
2. Compreender a arquitetura
e organização dos modelos
COMPETÊNCIA 2
computacionais, desenvolver
 Identificar conceitualmente a organização e interconexão das partes na arquitetura dos
fluxogramas e algoritmos para
computadores e o papel de cada parte no processamento dos algoritmos.
a solução de problemas.
 Identificar conceitualmente o papel do sistema operacional e seus sub-sistemas no
3. Desenvolver projetos em
linguagem de programação

HABILIDADES



desenvolvimento e execução de processos, incluídos os programas desenvolvidos.
Criar, desenvolver e expressar de forma clara soluções para problemas computacionais mediante a
utilização de fluxogramas.
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imperativa e lógica. Depurar e
testar um programa.




Converter soluções encontradas em fluxogramas para algoritmos
Criar, desenvolver e expressar de forma clara, utilizando-se de técnicas de bom estilo de
programação, soluções para problemas computacionais mediante a utilização de algoritmos.

COMPETÊNCIA 3
 Diferenciar os diversos paradígmas de programação, como imperativas, lógica, funcional,
orientada a objetos, etc., com ênfase para linguagem imperativa e programação lógica.
 Escrever programas dentro de padrões de bom estilo de programação, e conhecer e diferenciar os
tipos de estilos mais comuns.
 Gerenciar projetos de programação colaborativo, em grupos, com utilização de ferramentas
adequadas para compartilhamento e alteração de código.
 Ser capaz de programar em linguagem imperativa adequadamente, utilizando todos os conceitos
básicos de programação: tipos de dados básicos, vetores, operadores, comandos de controle de
fluxo e funções.
 Ser capaz de programar em linguagem lógica adequadamente, utilizando-se de fatos em base de
conhecimento e regras de dedução lógica.
 Escrever programas portáveis, passíveis de, com mínimo esforço, executarem em diversas
arquiteturas e sistemas operacionais, com especial ênfase em sistemas open-source.
 Depurar um programa e eliminar bugs detectados. Usar técnicas de programação defensiva para
evitar a introdução de novos bugs. Testar os limites de um software pronto em busca de possíveis
bugs, buffer overflow, etc.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Embasamento teórico e de lógica de programação
 Apresentação da disciplina, introdução e ementa
 Estrutura e avaliação de argumentos lógicos, consequência lógica
 Linguagem da lógica proposicional (sintaxe e semântica)
 Operadores lógicos, tabela verdade, álgebra de boole
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Regras de inferência e prova automática de teoremas
Equivalência e implicação, tautologia, contra-tautologia
Simplificação de expressões (mapas de Karnaught) e circuitos lógicos
Formas normais (conjuntivas e disjuntivas), cláusulas de Horn
Algoritmo da unificação, introdução à programação lógica (PROLOG)

2. Fluxogramas e Algoritmos
 Introdução à organização e arquitetura dos computadores.
 Introdução aos sistemas operacionais, componentes, estruturas básicas, processos e sistemas de arquivos.
 Diferenças entre programas compilados versus interpretados (exemplos: C versus PROLOG)
 Etapas do processo de desenvolvimento de software.
 Granularidade (expressividade) da linguagem (exemplos: assembly, C e PROLOG)
 Tipos de dados, armazenamento, entrada e saída de dados, processamento de informação.
 Elementos básicos de um fluxograma: entrada, saída e processamento.
 Fluxo de controle: decisões e repetições em fluxogramas
 Algoritmos em PORTUGOL: tipos de dados, elementos básicos e fluxo de controle.
 Indentação, estilos de programação, boas práticas de programação (comentários, nomes claros para variáveis, etc.)
 Raciocínio lógico na resolução de problemas utilizando fluxogramas e algoritmos.
 Análise de sistemas, identificação e formalização do problema, suas entradas e saídas.









3. Programação de computadores
Diferenças entre diversos paradigmas de programação.
O modelo de programação imperativo versus lógico.
Introdução à linguagem C: um programa mínimo, sua compilação e execução.
Organização do ambiente de desenvolvimento de software: controle de versão (git/github), geração de releases, utilização de ramos master/develop/feature
Tipos básicos de dados, declaração de variáveis, escopo de variáveis.
As funções printf e scanf para entrada e saída formatada.
Operadores da linguagem C: aritméticos e de atribuição.
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Operadores da linguagem C: lógicos e relacionais.
Prioridade dos operadores.
Programação estruturada: controle de fluxo estruturado e não estruturado.
Estruturas de controle: decisão simples (if), decisão com alternativa opcional (if-else), múltiplas (switch)
Estruturas de controle: laços de repetição de pré-condição (while), pós-condição (do-while) e contadora (for)
Estruturas de controle: quebrando e continuando laços com break e continue.
Controle de fluxo não estruturado: o comando goto, quando usar e (principalmente) quando não usar.
Tipos de dados homogêneos: vetores, matrizes, vetores de caracteres e strings.
Funções das bibliotecas padrão: <stdio.h> e <stdlib.h>
Funções de manipulação de strings: <string.h>. Cópias, movimentação, comparação.
Funções matemáticas: <math.h>
Declaração de funções do usuário: protótipo e chamadas de funções. Tipos de retorno.
Funções iterativas (ou não-recursivas). Passagem de parâmetros para funções: por valor e por referência.
Escopo das funções, escopos em múltiplos arquivos.
Lembrando valores entre chamadas: variáveis static versus variáveis globais.
Funções recursivas: conceitos e aplicações. Critério de parada.
Tipos de funções recursivas: processamento na descida ou na subida.

BIBLIOGRAFIA
BIBL. BÁSICA






CORMEN, T. H.; LEISERSON, C. E.; RIVEST, R. L. Introduction to Algoritms; MIT Press, 1999.
SOUZA, J. N. Lógica para Ciência da Computação. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 328p.
MIZRAHI, V. V. Treinamento em Linguagem C: módulo 1. São Paulo: McGraw-Hill, 1990.
SCHILDT, H. C Completo e Total. 3. ed. São Paulo: Makron, 1997. 830p.
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BIBL. COMPLEMENTAR










FARRER, H. Algoritmos Estruturados. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999. 260p.
ZIVIANI, N., Projeto de Algoritmos com Implementações em Pascal e C, 2ª Edição, Editora Thomson, 2004.
NOLT, J.; ROHATYN, D. Lógica. [S.l.]: Makron Books do Brasil, 1991. 524p.
MORTARI, C. Introdução à Lógica. 2. ed. São Paulo: Editora Unesp, 2003. 394p.
NILSSON, U.; MALUSZYNSKI, J. Logic, Programming and Prolog. [S.l.]: John Wiley and Sons, 1995. 276p.
CLOCKSIN, W. F.; MELLISH, C. S. Programming in Prolog: using the ISO Standard. 5th Ed. Springer-Verlag, New York, 2003.
LOUDON, K. Mastering Algorithms with C, O'Reilly Ed., August 1999, 562p.
Notas de aula, apostilas e monitoria.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – FUNDAMENTOS DA ONDULATÓRIA E TERMODINÂMICA
CÓDIGO DA DISCIPLINA – FIS02
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS TEÓRICAS
Pré-requisito: FIS01 – FUNDAMENTOS DA MECÂNICA
Có-requisito:
EMENTA
O curso tem como objetivo familiarizar o estudante com os conceitos elementares de diversas áreas da Física, entre elas o estudo de Gravitação e Órbitas Circulares, Movimento
Oscilatório, Ondas e suas interações, Termologia, Estados da Matéria, Leis da Termodinâmica, Teoria Cinética dos Gases e Máquinas Térmicas.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA(S)
HABILIDADES
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CIÊNCIAS EXATAS
FORMAÇÃO BÁSICA
NÚCLEO COMUM OBRIGATÓRIO

1. Compreender as relações
entre a Mecânica
Newtoniana e suas
aplicações em sistemas
reais de diversas áreas da
Física.
2. Compreender o conceito
de vibrações em torno do
equilíbrio para o
oscilador harmônico e
sistemas oscilantes.
3. Compreender e aplicar os
formalismos da mecânica
no estudo de ondas e sua
propagação.
4. Utilizar Leis de
Termodinâmica a fim de
compreender os
fenômenos de condução
de calor, as
transformações entre
estados da matéria.
5. Aplicar Leis de
Termodinâmica a fim de
descrever o
funcionamento de
máquinas térmicas e
sistemas de gases ideais.

COMPETÊNCIA 1
 Aplicar os conceitos fundamentais da Mecânica Newtoniana em sistemas orbitais, fluidos,





oscilações, ondas e suas interações.
Compreender os requisitos dinâmicos e energéticos associados ao movimento orbital de
planetas e satélites.
Utilizar os conceitos de densidade e pressão a fim de compreender o equilíbrio estático e o
escoamento estacionário de fluidos, além do funcionamento de máquinas hidráulicas
simples.
Relacionar o escoamento estacionário de fluidos com a equação da continuidade que
descreve a conservação da massa nestes sistemas.

COMPETÊNCIA 2






Utilizar o conceito de força resultante, aliado aos conhecimentos de movimento circular
uniforme, para descrever movimentos periódicos simples.
Compreender o funcionamento do movimento harmônico simples e suas aplicações.
Utilizar os conhecimentos da Mecânica Newtoniana para descrever o comportamento de
movimentos oscilatórios simples forçados e amortecidos.
Obter as equações de movimento e suas soluções para diversos sistemas oscilantes.

COMPETÊNCIA 3







Classificar os diversos tipos de ondas e oscilações mecânicas: ondas longitudinais e
transversais.
Aplicar os formalismos da Mecânica no movimento ondulatório a fim de obter a equação
de onda.
Utilizar o princípio da superposição para obter o comportamento oscilatório resultante de
um sistema de ondas interagentes.
Compreender o conceito de fasores.
Compreender o fenômeno da interferência e suas condições para interferência construtiva,
destrutiva e ressonância de ondas e sistemas oscilantes.
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Aplicar os conceitos da ondulatória a fim de descrever o comportamento de ondas de som,
sua intensidade e seu nível.
Compreender os efeitos ondulatórios especiais como batimento em ondas sonoras, efeito
Doppler, ondas supersônicas e ondas de choque.

COMPETÊNCIA 4







Compreender o conceito de temperatura, agitação térmica e capacidade térmica.
Equacionar as relações de energia, trabalho e calor de um gás obtendo a Primeira Lei da
Termodinâmica.
Aplicar a Lei Zero da termodinâmica na construção de escalas termométricas.
Estudar os efeitos da dilatação térmica e compreender os mecanismos de transferência de
calor.
Compreender as mudanças de temperatura e de estado físico em substâncias e materiais.

COMPETÊNCIA 5






Compreender a descrição microscópica do movimento molecular de gases livres e
confinados e sua relação com temperatura e energia cinética média por constituinte.
Relacionar as grandezas pressão e temperatura com o movimento molecular, graus de
liberdade, velocidade quadrática média e livre caminho médio.
Compreender a Segunda Lei da Termodinâmica e sua relação com processos reversíveis e
irreversíveis.
Aplicar a Segunda Lei da Termodinâmica em problemas envolvendo motores,
refrigeradores e máquinas térmicas em geral, obtendo sua eficiência e características de
funcionamento.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Gravitação: Campo e energia potencial gravitacional, movimento planetário e de satélites.
2. Fluidos: Fluidos, pressão e densidade, Princípio de Pascal e Arquimedes, escoamento de fluidos, equação de Bernoulli.
54 de 192

Universidade de Pernambuco – UPE
Escola Politécnica de Pernambuco – POLI
Projeto pedagógico do curso de graduação em Engenharia de Controle e Automação – ver 1

3. Oscilações Mecânicas: movimento harmônico simples - MHS, Lei do MHS, energia do MHS, oscilador harmônico simples angular, pêndulos, MHS e Movimento circular
uniforme, MHS amortecido, oscilações forçada e ressonância.
4. Ondas Mecânicas: tipos de ondas, ondas transversais e longitudinais, comprimento de onda e frequência, velocidade de uma onda, energia e potência de uma onda, equação
de onda, princípio da superposição de ondas, interferência de ondas, fasores, ondas estacionárias, ressonância, ondas sonoras, velocidade do som, intensidade e nível
sonoro, Efeito Doppler.
5. Temperatura, Calor e Primeira Lei da Termodinâmica: temperatura, Lei zero da termodinâmica, escalas termométricas, dilatação térmica, calor, primeira Lei da
termodinâmica, mecanismo de transferência de calor.
6. Teoria Cinética dos Gases: gases ideais, pressão, temperatura, velocidade média quadrática, energia cinética de translação, livre caminho médio, distribuição de velocidade
das moléculas, calor específico molar, expansão adiabática de um gás ideal.
7. Entropia e Segunda Lei da Termodinâmica: processos irreversíveis, entropia, segunda Lei da termodinâmica, máquinas térmicas, refrigeradores, eficiência de máquinas
térmicas reais.
BIBLIOGRAFIA

1.
2.
3.
4.
5.

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física. Vol. 2, 9ª Ed., LTC, 2009.
TIPLER, Paul Allen; MOSCA, Gene. Física para Cientistas e Engenheiros. Vol. 1, 6ª Ed., LTC, 2009.
KELLER, Frederick J.; GETTYS, Edward; Skove, Malcolm. Física. Vol. 2, Makron Books, 1999.
SERWAY, Raymond. Física. Vol. 2, 3ª Ed., Thomson, 2007.
Nussenzveig, Hersh Moysés, Curso de Física Básica. Vols. 1 e 2, 5ª Ed. Blucher, 2013.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – LABORATÓRIO DE FUNDAMENTOS DA MECÂNICA E DA TERMODINÂMICA
CÓDIGO DA DISCIPLINA – FIS05
CARGA HORÁRIA TOTAL – 30 HORAS PRÁTICAS
Pré-requisito: FIS01 – FUNDAMENTOS DA MECANICA
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Có-requistito: FIS02 – FUNDAMENTOS DA ONDULATÓRIA E TERMODINÂMICA
EMENTA
Os conteúdos abordados envolvem Processos Gráficos e Numéricos de Análise de Dados Experimentais, Método Científico, Precisão e Algarismos Significativos, além de experiências
campo da Mecânica, Oscilações e Ondas e Termodinâmica.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA(S)
HABILIDADES
CIÊNCIAS EXATAS
FORMAÇÃO BÁSICA
NÚCLEO COMUM OBRIGATÓRIO

1. Compreender as
limitações de precisão em
medidas, em instrumentos
de medidas e no
processamento de dados.
2. Compreender as relações
entre as principais teorias
da mecânica, da
termodinâmica, do
eletromagnetismo, da
óptica e da física
moderna e suas
realizações
experimentais.
3. Compreender um
processo experimental de
montagem para
realização de processos
de medição e
padronização.

COMPETÊNCIA 1
 Compreender as bases do método científico no contexto da realização de experimentos





científicos.
Compreender as limitações em instrumentos de medidas e processos de medição.
Compreender as limitações em operações com dados experimentais.
Compreender o fenômeno de propagação de erros em medidas e operações com medidas.
Compreender o limite de precisão de um resultado de medida em um experimento.

COMPETÊNCIA 2
 Utilizar os formalismos básicos da física na descrição de fenômenos observados



experimentalmente em laboratório.
Verificar a validade das teorias e suas limitações em situações experimentais.
Compreender a forma de apresentar um conjunto de resultados e conclusões com base em
medidas experimentais.

COMPETÊNCIA 3





Compreender os processos associados à montagem de experimentos científicos.
Compreender os processos associados à padronização e repetição de experimentos
científicos.
Redigir relatórios completos sobre a realização de experimentos com respectivos
resultados obtidos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Medidas: processos gráficos e numéricos de análise de dados experimentais, método científico, erros e desvios, precisão e algarismos significativos
Cinemática: medidas de intervalos de tempo, velocidade média, velocidade instantânea e aceleração.
Dinâmica: força, força elástica, força de atrito, força radial.
Energia mecânica: energia cinética, energia potencial, conservação da energia.
Colisões; conservação do momento linear, colisões elásticas e inelásticas.
Dinâmica de corpos rígidos: Momentos de inércia; Conservação do momento angular.
Oscilações e ondas: osciladores harmônicos simples; pêndulos, ondas mecânicas em cordas e superfícies de líquidos.
Termodinâmica: termômetros, dilatação térmica, calor específico, variação da pressão do ar com a temperatura a volume constante.

BIBLIOGRAFIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física. Vols. 1 e 2, 9ª Ed., LTC, 2009.
TIPLER, Paul Allen; MOSCA, Gene. Física para Cientistas e Engenheiros. Vols. 1 e 2, 6ª Ed., LTC, 2009.
KELLER, Frederick J.; GETTYS, Edward; Skove, Malcolm. Física. Vols. 1 e 2, Makron Books, 1999.
SERWAY, Raymond. Física. Vols. 1 e 2, 3ª Ed., Thomson, 2007.
Coelho, Hélio Teixeira. Física Geral 1 – Mecânica, 2ª ed. Revisada. Editora UFPE, 2015.
Nussenzveig, Hersh Moysés, Curso de Física Básica. Vols. 1 e 2, 5ª Ed. Blucher, 2013.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL EM VÁRIAS VARIÁVEIS
CÓDIGO DA DISCIPLINA – MAT03
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS TEÓRICAS
Pré-requisito: MAT02 – CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL EM VÁRIAS VARIÁVEIS
Có-requistito:
EMENTA
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O curso tem como objetivo introduzir noções básicas sobre cálculo diferencial e integral. Mostras a importância e a aplicação de conceitos tais como integrais e séries, como
ferramentas indispensáveis na resolução de problemas em várias áreas do conhecimento.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA(S)
HABILIDADES
CIÊNCIAS EXATAS
FÍSICA DE MATERIAIS
NÚCLEO COMUM OBRIGATÓRIO

1. Relacionar a derivação e
integração como
operações inversas
utilizando o Teorema
fundamental do calculo
2. Resolver problemas de
cálculo de áreas,
centroides, longitude de
arco e volumes de sólidos
de revolução.
3. Resolver problemas que
envolvem derivação e
integração utilizando
séries.
4. Aplicar os polinômios de
Maclaurin e de Taylor em
situações problemas

COMPETÊNCIA 1



Aplicar as propriedades da integral definida em diversas situações cotieniras.
Utilizar o teorema fundamental do cálculo para determinar integrais utilizando primitivas.

COMPETENCIA 2




Encontrar áreas limitadas por curvas cartesianas planas mediante integração.
Analisar a factibilidade das soluções.
Otimizar soluções.

COMPETÊNCIA 3






Distinguir a aplicabilidade dos testes de convergências.
Efetuar operações entre séries de potências.
Calcular limites utilizando séries de potências.

COMPETENCIA 4




Aplicar a teoria das séries aos problemas de física (relatividade, ótica, ondas, etc.).
Aproximar funções utilizando o polinômio de Taylor.
Resolver problemas elementares sobre fractais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introdução a Disciplina
O conceito de integral definida. Somas de Riemann.
Teorema fundamental do cálculo. Aplicações.
Revisão de técnicas elementares de integração.
Integração por substituição trigonométrica.
Integração por frações parciais.
Integração por substituições racionalizantes.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Cálculo de áreas planas por integração.
Áreas em coordenadas polares.
Volumes de sólidos de área transversal conhecida.
Volumes de sólidos de revolução: Método dos anéis.
Volumes de sólidos de revolução:Método dos invólucros.
Centróides e Teorema de Pappus.
Sucessões de números reais. Axioma do supremo.
Limites de sucessões.
Conceito de séries numéricas. Convergência.
Testes de convergência: comparação simples. Comparação dos limites. Teste da integral. Teste da raiz. Teste da razão. Convergência de séries alternantes.
Séries de potência. Intervalo de convergência.
Derivação e integração de séries de potência.
Polinômios de Maclaurin e de Taylor. Séries de Taylor com resto.

BIBLIOGRAFIA
1.
2.
3.
4.
5.

STEWART, James. Cálculo – Volume 1. 7a Ed., Cengage CTP, 2013.
ANTON, H. Cálculo – Volume 1. 10ª edição, Bookman, 2014.
ÁVILA, G., Calculo das Funções de Uma Variável – Volumes 1 e 2. 7ª Ed., LTC, 2003.
GUIDORIZZI, H. L. Um Curso de Cálculo – Volumes 1 e 2. 1a Ed., LTC, 2001.
SIMMONS, G.F. Cálculo com Geometria Analítica – Volume 1. Pearson, 1996.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – ÁLGEBRA LINEAR
CÓDIGO DA DISCIPLINA – MAT06
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS TEÓRICAS
Pré-requisito: MAT01 – Geometria Analítica
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Có-requistito:
EMENTA
O curso tem como objetivo proporcionar uma sólida formação básica, desenvolvendo habilidades na solução de problemas concretos mediante o processo de linearização, do processo
de enunciado e demonstração de teoremas matemáticos abstratos, identificando estruturas algébricas (sobretudo de espaços Vetoriais) e utilizando os teoremas na resolução de
problemas concretos e abstratos envolvendo transformações lineares. Além do uso dos conceitos de núcleo e imagem de uma transformação linear.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA(S)
HABILIDADES
CIÊNCIAS EXATAS
FORMAÇÃO BÁSICA
NÚCLEO COMUM OBRIGATÓRIO

1. Resolver problemas
concretos mediante o
processo de linearização.
2. Demonstrar teoremas
matemáticos abstratos,
identificando estruturas
algébricas.
3. Utilizar teoremas na
resolução de problemas
concretos e abstratos
envolvendo
transformações lineares.
4. Aplicar matrizes no
estudo e resolução de
sistemas lineares.

COMPETÊNCIA 1





Escrever matrizes como combinação linear de outras.
Reconhecer espaços vetoriais.
Reconhecer espaços e subespaços gerados.
Determinar soluções não triviais para sistemas homogêneos.

COMPETÊNCIA 2




Reconhecer geradores de espaços vetoriais.
Exibir bases para espaços vetoriais diversos e determinar suas dimensões.
Aplicar teoremas na resolução de problemas diversos.

COMPETÊNCIA 3




Determinar bases para imagens de transformações lineares.
Classificar transformações lineares.
Determinar núcleos e bases para diversas transformações lineares.

COMPETÊNCIA 4




Decompor matrizes.
Usar escalonamento para resolver problemas que envolvem sistemas lineares.
Correlacionar as raízes do polinômio característicos e operadores triangularizáveis.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Introdução à disciplina.
Espaços Euclidianos ℝ𝑛 .
Equações lineares e Sistema de equações lineares.
Matrizes escalonadas.
Matrizes invertíveis.
Espaços vetoriais
Bases e Dimensão.
Transformações lineares.
Operações com transformações lineares.
Matrizes e operadores lineares.
Determinantes por Permutações.
Autovalores e Autovetores: Polinômios de matrizes e de operadores lineares. Autovalores e autovetores.
Diagonalização e autovetores.
Polinômio característico de uma matriz.
Teorema de Cayley-Hamilton. Polinômio mínimo de uma matriz.
Polinômio característico e mínimo de um operador linear.
Espaços com produto interno.
Diagonalização dos operadores auto adjuntos.

BIBLIOGRAFIA
1.
2.
3.
4.

ANTON, H. Álgebra Linear com Aplicações. 10a Ed., Bookman, 2012.
STEINBRUCH, A. Álgebra Linear. 2a Ed., Pearson, 1995.
BOLDRINI, J. L. Álgebra Linear. 3a Ed., Harbra, 1984.
CARVALHO, J. P. Álgebra Linear. 2a Ed., LTC, 1977.
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CÓDIGO DA DISCIPLINA – PROG02
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60H (45H Teóricas / 15H Práticas)
Pré-requisito: PROG01 – Programação 1
Có-requistito:
EMENTA
Descrição do curso. Deverá ser realizado um breve texto em no máximo 10 linhas. O texto não deve ser uma cópia dos conteúdos programáticos.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO

COMPETÊNCIA (S)

HABILIDADES

INFORMÁTICA E COMPUTAÇÃO
FORMAÇÃO BÁSICA
COMUM OBRIGATÓRIO

1. Ser capaz de compreender COMPETÊNCIA 1
 Entender a sintáxe dos operadores avançados da linguagem C.
programas
complexos,
 Saber criar funções com argumentos variáveis.
abrangendo características
 Entender a utilização de ponteiros para todos os tipos de dados.
avançadas da sintáxe e
 Utilizar estruturas, uniões e outros tipos de dados de agrupamento.
semântica em linguagem C.
 Conhecer o procedimento para alocação e desalocação de memória dinamicamente.
 Conhecer as diretrizes do pré-processador gcc (CPP).
2. Projetar programas em
 Criar e manter bibliotecas próprias para reuso de código.
linguagem
C,
com
 Resolver dependências de ligação (linkedição).
manipulação de memória
 Saber utilizar um script (makefile) para organizar as chaves de compilação.
primária e secundária, e
 Ser capaz de criar programas que se comunicam com o sistema operacional.
crianção de tipos abstratos de
dados.

COMPETÊNCIA 2
 Programar algoritmos diversos de ordenação (em memória e arquivos).
3. Projetar, depurar e otimizar
 Programar algoritmos de pesquisa (sequencial e binária, em memória e arquivos).
programas eficientes em
 Programar estruturas de dados com alocação dinâmica (listas, filas, pilhas).
linguagem C avançada.
 Programar estruturas de dados com alocação dinâmica (árvores, hash, matrizes esparsas).
 Resolver problemas de busca (amplitude e profundidade).
 Resolver problemas de algoritmos para grafos (menor caminho, ciclo, etc.)
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4. Projetar programas básicos
usando o paradigma de COMPETÊNCIA 3
orientação à objetos.
 Compilar e avaliar expressões (noções de compiladores).
 Conhecer algoritmos de criptografia e compactação.
 Realizar interfaceamento entre diferentes linguagens (C, Assembly, PROLOG).
 Criar programas com comunicação interprocessos, via internet, ou portas (serial, etc.).
 Aplicar técnica top-down (Eng. de Software) em projetos de programas.
 Realizar depuração de código (lint, valgrind, gdb, assert e outras técnicas).
 Compreender e aplicar programação defensiva.
 Realizar testes de segurança, e de entrada/saída em programas.
 Otimizar código (por espaço, velocidade ou critérios mistos).
 Criar threads ou processos para aplicar paralelismo real a problemas adequados.
 Garantir a portabilidade dos programas.
 Realizar manutenção ou conversão de programas antigos.
COMPETÊNCIA 4
 Compreender as diferenças entre os paradigmas imperativo e orientado a objetos.
 Ter noções básicas de abstração de dados, encapsulamento e sua importância.
 Aplicar herança e polimorfismo
 Utilizar classes e métodos
 Criar sobrecargas de operadores e sobrecargas de funções
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. A linguagem C





Operadores da linguagem C: ponteiros e endereços
Tipos abstratos de dados (TADs): struct, union, enum, campos de bits
Operadores da linguagem C: . (operador ponto) e -> (operador seta)
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Operadores da linguagem C: bit-a-bit, ternário ? (atribuição com decisão)
Operadores da linguagem C: , (operador vírgula), cast (tipo), sizeof (tamanho)
Definindo tipos de dados com typedef
A biblioteca <stdarg.h> para funções de argumentos variáveis
Variáveis ponteiros: ponteiros para tipos básicos, ponteiros para void
Ponteiros para estruturas, uniões e funções
Ponteiros duplos: ponteiros para ponteiros (indireção múltipla)
Funções que retornam ponteiros. Funções que retornam void.
Vetores de TADs: vetores de ponteiros para structs, vetores de ponteiros para funções.
Alocação dinâmica de memória (malloc, calloc, free)
Organização da memória: stack e heap
O pré-processador: define, undef, include, ifdef, ifndef, pragma, warning, error
Macros pré-definidas do pré-processador
Macros com argumentos do pré-processador
Arquivos de cabeçalhos, criação de bibliotecas, include-guard
Reuso de código, controle de versão (reaproveitamento de repositórios - git)
Classes de armazenamento: auto, extern, register, static
O linkeditor, opções de linha de comando (ld, gcc)
GCC: linha de comando. Simplificação via scripts e makefile.
Argumentos da função main(int argc, char **argv) para receber dados do S.O.
A biblioteca <getopt.h> para processar chaves da linha de comando

2. Algoritmos para estruturas de dados








Algoritmos de ordenação por trocas: bubblesort, shakesort, quicksort.
Algoritmos de ordenação por seleção: selectsort, heapsort.
Algoritmos de ordenação por inserção: insertsort, binary insertsort, shellsort.
Ordenando arquivos em disco.
Métodos de pesquisa sequencial e binária (em memória e arquivos).
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Estrutura de dados: listas encadeadas (simples, duplas, circulares).
Estrutura de dados: filas (simples, duplas).
Estrutura de dados: pilhas (aplicações práticas).
Estrutura de dados: árvores binárias, árvores B, tabelas de dispersão (hash), matrizes esparsas.
Estruturas auto-ajustáveis.
Grafos: busca em amplitude.
Grafos: busca em profundidade.
Grafos: busca com estratégia, minimax.
Grafos: Algoritmo do menor caminho de Dijkstra, algoritmos de detecção de ciclos.

3. Algoritmos avançados






















Comunicação interprocessos via pipe.
Analisador léxico: tokens e delimitadores.
Analisador sintático: máquina de estados.
Algoritmos de criptografia: substituição, transposição e manipulação de bits.
Compactação de dados: o algoritmo de frequência.
Comunicação entre linguagens. Compilação heterogênea. Chamadas de bibliotecas.
Utilizando C com Assembly e PROLOG.
Comunicação interprocessos: memória compartilhada, filas de mensagens, sockets.
Transmissão de dados via portas seriais (USB, RS232, bluetooth) e paralela.
Técnica de programação top-down: dividir para conquistar.
Depuração de código: gdb e cgdb.
Depuração de código: intervenção no código fonte (impressões, assert.h, erno.h, macros do pré-processador)
Análise automática de código: lint para análise estática, valgrind para análise dinâmica.
Programação defensiva para imprevistos. (igualdades, análise de retorno de funções, códigos de erros, proteção de memória)
Programação modular: encapsulamento de código e dados.
Testes de segurança: limites das entradas/saídas (buffer overflow), senhas em plaintext, etc.
Testes automáticos: bases de dados aleatórias de entradas.
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Otimização de código: chaves do GCC para velocidade ou tamanho. Comparação dos resultados da compilação em Assembly.
Programação paralela: introdução às threads e processos (fork)
Técnicas de portabilidade (sizeof, typedef, bibliotecas padrão). Conformidade com padrão POSIX ou ANSI C.
Manutenção de programas: funções depreciadas.
Manutenção de programas: comentários e documentação. O uso do DoxyGen.
Manutenção de programas: conversão de linguagens. Custo e benefício.

4. Introdução à programação orientada a objetos






Compreender as diferenças entre os paradigmas imperativo e orientado a objetos.
Ter noções básicas de abstração de dados, encapsulamento e sua importância.
Aplicar herança e polimorfismo
Utilizar classes e métodos
Criar sobrecargas de operadores e sobrecargas de funções

BIBLIOGRAFIA
BIBL. BÁSICA








CORMEN, T. H.; LEISERSON, C. E.; RIVEST, R. L. Introduction to Algoritms; MIT Press, 1999.
ZIVIANI, N., Projeto de Algoritmos com Implementações em Pascal e C, 2ª Edição, Editora Thomson, 2004.
MIZRAHI, V. V. Treinamento em Linguagem C: módulo 2. São Paulo: McGraw-Hill, 1990.
SCHILDT, H. C Completo e Total. 3. ed. São Paulo: Makron, 1997. 830p.
SZWARCFITER, J. L.; MARKENZON, L. Estrutura de dados e seus algoritmos. 2.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009
LORENZI, F.; MATTOS, P. N.; CARVALHO, T. P. Estrutura de dados. São Paulo: Thompson Learning, 2007
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SCHILDT, H. C Avançado: guia do usuário. São Paulo: McGraw-Hill, 1989.
DEITEL, P. J. DEITEL, H. M. C++ how to Program. 7th ed. Pearson Education, 2010.

BIBL. COMPLEMENTAR
















FARRER, H. Algoritmos Estruturados. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999. 260p.
SALVETTI, D. D.; BARBOSA, L. M. Algoritmos. São Paulo: Makron Books, 1998.
LOUDON, K. Mastering Algorithms with C, O'Reilly Ed., August 1999, 562p.
LOPES, A.; GARCIA, G. Introdução à programação: 500 algoritmos resolvidos. Elsevier, 2002.
NANCE, B. Programação Cliente/Servidor para redes locais. Rio de Janeiro: Axcel Books, 1994.
LEITE, D. C; PRATES, R. Cartão de Referência Turbo C. Rio de Janeiro: LTC, 1991.
DOBLES-WAGNER, F. Linguagem C: um guia básico. Rio de Janeiro: LTC, 1986
TENEMBAUM, A. M. Estrutura de Dados Usando C. São Paulo: Makron Books do Brasil, 1995.
SEDGEWICK, R.; FLAJOLET, P. An Introduction to the Analysis of Algorithms. Addison Wesley, 1996.
AZEREDO, P. A. Métodos de Classificação de Dados. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 1996.
VILLAS, M. V. et. al. Estruturas de Dados: Conceitos e Técnicas de implementação. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 1993
VELLOSO, P. Estruturas de Dados. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 1991.
HOLZNER, S. Fundamentos de Estruturas de Dados. 3 ed. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 1987.
Notas de aula, apostilas e monitoria.
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DISCIPLINA – QUÍMICA GERAL
CÓDIGO DA DISCIPLINA – QUI01
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 H TEÓRICAS
EMENTA
O curso tem como objetivo familiarizar o estudante com as principais propriedades dos átomos, possibilitar a compreensão de suas combinações para formar os compostos químicos
e relacionar com as diversas características decorrentes da sua interação com a radiação eletromagnética. Os conteúdos estudados envolvem Estrutura Atômica da Matéria,
Introdução à Mecânica Quântica, Átomos Polieletrônicos, Estrutura Molecular, Ligações Químicas, Orbitais Moleculares, Geometria Molecular, Química Nuclear.
ÁREA / EIXO / NÚCLEO
CIÊNCIAS EXATAS
FORMAÇÃO BÁSICA
NÚCLEO COMUM OBRIGATÓRIO

COMPETÊNCIA(S)

HABILIDADES

1. Compreender a evolução COMPETÊNCIA 1
histórica do conceito de
 Compreender a evolução da ciência no conceito do átomo.
átomo e matéria a partir
 Entender as técnicas experimentais empregadas na determinação das partículas subatômicas fundamentais
dos avanços dos
(elétron, próton e nêutron).
 Conceber os modelos atômicos para o entendimento da existência do átomo e da constituição da matéria.
métodos científicos e das
técnicas experimentais, e
descrever os principais
COMPETÊNCIA 2
modelos atômicos.
 Aplicar a Lei de Planck para calcular frequência e comprimento de onda da radiação eletromagnética.
2. Relacionar as leis /
 Entender o efeito fotoelétrico das superfícies metálicas interpretado por Einstein.
hipóteses estabelecidas,
 Calcular as transições eletrônicas no átomo de hidrogênio e sistemas hidrogenoides.
e os fenômenos
 Diferenciar espectros discretos e contínuos.
observados da interação
 Confrontar os postulados de Bohr para o átomo de hidrogênio com o modelo atual.
da radiação
eletromagnética com a
COMPETÊNCIA 3
matéria e entender a
 Empregar a Hipótese de De Broglie para constatar o comportamento dual do elétron;
estrutura
 Aplicar o Princípio da Incerteza de Heisenberg para entender o comportamento do elétron num átomo.
submicroscópica.
 Familiarizar com a equação de onda de Schrödinger para o átomo de hidrogênio e interpretar os números
3. Entender a importância
quânticos como suas soluções.
 Interpretar os números quânticos para explicar a energia dos elétrons num átomo.
da mecânica quântica
 Familiarizar com as formas dos orbitais s, p, d e f.
para descrever o
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comportamento dos
átomos polieletrônicos.
4. Compreender a
periodicidade nas
configurações
eletrônicas dos
elementos químicos e
relacionar com as
propriedades atômicas,
físicas e químicas.
5. Apreender sobre os
diferentes tipos de
ligações químicas
existentes na
combinação dos átomos
para a formação das
substâncias e materiais,
naturais e sintéticos.
6. Compreender as reações
que ocorrem no núcleo
atômico e a cinética de
um decaimento
radioativo.




Analisar as regiões nodais dos principais orbitais atômicos.
Aplicar o Princípio de Pauli e a Regra de Hund na distribuição eletrônica.

COMPETÊNCIA 4





Apreender sobre a disposição dos elementos químicos na Tabela Periódica a partir da sua configuração
eletrônica no estado fundamental.
Relacionar a periodicidade do raio atômico, energia de ionização e afinidade eletrônica, com as propriedades
atômicas;
Relacionar a periodicidade da densidade e pontos de fusão, com as propriedades físicas;
Entender algumas propriedades químicas dos elementos como funções periódicas do número atômico.

COMPETÊNCIA 5










Compreender a Regra do Octeto e aplicar na configuração de Lewis.
Apreender sobre a natureza da ligação iônica.
Construir o ciclo de Haber-Born para calcular a energia do retículo iônico de alguns compostos.
Interpretar a curva de potencial de moléculas diatômicas para compreender a ligação covalente.
Utilizar a eletronegatividade dos átomos para prever a polaridade das ligações covalentes.
Relacionar a geometria das moléculas com suas propriedades.
Entender como ocorre a ressonância em determinadas moléculas.
Aplicar a Teoria de Banda para compreender as diferenças entre os metais, semicondutores e isolantes.
Entender as principais propriedades dos materiais poliméricos.

COMPETÊNCIA 6











Apreender sobre as características das três principais radiações.
Entender e escrever as equações das reações nucleares.
Compreender e interpretar as principais séries radioativas.
Prever o tipo de decaimento para os elementos químicos a partir da análise de gráficos.
Calcular o tempo de meia vida e a velocidade de decaimento para um isótopo radioativo.
Compreender como ocorrem as reações nucleares artificias.
Entender e diferenciar fissão e fusão nuclear.
Estudar os principais efeitos das radiações nos organismos vivos.
Entender e aplicar as unidades de radiação.
Conhecer algumas aplicações da radioatividade controlada com fins benéficos aos seres humanos.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Estrutura Atômica da Matéria: atomismo grego, teoria atômica moderna, a descoberta do elétron, modelos atômicos, Lei de Planck, efeito fotoelétrico, espectroscopia atômica,
modelo de Bohr, dualidade onda-partícula, mecânica quântica, orbitais atômicos, átomos polieletrônicos.
2. Periodicidade Química: a descoberta da Lei Periódica, a periodicidade nas configurações eletrônicas, a periodicidade nas propriedades atômicas, a periodicidade nas
propriedades físicas, a periodicidade nas propriedades químicas.
3. Ligações Químicas: conceito de ligação química, ligação iônica, ligação covalente, Teoria dos Orbitais Moleculares, geometria e propriedades moleculares, hibridização,
ressonância, ligação metálica, semicondutores, polímeros. Química Nuclear: a natureza da radioatividade, reações nucleares, estabilidade dos núcleos atômicos, velocidade
das reações de desintegração, reações nucleares artificiais, fissão e fusão nuclear, efeitos das radiações, unidades de radiação, aplicações da radioatividade.
BIBLIOGRAFIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ATKINS, P. and JONES, L. Princípios de Química - Questionando a Vida Moderna e o Meio Ambiente. 5a Ed., Bookman, 2012.
BRADY, J. E. and SENESE, F. A.; JESPERSEN, N. D. Química - A Matéria e suas Transformações. 5a Ed., LTC, 2009.
BRADY, J. E. and HUMISTON, G. E. Química Geral. 2a Ed., LTC, 1986.
EBBING, D. D. Química Geral. 5a Ed., LTC, 1998. Volumes 1 e 2.
KOTZ, J. C. and TREICHEL JR., P. Química e Reações Químicas. 4a Ed., LTC, 2005. Volumes 1 e 2.
MAHAN, B. H. Química, um Curso Universitário. 1a Ed., Edgard Blücher Ltda, 1995.
RUSSEL, J. B. Química Geral. 2a Ed., Makron Books do Brasil, 2002. Volumes 1 e 2.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – FUNDAMENTOS DO ELETROMAGNETISMO
CÓDIGO DA DISCIPLINA – FIS03
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS TEÓRICAS
Pré-requisito: FIS02 – FUNDAMENTOS DA ONDULATÓRIA E TERMODINÂMICA
Có-requistito: FIS05 – LABORATÓRIO DE FUNDAMENTOS DA MECÂNICA E DA TERMODINÂMICA
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EMENTA
O curso tem como objetivo apresentar o estudante com os conceitos fundamentais da eletricidade e do magnetismo clássicos, fornecendo base para o entendimento do funcionamento
de diversos dispositivos eletrônicos elementares e suas aplicações. Os conteúdos abordados nesta disciplina envolvem: Carga Elétrica, Força Elétrica, Campo Elétrico, Lei de Gauss,
Potencial Elétrico, Capacitância, Dielétricos, Resistência Elétrica, Circuitos, Campo Magnético, Lei de Biot-Savart, Lei de Ampère, Indução Eletromagnética, Oscilações
Eletromagnéticas, Equações de Maxwell e Magnetismo na Matéria.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA(S)
HABILIDADES
CIÊNCIAS EXATAS
FORMAÇÃO BÁSICA
NÚCLEO COMUM OBRIGATÓRIO

1. Estabelecer relações
entre campos vetoriais,
forças e potenciais para
descrever o
comportamento de
sistemas de cargas
elétricas.
2. Compreender o
funcionamento de
dispositivos eletrônicos
simples e suas funções em
circuitos.
3. Compreender a relação
entre distribuição
espacial de correntes
elétricas a produção de
campos magnéticos e
vice-versa.
4. Relacionar campos
elétricos e magnéticos a
fim de descrever
fenômenos simples da
eletromagnetostática.

COMPETÊNCIA 1
 Compreender o conceito de carga elétrica como uma propriedade da matéria e relacionar





suas interações através de forças, potenciais e campos vetoriais.
Relacionar forças elétricas com a distribuição espacial de cargas elétricas.
Determinar a distribuição espacial de campos elétricos a partir de diversas distribuições de
carga utilizando integrais de superfície.
Aplicar o conceito de derivada direcional em potenciais elétricos com o objetivo de
conhecer uma dada distribuição espacial de campo elétrico.
Compreender a modificação da distribuição de campo elétrico em meios dielétricos.

COMPETÊNCIA 2
 Utilizar o formalismo da física clássica e a mecânica newtoniana com o objetivo de





descrever o comportamento da corrente elétrica em circuitos e dispositivos eletrônicos.
Compreender os conceitos de resistividade e condutividade e sua relação com a sua
temperatura de operação de dispositivos eletrônicos.
Utilizar os conceitos básicos da eletrostática com o objetivo de determinar os valores de
capacitâncias e resistências elétricas de acordo com sua distribuição espacial.
Utilizar os conceitos básicos da eletrostática para explicar e quantificar grandezas de
interesse no funcionamento de dispositivos eletrônicos simples, como capacitores,
resistores e suas associações, em circuitos elétricos.

COMPETÊNCIA 3
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Relacionar distribuições de corrente elétrica e campos magnéticos produzidos através de
relações integrais.
Compreender a relação entre campo magnético variável e a produção de potenciais
elétricos e distribuições espaciais de corrente elétrica.
Compreender os efeitos dinâmicos devido às forças magnéticas sobre cargas e forças entre
distribuições de corrente.
Aplicar as relações entre corrente elétrica e campo magnético na descrição do
funcionamento de indutores.
Utilizar os conceitos básicos do magnetismo para quantificar grandezas de interesse no
funcionamento de indutores em circuitos elétricos e compreender as suas aplicações.

COMPETÊNCIA 4






Aplicar o ferramental estudado no eletromagnetismo com o objetivo de compreender as
relações entre campos elétricos e campos magnéticos descritas pelas Equações de
Maxwell.
Utilizar as Equações de Maxwell para descrever o funcionamento de dispositivos
eletrônicos simples.
Utilizar os conceitos básicos da eletricidade e magnetismo no funcionamento de
dispositivos eletrônicos para descrever o comportamento de correntes e potenciais em
circuitos de corrente alternada.
Compreender de forma qualitativa as diversas manifestações do magnetismo na matéria.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Cargas Elétricas: cargas elétricas, condutores e isolantes, Lei de Coulomb, quantização da carga, conservação da carga.
2. Campos Elétricos: campo elétrico, linhas de campo elétrico, campo elétrico produzido por uma distribuição discreta de cargas, campo elétrico produzido por uma
distribuição contínua de cargas, carga pontual em um campo elétrico, dipolo elétrico em um campo elétrico.
3. Lei de Gauss: fluxo elétrico, Lei de Gauss, condutor carregado, aplicação da Lei de Gauss em distribuições de cargas com simetria cilíndrica, planar e esférica.

72 de 192

Universidade de Pernambuco – UPE
Escola Politécnica de Pernambuco – POLI
Projeto pedagógico do curso de graduação em Engenharia de Controle e Automação – ver 1

4. Potencial Elétrico: energia potencial elétrica, potencial elétrico, superfícies equipotenciais, cálculo do potencial elétrico a partir do campo elétrico, potencial produzido por
uma distribuição discreta de cargas, potencial produzido por uma distribuição contínua de cargas, cálculo do campo elétrico a partir do potencial, energia potencial
elétrica de um sistema de cargas pontuais, potencial de um condutor carregado.
5. Capacitância: capacitância, cálculo da capacitância, associação de capacitores, energia armazenada em um campo elétrico, capacitor com dielétrico.
6. Corrente e Resistência elétrica: corrente elétrica, densidade de corrente elétrica, resistência, resistividade, Lei de Ohm, potência em circuitos elétricos, semicondutores,
supercondutores.
7. Circuitos de Corrente Contínua: força eletromotriz, Lei de Kirchhoff, amperímetro, voltímetro, circuito RC.
8. Campos Magnéticos: campo magnético, Efeito Hall, partícula carregada em movimento em um campo magnético, força magnética em um fio percorrido por uma corrente,
torque em uma espira de corrente, momento magnético dipolar.
9. Fontes de Campos Magnéticos: Lei de Biot-Savart, força entre duas correntes paralelas, Lei de Ampère, solenóide, toróide, bobina percorrida por uma corrente como um
dipolo magnético.
10. Indução e Indutância: Lei de Indução de Faraday, Lei de Lenz, indução e transferência de energia, campos elétricos induzidos, indutores e indutância, auto-indução,
circuito RL, energia armazenada em um campo magnético, densidade de energia de um campo magnético, indução múltua.
11. Oscilações Eletromagnéticas: oscilações em um circuito LC – análise qualitativa e quantitativa, oscilações amortecidas em um circuito RLC.
12. Circuito de Corrente Alternada: corrente alternada, oscilações forçadas, carga resistiva, carga capacitiva, carga indutiva, circuito RLC série, potência em circuitos de
corrente alternada, transformadores.
13. Equações de Maxwell: campos magnéticos induzidos, corrente de deslocamento, equações de Maxwell.
14. Magnetismo da Matéria: ímãs permanentes, magnetismo e elétrons, propriedades magnéticas dos materiais, diamagnetismo, paramagnetismo, ferromagnetismo.
BIBLIOGRAFIA

1.
2.
3.
4.
5.

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física. Vol. 3, 9ª Ed., LTC, 2009.
TIPLER, Paul Allen; MOSCA, Gene. Física para Cientistas e Engenheiros. Vol. 2, 6ª Ed., LTC, 2009.
KELLER, Frederick J.; GETTYS, Edward; Skove, Malcolm. Física. Vol. 3, Makron Books, 1999.
SERWAY, Raymond. Física. Vol. 3, 3ª Ed., Thomson, 2007.
Nussenzveig, Hersh Moysés, Curso de Física Básica. Vol. 3, 5ª Ed. Blucher, 2013.
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UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – LABORATÓRIO DE FUNDAMENTOS DO ELETROMAGNETISMO E DA ÓPTICA
CÓDIGO DA DISCIPLINA – FIS06
CARGA HORÁRIA TOTAL – 30H PRÁTICAS
Pré-requisito:
Có-requistito: FIS03 – FUNDAMENTOS DO ELETROMAGNETISMO
EMENTA
Os conteúdos abordados envolvem Processos Gráficos e Numéricos de Análise de Dados Experimentais, Método Científico, Precisão e Algarismos Significativos, além de experiências
campo da Óptica, Eletromagnetismo e tópicos de Física Moderna.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA(S)
HABILIDADES
CIÊNCIAS EXATAS
FORMAÇÃO BÁSICA
NÚCLEO COMUM OBRIGATÓRIO

1. Compreender os
experimentos básicos que
exploram a utilização de
instrumentos de medidas
elétricas para a
investigação de
fenômenos elementares de
eletromagnetismo.
2. Compreender
Experimentos básicos que
exploram conceitos de
propagação de luz,
incluindo a utilização de
componentes ópticos
elementares.

COMPETÊNCIA 1










Utilizar corretamente osciloscópios, multímetros, fontes de tensão.
Utilizar corretamente fontes de tensão de corrente constante e geradores de sinais.
Investigar e compreender as características de correntes elétricas versus tensões de
elementos ôhmicos (resistores comerciais) e não ôhmicos (diodos e filamento de lâmpadas
incandescentes).
Investigar e compreender as respostas de circuitos simples com resistores, capacitores e
indutores nos regimes do tempo e da frequência.
Compreender os conceitos de fase, diferença de fase entre corrente e tensão, impedância,
reatância capacitiva e indutiva.
Compreender os conceitos de funções de transferência de filtros passa-baixa, passa-alta e
passa- banda incluindo fase e amplitude em função da frequência.
Utilizar diodos de retificação e filtragem utilizando capacitores.

COMPETÊNCIA 2



Compreender o funcionamento de instrumentos ópticos como lentes, espelhos, peças de
acrílico, lasers e fontes de luz não coerentes.
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Investigar e compreender os fenômenos da propagação, reflexão e refração de luz no
regime de ótica geométrica.
Investigar e compreender os fenômenos da polarização e métodos de polarização da luz.
Investigar e compreender os fenômenos de interferência e difração da luz.
Utilizar o interferômetro de Michelson e construção de instrumentos ópticos simples tais
como telescópios e microscópios.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Medidas: processos gráficos e numéricos de análise de dados experimentais, método científico, erros e desvios, precisão e algarismos significativos.
2. Eletromagnetismo: campos elétricos e potenciais elétricos; Uso de osciloscópios, voltímetros e amperímetros no estudo de circuitos simples; Magnetismo e indução
magnética; Oscilações eletromagnéticas; Condutores, isolantes e semicondutores.
3. Óptica: propriedades de propagação da luz; óptica geométrica, reflexão e refração; estudo de componentes ópticos diversos; fenômenos de interferência; difração e
polarização da luz; espectros de descarga em gases.
BIBLIOGRAFIA

1.
2.
3.
4.
5.

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física. Vols. 3 e 4, 9ª Ed., LTC, 2009.
TIPLER, Paul Allen; MOSCA, Gene. Física para Cientistas e Engenheiros. Vol. 3, 6ª Ed., LTC, 2009.
KELLER, Frederick J.; GETTYS, Edward; Skove, Malcolm. Física. Vol. 3 Makron Books, 1999.
SERWAY, Raymond. Física. Vols. e e 4, 3ª Ed., Thomson, 2007.
Nussenzveig, Hersh Moysés, Curso de Física Básica. Vols. 3 e 4, 5ª Ed. Blucher, 2013.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – DINÂMICA DOS FLUIDOS
CÓDIGO DA DISCIPLINA – FIS19
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CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS (45H TEÓRICAS, 15H PRÁTICAS)
Pré-requisito: FIS01 – FUNDAMENTOS DA MECÂNICA, MAT03 – CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL EM VÁRIAS VARIÁVEIS
Có-requistito:
EMENTA
O curso tem como objetivo apresentar o estudante com os conceitos fundamentais da mecânica de fluidos, aplicações básicas das equações de movimento para fluidos ideais e fluidos
viscosos, introdução a alguns tópicos especiais da dinâmica de fluidos.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA(S)
HABILIDADES
CIÊNCIAS EXATAS
FORMAÇÃO BÁSICA
NÚCLEO COMUM OBRIGATÓRIO

1. Fornecer as bases para a
compreensão do
comportamento dos
fluidos.
2. Estabelecer as leis que
caracterizam os fluidos
em repouso ou em
movimento.
3. Estudar o movimento dos
fluidos, permitindo a
compreensão de
medidores de vazão e de
velocidade.

COMPETÊNCIA 1
 Compreender a hipótese do contínuo e o efeito de forças em um meio contínuo.
 Aplicar o conceito de tensores para tensões, deformações e taxas de deformação.
 Operar com tensores e solucionar problemas envolvendo cálculo tensorial.
 Compreender as bases da cinemática de fluidos: trajetórias e deslocamentos elementares.
 Aplicar as leis de conservação para problemas em fluidos.
COMPETÊNCIA 2
 Compreender as equações de movimento e suas aplicações em fluidos ideais.





Aplicar o Teorema de Bernoulli em diversos sistemas.
Analisar o comportamento de fluidos em função das condições de contorno.
Aplicar os princípios de Pascal e Arquimedes em problemas de hidrostática.

COMPETÊNCIA 3





Compreender os fenômenos associados à dinâmica de vórtices em fluidos e escoamento
laminares.
Compreender os conceitos de escoamentos irrotacionais em duas e três dimensões.
Compreender os princípios das instabilidades hidrodinâmicas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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1. Introdução à Mecânica de Meios Contínuos: Hipótese do contínuo. Forças e deformações em um meio contínuo: Tensor das tensões, tensor das deformações e tensor taxa de
deformação. Sólidos, líquidos e gases.
2. Tensores Cartesianos: Coordenadas e mudança de base. Contração e produto de tensores. Tensores simétrico e antissimétrico. Cálculo tensorial: gradiente, divergência,
teoremas da divergência e de Stokes.
3. Cinemática de Fluidos: Descrições lagrangeana e euleriana. Derivada material. Trajetórias e linhas de corrente. Deslocamentos elementares em um fluido. Taxa de
variação de integrais materiais. Volume e superfície materiais. Teorema do transporte de Reynolds.
4. Leis de Conservação: Princípio geral de conservação. Conservação da massa e equação da continuidade. Conservação do momento linear. Balanço de momento em um
volume fixo. Conservação da energia. Equação de balanço da entropia.
5. Relações Constitutivas, Equações de Movimento e Condições de Contorno: Fluidos ideais e equação de Euler. Teorema de Bernoulli e aplicações. Fluidos newtonianos e
equação de Navier-Stokes. Similaridade e número de Reynolds. Condições de contorno: Interfaces fluido-sólido e líquido-fluido. Tensão Superficial.
6. Hidrostática: Princípios de Pascal e de Arquimedes. Força sobre paredes planas. Efeitos de capilaridade.
7. Dinâmica da Vorticidade: Linhas e tubos de vorticidade. Teoremas de Kelvin e Helmholtz. Equação da vorticidade. Circulação em torno de um sólido. Lei de Biot-Savart.
8. Escoamentos Laminares: Escoamento de Couette. Escoamento de Poiseuille. Escoamento de Hagen-Poiseuille. Escoamento de Taylor-Couette. Escoamento em um plano
inclinado. Escoamento de Stokes. Escoamento na célula de Hele-Shaw. Escoamento em meios porosos.
9. Escoamentos Irrotacionais em Três Dimensões: Potencial escalar e potencial vetor. Teorema de Bernoulli para escoamento potencial. Escoamento potencial de um fluido
incompressível. Escoamentos potenciais básicos. Paradoxo de D’Alembert. Massa virtual.
10. Escoamentos Irrotacionais em duas Dimensões: Funções de uma variável complexa. Potencial complexo. Escoamentos potenciais básicos. Teorema do círculo. Teoremas de
Blasius e de Kutta-Joukwoski. Escoamentos com circulação. Transformação de Joukwoski. Transformação de Schwarz-Christoffel. Escoamentos na célula de Hele-Shaw.
Dinâmica de vórtices puntiformes.
11. Introdução a Instabilidades Hidrodinâmicas: Instabilidade de Rayleigh-Taylor. Instabilidade de Kelvin-Helmholtz. Instabilidade de Saffman-Taylor.
BIBLIOGRAFIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

COHEN I. M.; KUNDU P. K. and DOWLING, D. R. Fluid Mechanics. 5th. Ed., Academic Press, 2011.
SPURK, J. H and AKSEL, N. Fluid Mechanics. 2nd. Ed., Springer, 2008.
CATTANI, M. Elementos de Mecânica dos Fluidos. 1st. Ed., Edgar Bluecher, 2005.
STREETER, V.L. Mecânica dos Fluidos. 7a Ed., McGraw-Hill 1982.
SHAMES, J.H. Mecânica dos Fluidos. Vols. 1 e 2. Edgard Blücher, 1999.
MASSEY, B.S. and WARD-SMITH, J. Mechanics of Fluids. 7th. Ed., CRC Press. 1998
FOX, R.W.; Mc DONALD, T. Introdução à Mecânica dos Fluidos. 8a Ed., LTC, 2014.
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – CIÊNCIA DOS MATERIAIS
CÓDIGO DA DISCIPLINA – FIS21
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS TEÓRICAS
Pré-requisito: QUI01 – Química Geral
Có-requistito:
EMENTA
O curso tem como objetivo familiarizar o estudante com os principais tipos de materiais, suas propriedades físicas e químicas e seu desempenho, racionalizar essas propriedades e
desempenho em termos da composição e preparação, e compreender que a composição, preparação ou processamento dos materiais define a sua estrutura. Os conteúdos estudados
envolvem Definição e tipos de Materiais, Teorias de Ligação nos Materiais, Estrutura Cristalina, Defeitos Cristalinos, Sólidos Amorfos, Difusão, Diagramas de Fase, Cinética de
Transformação de Fases, Propriedades e Aplicações de Materiais (Metais, Cerâmicas, Vidros, Polímeros, Compósitos, Semicondutores), Processamento e Degradação de Materiais.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA(S)
HABILIDADES
CIÊNCIAS EXATAS
FORMAÇÃO BÁSICA
NÚCLEO COMUM OBRIGATÓRIO

1. Apreender sobre as
principais
características e
propriedades das cinco
categorias de materiais.
2. Compreender sobre as
ligações químicas
existentes nos materiais
e relacionar com suas
propriedades.
3. Entender os sistemas
cristalinos que
descrevem as estruturas

COMPETÊNCIA 1




Compreender a evolução dos materiais ao longo da história.
Entender as principais características das cinco categorias de materiais disponíveis aos cientistas e
engenheiros.
Confrontar a disposição dos elementos químicos na Tabela Periódica para apreender sobre as propriedades
dos materiais.

COMPETÊNCIA 2






Entender os modelos atômicos para o entendimento da existência do átomo e da constituição da matéria.
Apreender sobre a disposição dos elementos químicos na Tabela Periódica.
Interpretar os números quânticos para explicar a energia dos elétrons num átomo.
Compreender e descrever sobre a natureza da ligação iônica, covalente, metálica, de hidrogênio e de van der
Waals.
Entender os tipos de ligação existentes nas entidades químicas e associar às interações entre elas.
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cristalinas e as redes
cristalinas, e
familiarizar com os
parâmetros extraídos
das células unitárias.
4. Compreender sobre os
defeitos que ocorrem nas
estruturas cristalinas e
conhecer como esses
defeitos afetam no
comportamento dos
materiais.
5. Entender os mecanismos
de difusão atômica,
diferenciar os estados
em função do tempo,
entender e aplicar as leis
da física que descrevem
o processo de difusão.
6. Familiarizar,
compreender e
interpretar os diagramas
de fases de diversos
sistemas, para inferir
sobre as propriedades
dos materiais.
7. Compreender as reações
eletroquímicas que

COMPETÊNCIA 3










Entender a formação de uma estrutura cristalina.
Familiarizar e esboçar os sete sistemas cristalinos utilizados para descrever as estruturas cristalinas.
Apreender sobre e os parâmetros que constituem uma estrutura cristalina.
Compreender e familiarizar com as 14 redes cristalinas (rede de Bravais).
Calcular as densidades para metais a partir da sua estrutura cristalina.
Determinar o volume de diferentes células unitárias.
Calcular o fator de empacotamento atômico para diferentes células unitárias.
Estudar e familiarizar com a técnica de Difração de raios X.
Conhecer e aplicar a lei de Bragg na determinação de parâmetros da estrutura cristalina.

COMPETÊNCIA 4







Descrever os defeitos cristalinos lacuna e auto intersticial.
Calcular o número de lacunas em condições de equilíbrio em um material.
Apreender sobre os dois tipos de soluções sólidas e definir cada um deles.
Descrever defeitos pontuais iônicos encontrados nos compostos cerâmicos.
Entender e analisar as discordâncias apresentadas pelos materiais.
Compreender a influência das vibrações atômicas na estrutura de um material sólido.

COMPETÊNCIA 5







Apreender e descrever os dois mecanismos atômicos da difusão.
Distinguir entre a difusão em um estado estacionário e um estado não-estacionário (transiente).
Escrever e definir todos os parâmetros das equações que exprimem a primeira e segunda lei de Fick para a
difusão.
Entender e aplicar as leis de Fick conforme o tipo de processo de difusão.
Calcular o coeficiente de difusão para um dado material a partir das constantes de difusão apropriadas.
Diferenciar entre os mecanismos da difusão para os metais e os sólidos iônicos.

COMPETÊNCIA 6



Esboçar esquematicamente diagramas de fases simples isomorfos e eutéticos, identificando as diferentes
regiões das fases e as curvas liquidus, solidus e solvus.
Interpretar um diagrama de fases binário e determinar a(s) fase(s) presente(s), a(s) composição(ões) da(s)
fase(s) e a(s) fração(ões) mássica(s) da(s) fase(s).
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ocorrem nos metais e os
mecanismos de
corrosão, e relacionar
com as diferentes formas
de corrosão.





Apreender um diagrama de fase binário e localizar temperaturas e composições de todos os eutéticos,
eutetóides, peritéticos e transformações de fases congruentes.
Compreender um diagrama de fases binário e escrever reações para as transformações de fases;
Aplicar a lei das fases de Gibbs para diversos exemplos de ligas metálicas.

COMPETÊNCIA 7
 Distinguir entre as reações eletroquímicas de oxidação e de redução.








Descrever par galvânico, semipilha padrão e eletrodo de hidrogênio padrão.
Calcular o potencial da pilha e escrever a direção da reação eletroquímica espontânea para dois metais puros
conectados eletricamente.
Determinar a taxa de oxidação de um metal.
Descrever os tipos de polarização e associar com as condições que cada tipo atua no controle da taxa de reação.
Compreender as oito formas de corrosão e de fragilização por hidrogênio, descrevendo a natureza do processo
de deterioração e mencionando o mecanismo proposto.
Conceber medidas frequentes para evitar a corrosão dos metais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Definição e tipos de Materiais: o mundo dos materiais, engenharia e ciência dos materiais, metais, cerâmicas e vidros, polímeros, compósitos, semicondutores.
2. Teorias de Ligação em Sólidos: estrutura atômica, estrutura eletrônica dos átomos, a Tabela Periódica, ligação iônica, covalente e metálica, interações intermoleculares,
forças de van der Waals, ligação de hidrogênio.
3. Estrutura Cristalina: sete sistemas e 14 redes, estruturas metálicas, estruturas cerâmicas, estruturas poliméricas, estruturas semicondutoras, posições na rede, direções e
planos, sólidos amorfos, Difração de raios X.
4. Defeitos Cristalinos: defeitos pontuais nos metais e nas cerâmicas, impurezas nos sólidos, defeitos pontuais nos polímeros, discordâncias – defeitos lineares, defeitos
interfaciais, defeitos volumétricos ou de massa, vibrações atômicas.
5. Difusão: mecanismos da difusão, difusão em estado estacionário, difusão em estado não-estacionário, fatores que influenciam a difusão, outros caminhos de difusão, difusão
em materiais iônicos e poliméricos.
6. Diagramas de Fase: definições e conceitos básicos, diagramas de fase em condições de equilíbrio, sistemas isomorfos binários, interpretação de diagrama de fases,
desenvolvimento da microestrutura em ligas isomorfas, propriedades mecânicas de ligas isomorfas, sistemas eutéticos binários, desenvolvimento da microestrutura em ligas
eutéticas, reações eutetóides e peritéticas, a lei das fases de Gibbs.
7. Corrosão e Degradação dos Metais: considerações eletroquímicas, taxas de corrosão, estimativa de taxas de corrosão, passividade, efeitos do ambiente, formas de corrosão,
ambiente de corrosão, prevenção de corrosão e oxidação.
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BIBLIOGRAFIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ATKINS, P. e JONES, L. Princípios de Química - Questionando a Vida Moderna e o Meio Ambiente. 5a Ed., Bookman, 2012.
CALLISTER JR., W. D. Fundamentos da Ciência e Engenharia dos Materiais. 2a Ed., LTC, 2006.
CALLISTER JR., W. D. Ciência e Engenharia de Materiais: Uma Introdução. 7a Ed., LTC, 2008.
SHACKLEFORD, J. F. Ciência dos Materiais. 6a Ed., Pearson Prentice Hall, 2008.
VAN VLACK, L. H. Princípios de Ciência e Tecnologia de Materiais. Editora Campus, 1994.
WHITE, M. A. Properties of Materials. Oxford University Press, 1999.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL VETORIAL
CÓDIGO DA DISCIPLINA – MAT04
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS TEÓRICAS
Pré-requisito: MAT03 – Cálculo Diferencial e Integral em Várias Variáveis
Có-requistito:
EMENTA

O curso tem como objetivo introduzir noções básicas sobre cálculo diferencial e integral, em funções de mais de uma variável. Destacando a importância e a aplicação
de conceitos tais como limites, derivadas e integrais, como ferramentas indispensáveis na resolução de problemas em várias áreas do conhecimento.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO

COMPETÊNCIA(S)

HABILIDADES

CIÊNCIAS EXATAS
FORMAÇÃO BÁSICA
NÚCLEO COMUM OBRIGATÓRIO

1. Entender o conceito
matemático de Limites de
Funções de mais de uma
variável e suas
aplicações.

COMPETÊNCIA 1



Representar graficamente funções de duas variáveis.
Interpretar geometricamente a definição de limites em funções de mais de uma variável.

COMPETÊNCIA 2
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2. Aplicar derivadas
parciais no estudo do
comportamento das
funções e como tais
conceitos são aplicados
no cotidiano da
Engenharia.
3. Aplicar as técnicas
elementares de
integração múltipla na
resolução de problemas
diretos e inversos.
4. Interpretar e aplicar
modelos que representam
fenómenos da natureza
nos quais intervém mais
de uma variável, em
diferentes contextos.






Aplicar derivada no estudo do crescimento/decrescimento, pontos de máximo e mínimo relativos, estudo da
concavidade e pontos de inflexão de uma função de mais de uma variável.
Reconhecer equações diferenciais parciais que exprimem leis físicas (Laplace, ondas, Cobb-Douglas, etc).
Demonstrar como a definição algébrica da derivada parcial conduz ao conceito de aproximador linear.
Maximizar a derivada direcional. Determinar sentido de maior e menor gradiente.

COMPETÊNCIA 3




Utilizar o conceito de integrais múltiplas no cálculo de áreas e volumes.
Utilizar os conceitos de coordenadas polares, cilíndricas e esféricas na solução das integrais múltiplas.
Calcular o centro de massa e os momentos de inércia em na solução de sistemas dinâmicos

COMPETÊNCIA 4




Associar pontos em um subconjunto no espaço a campos vetoriais.
Desenvolver a capacidade de utilizar o Cálculo Diferencial na modelagem e interpretação de fenômenos
naturais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Introdução a Disciplina.
Funções de várias variáveis a valores reais. Limites e continuidade.
Derivadas parciais.
Diferenciabilidade e gradiente. Derivadas direcionais.
Máximos e mínimos de funções de várias variáveis. Hessiana.
Multiplicadores de Lagrange.
Integrais múltiplas. Domínios no plano e no espaço. Áreas e Volumes.
Curvas no espaço. Trietro de Frenet.
Integrais de linha. Teorema Fundamental. Parametrização pelo comprimento de arco.
Teorema de Green e aplicações.
Superfícies parametrizadas. Integrais de superfície.
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12. Operador nabla. Divergente e rotacional.
13. Teorema da divergência.
14. Teorema de Stokes.
BIBLIOGRAFIA
1.
2.
3.
4.
5.

STEWART, James. Cálculo – Volume 2. 7a Ed., Cengage CTP, 2013.
ANTON, H. Cálculo – Volume 2. 10ª edição, Bookman, 2014.
ÁVILA, G., Calculo das Funções de Uma Variável – Volume 2. 7ª Ed., LTC, 2003.
GUIDORIZZI, H. L. Um Curso de Cálculo – Volumes 2, 3 e 4. 1a Ed., LTC, 2001.
SIMMONS, G.F. Cálculo com Geometria Analítica – Volume 2. Pearson, 1996.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – CÁLCULO NUMÉRICO
CÓDIGO DA DISCIPLINA – MAT07
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS TEÓRICAS
Pré-requisito: PROG02 – Programação 2, MAT03 – Cálculo Diferencial e Integral em Várias Variáveis
Có-requistito:
EMENTA

O curso tem como objetivo introduzir noções básicas sobre cálculo numérico. Destacando a importância na resolubilidade de problemas de engenharia que envolvem
modelagem matemática e solução através de métodos numéricos com a utilização de computadores.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO

COMPETÊNCIA(S)

HABILIDADES

CIÊNCIAS EXATAS
FORMAÇÃO BÁSICA
NÚCLEO COMUM OBRIGATÓRIO

1. Compreender o conceito
matemático de erros e
suas aplicações.

COMPETÊNCIA 1



Determinar erros absolutos, relativos e percentuais.
Interpretar erros como cotas máximas, relacionando o tamanho de intervalos e erros.
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2. Aplicar as técnicas
numéricas na resolução
de sistemas lineares
3. Reconhecer equações de
solução numérica e
determinar
adequadamente a melhor
técnica.
4. Aplicar as técnicas
elementares de
integração numérica na
resolução de problemas
diretos e inversos.
5. Interpretar e resolver
aplicar modelos que
representam fenómenos da
natureza nos quais apenas
as soluções numéricas são
possíveis.

COMPETÊNCIA 2



Resolver sistemas lineares pelas diversa técnicas numéricas.
Implementar computacionalmente rotinas capazes de resolver numericamente sistemas lineares grandes.

COMPETÊNCIA 3




Resolver equações não lineares utilizando diferentes métodos numéricos.
Compreender as vantagens e desvantagens de cada método.
Determinar as adequações de cada técnica a suas hipóteses, e seus critérios de convergência.

COMPETÊNCIA 4




Calcular integrais a partir de pares de pontos pelos diversos métodos numéricos.
Compreender as vantagens e desvantagens na utilização dos métodos dos trapézios e de Simpson.
Resolver problemas que envolvem integrais onde os métodos numéricos são aplicáveis.

COMPETÊNCIA 5





Resolver equações diferenciais por métodos numéricos.
Implementar computacionalmente as metodologias de Euler e Rugge-Kutta para a resolução de equações e
sistemas de equações diferenciais parciais.
Desenvolver a capacidade de utilizar o cálculo numérico na modelagem e interpretação de fenômenos
naturais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introdução a Disciplina
Métodos computacionais e análise numérica
Sistema numérico e erros.
Zero de Funções: Métodos Iterativos
Inversão de Matrizes
Método Iterativo de Gauss
Método Iterativo de Jacobi
Método Iterativo de Seidel
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Sistemas de Equações Não-Lineares
Interpolação de Polinômios
Diferenças Finitas
Método de Newton
Método de Lagrange
Ajuste de Curvas: Método dos Mínimos Quadrados
Integração Numérica: Quadraturas de Newton-Cotes
Regra do Trapézio
Regra de Simpson
Solução de EDO’s
Método de Euler
Método de Rugge-Kutta

BIBLIOGRAFIA
1.
2.
3.
4.

RUGGIERO, M. A. e LOPES, V. L. da R. Cálculo Numérico – Aspectos Teóricos e Computacionais. 2a Ed., Pearson, 1996;
CAMPOS FILHO, F. F. Algoritmos Numéricos. 2a Ed., LTC, 2007.
SPERANDIO, D. e MENDES, J. T.; SILVA, L. H. M. Cálculo Numérico. 2a Ed., Pearson, 2015.
BURDEN, R. L. e FAIRESS, J. D. Análise Numérica. 1a Ed., Cengage CTP, 2008.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
CÓDIGO DA DISCIPLINA – MAT08
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS TEÓRICAS
Pré-requisito: MAT06 – Álgebra Linear, MAT03 – Cálculo Diferencial e Integral em Várias Variáveis
Có-requistito:
EMENTA
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O curso tem como objetivo introduzir os fundamentos da Estatística no contexto de análise e aplicações, no sentido de fornecer subsídios teóricos que permitam ao aluno a investigação
e análise de dados e a tomada de decisões em aplicações e problemas na área da Engenharia.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA(S)
HABILIDADES
CIÊNCIAS EXATAS
FORMAÇÃO BÁSICA
NÚCLEO COMUM OBRIGATÓRIO

1. Planejar experimentos,
determinar estimadores e
expor dados de pesquisas
2. Reconhecer problemas de
probabilidades aplicáveis
ao cotidiano.
3. Reconhecer os diversos
modelos de distribuições
e correlaciona-los a
diversas situações
problemas.
4. Aplicar testes estatísticos
nos diversos contextos
técnicos científicos.

COMPETÊNCIA 1







Planejar experimentos.
Classificar, dimensionar e compor diferentes categorias de amostragem.
Caracterizar experimentos aleatórios e eventos mutualmente exclusivos
Construir tabelas e gráficos.
Calcular medidas de posição, dispersão e covariância.
Determinar medidas de dispersão, assimetria e curtose.

COMPETÊNCIA 2




Aplicar diversos teoremas e propriedades das probabilidades (teorema do produto, teorema de Bayes, etc.) a
espaços amostrais finitos e finitos equiprováveis.
Determinar funções de densidade de probabilidades conjuntas.
Determinar intervalos de confiança para diferentes situações cotidianas.

COMPETÊNCIA 3




Identificar diferentes modelos de distribuições de probabilidades discretas.
Identificar diferentes modelos de distribuições de probabilidades contínuas.
Reconhecer diferentes distribuições amostrais.

COMPETÊNCIA 4





Aplicar teste não paramétricos (qui-quadrado, sinais, Wilcoxon, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis).
Aplicar testes de hipóteses e identificar tipos de erros.
Aplicar testes de significância para médias, variâncias, proporções.
Aplicar testes de significância para igualdade de duas variâncias, duas médias e duas proporções.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Introdução a Disciplina.
Organização de Dado.
Representação Gráfica.
Medidas de Centralidade.
Gráfico Box-Plot.
Introdução à Probabilidade.
Modelos para Variáveis Aleatórias.
Teoria Elementar da Amostragem.
Teoria Estatística da Estimação e Suas Aplicações.
Teoria da Decisão, Teste de Hipótese e Significância.
Controle Estatístico de Processos.

BIBLIOGRAFIA
1.
2.
3.
4.

MONTGOMERY, D.C.; RUNGER, G.C. Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros. 6a Ed., LTC, 2016.
MAGALHÃES, M.N.; PEDROSO, DE LIMA. Noções de Probabilidade e Estatística. 7a Ed., EDUSP, 2015.
BUSSAB, W. O e MORETTIN, P. A . Estatística Básica. 8a Ed., Saraiva, 2013.
DEVORE, J. L. Probability Statistics For Engineering And The Sciences. 8th Ed., Cengage Learning, 2011.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – CIRCUITOS ELÉTRICOS 1
CÓDIGO DA DISCIPLINA – CKT1
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 h TEÓRICAS
Pré-requisito: FIS03 - Fundamentos do Eletromagnetismo
Co-requisito: MAT05 – Equações Diferenciais
EMENTA

87 de 192

Universidade de Pernambuco – UPE
Escola Politécnica de Pernambuco – POLI
Projeto pedagógico do curso de graduação em Engenharia de Controle e Automação – ver 1

Análise de circuitos elétricos com, no máximo, dois elementos armazenadores de energia (capacitores e/ou indutores). Estudo dos transitórios de circuitos elétricos de primeira e
segunda ordem, com elementos passivos, excitados por corrente contínua. Emprego de amplificadores operacionais em conjunto com elementos armazenadores de energia. Utilização
de técnicas computacionais na análise de circuitos elétricos.

ÁREA/EIXO/NÚCLEO

ÁREA ENGENHARIA ELÉTRICA
EIXO INDUSTRIAL/SISTEMAS DE
POTÊNCIA
NÚCLEO DE CONTEÚDOS
PROFISSIONALIZANTES

COMPETÊNCIA (S)
1. Aprender os conceitos
gerais de circuitos
elétricos (corrente
elétrica, tensão elétrica,
potência e energia,
elementos passivos e
ativos).
2. Aprender os métodos e
técnicas de análise de
circuitos elétricos
lineares gerais,
constituídos
simultaneamente por
resistores e/ou elementos
armazenadores de
energia (capacitores e
indutores), previamente
ou não carregados (com
condições iniciais nulas
ou não-nulas), excitados
por fontes dependentes ou
independentes, ou mesmo
de natureza contínua ou
alternada.
3. Saber realizar a análise
de transitórios de

HABILIDADES
COMPETÊNCIA 1
 Conhecer os conceitos de corrente elétrica, potencial elétrico e tensão elétrica.
 Conhecer os conceitos de potência e energia elétrica.
 Diferenciar elementos passivos e elementos ativos de circuitos elétricos.
 Diferenciar os problemas de análise e síntese de circuitos elétricos.
COMPETÊNCIA 2
 Conhecer os resistores elétricos e suas características.
 Conhecer a relação entre tensão e corrente elétrica em um resistor, através da Lei de Ohm.
 Conhecer as Leis de Kirchhoff (corrente e tensão).
 Conhecer as fontes de excitação em circuitos elétricos, contínuas e alternadas.
 Diferenciar as fontes independentes das dependentes ou controladas.
 Analisar circuitos elétricos resistivos a partir das Leis de Kirchoff.
COMPETÊNCIA 3
 Fazer a Análise de Circuitos através da Análise de Nós e da Análise de Malhas.
 Fazer a Análise de Circuitos a partir dos Teoremas de Circuitos (Superposição, Thevenin e
Norton).
 Conhecer o Teorema da Máxima Transferência de Potência.
 Conhecer os Amplificadores Operacionais e suas características idealizadas.
 Fazer a Análise de Circuitos com Amplificadores Operacionais.
 Conhecer os elementos armazenadores de energia (capacitores e indutores) e suas características.
 Fazer a análise transitória de circuitos elétricos com elementos armazenadores de energia com
excitações constantes.
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circuitos, originários das
 Fazer a Análise de Circuitos Elétricos com um elemento armazenador (circuitos de 1ª ordem) e
manobras de chaves
com dois elementos armazenadores (circuitos de 2ª ordem) com excitações contínuas e alternadas.
presentes nos circuitos,
COMPETÊNCIA 4
de modo a viabilizar seu
 Saber empregar técnicas computacionais na análise e resolução de circuitos elétricos.
domínio da análise das
respostas naturais e
forçadas das grandezas
elétricas.
4. Ter noções da utilização
de técnicas
computacionais para
análise circuitos elétricos.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Revisão de circuitos resistivos
2. Capacitores e o conceito de capacitância
3. Indutores e o conceito de indutância
4. Circuitos elétricos de primeira ordem com elementos passivos.
5. Circuitos elétricos de segunda ordem com elementos passivos
6. Circuitos ativos de primeira e segunda ordem utilizando-se amplificadores operacionais: circuitos integradores, diferenciadores, etc....
BIBLIOGRAFIA
1. Nilsson, J. W. e Riedel, S. A; Circuitos Elétricos, oitava edição, LTC Editora, 2008.
2. Hayt Jr., W. H., Kemmerly, J. E. e Durbin, S. M.; Análise de Circuitos em Engenharia, Ed. McGraw-Hill, 2007.
3. Alexander, C. K. & Sadiku, M. N. O.; Fundamentos de Circuitos Elétricos, 5ª. Edição, McGrawHill Education, 2013.
4. Dorf, R. C. & Svoboda, J. A.; Introdução aos Circuitos Elétricos
5. Boylestad, R. L.; Introdução à Análise de Circuitos
6. Irwin, J. D.; Introdução à Análise de Circuitos Elétricos
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – POLI
DISCIPLINA – FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS PARA CONTROLE E AUTOMAÇÃO
CÓDIGO DA DISCIPLINA – FCCA01
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 horas (45h Teóricas + 15 Horas Práticas)
Pré-requisito: MAT07 – Cálculo Numérico
Có-requisito:
EMENTA
Visa apresentar ao aluno ferramentas computacionais para que se possa desenvolver atividades práticas, tendo em vista principalmente a programação de simuladores de diversos
domínios, utilizando bibliotecas de linguagens orientadas a objetos, bem como o aprendizado da operação de simuladores já estabelecidos na área de controle e automação.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA (S)
HABILIDADES PARA COMPETÊNCIA 1
Informar qual é a área de
 O paradigma de programação orientada a objetos (POO).
 Conceitos e terminologia da POO
conhecimento, eixoou núcleo que o 1.
Ter
domínio
de
 Liguagens de POO (apresentação). A linguagem C++ (aprofundamento).
componente está inserido.
programação orientada a
 Técnicas de modularização e decomposição de software.
objeto para ser capaz de criar
 Encapsulação, abstração, herança e polimorfismo
ou operar simuladores que
 Bibliotecas gráficas: Allegro, GTK, QT, Ogre
utilizam bibliotecas neste
 Interfaces gráficas e interação com o usuário
paradigma.
HABILIDADES PARA COMPETÊNCIA 2
 Conceitos de modelagem e simulação
2. Criar modelos de simulação
 Classificação de sistemas de simulação
de sistemas computacionais.
 Tipos de modelagens
Aplicar
métricas
de
 Simulação de sistemas computacionais
desenvolvimento de softwares
 Metodologia de desenvolvimento de um estudo de simulação
complexos e análise de
 Gerenciamento, avaliação e controle de projetos, custos, recursos e pessoas
sistemas. Gerenciar projetos.
 Projeto orientado a objetos: simulador de tema/domínio a se definir pelo professor
HABILIDADES PARA COMPETÊNCIA 3
 Aplicação de ferramentas de simulação robótica (Gazebo, V-REP, similares)
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3. Criar modelos de simulação
utilizando
simuladores
disponíveis na área de
controle e automação




Experimentação em simulação
Verificação, validação, análise de resultados

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Programação Orientada a objetos (POO)
 Apresentação do paradigma de POO
 Benefícios: reusabilidade de código, flexibilidade, produtividade
 Conceitos básicos e terminologia da POO: objetos, classes, funções membros
 Liguagens de POO. Apresentação histórica.
o LISP, SIMULA, Smaltalk, C++, Java, Python, COBOL, Eiffel, VB
 Revisão de C para C++: tipos de dados básicos, operadores, comandos de decisão, laço;
 Novas palavras chaves da linguagem C++ (além das 32 da linguagem C)
o Objetos: delete, new
o Classes e templates : class, protect, private, public, friend, template
o Métodos: operator, this, virtual, inline,
o Erros: catch, try, throw
o Outros: asm, cdecl, far, interrupt, near, etc.
 Funções com valores default; sobrecarga, templates.
 Classes de armazenamento; construtores e destrudores;
 Modularização, encapsulamento e abstração: uso de classes
 Decomposição de software: uso de herança e polimorfismo
 Bibliotecas gráficas: Allegro, GTK, QT, Ogre
 Interface pessoa-máquina: interfaces gráficas e interação com o usuário
2. Modelagem, simulação e gerenciamento do projeto
 Conceitos de modelagem.
 Ferramenta de modelagem: Redes de Petri
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Conceito de simulação
Classificação de sistemas de simulação: discretos, contínuos, estáticos e dinâmicos.
Tipos de modelagens: eventos, atividades e processo.
Simulação de sistemas computacionais:
o simulação iterativa (método de Monte Carlo)
o simulação interativa (controle robótico)
o simulação evolutiva (seleção natural)
Metodologia de desenvolvimento de um estudo de simulação
Gerenciamento de software: controle de versão (git), avaliação e controle de projetos
o Custos, recursos e pessoas: usando métricas
Projeto orientado a objetos: simulador de tema/domínio a se definir pelo professor

3. Ferramentas de simulação
 Introdução à ferramenta de simulação simulação robótica específica (Gazebo, V-REP, similares)
 Instalação, ambiente de desenvolvimento, interface.
 Definição de um sistema a ser simulado: configuração
 Experimentação em simulação: alterando variáveis
 Verificação, validação, coleta e análise de resultados
 Comparação de resultados. Testes de hipóteses. Métodos estatísticos (linguagem R ou similar).

BIBLIOGRAFIA







LANGSAM, Y.; AUGENSTEIN, M.; TENENBAUM, A.M. Data structures using C and C++ (2nd ed). Englewood Cliffs, N.J Prentice Hall, 1996.
ROSSON, M. B.; et al. Usability engineering: scenario-based development of human-computer interaction. San Francisco: Morgan Kaufmann, 2002. 448p.
FOLEY, J. D.; et al. Computer graphics: principles and practice in C. 2nd ed. New York: Addison-Wesley, 1995. 1200p.
MEYER, B. Object-Oriented Software Construction. 2. ed. New Jersey: Prentice Hall, 1987. 1254p
PRESSMAN, R. Engenharia de Software. 5.ed.Rio de Janeiro: McGraw-Hill,2002.872p.
FILHO, P. F. Introdução a Modelagem e Simulação de Sistemas. Santa Catarina: Visual Books, 2 edição, 2008.
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KOENIG, N.; HOWARD, A. Design and use paradigms for gazebo, an open-source multi-robot simulator. Intelligent Robots and Systems, 2004.(IROS 2004). Proceedings.
2004 IEEE/RSJ International Conference on. Vol. 3. IEEE, 2004.
ROHMER, E.; SIGNGH, S. P. N.; FREESE, M. V-REP: a Versatile and Scalable Robot Simulation Framework. IEEE/RSJ Int. Conf. on Intelligent Robots and Systems,
2013
LENTIN, J. Mastering ROS for Robotics Programming, Packt Publishing, December, 2015

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
 DAVIES, T. M. The Book of R. San Francisco: No Starch Press, 2016
 ENG, L.Z.; Qt5 C++ GUI Programming Cookbook, Packt ed. July 2016, ISBN: 978-1783280278
 WYSOTA, W.; HAAS, L.; Game Programming Using Qt Beginner's Guide. Packt ed. Jan 2016 ISBN: 978-1782168874
 HARBOUR, J.; Game Programming All in One (Allegro), Second Edition, ISBN: 1598632892
 MACIEL, P. R. M.; LINS, R. D.; Cunha, P. R. F. Introdução às Redes de Petri e Aplicações. Campinas: X Escola deComputação-Unicamp, 1996.187p.
 DEITEL, P. J.; DEITEL, H. M. C++ how to Program. 7th Ed. Pearson Education, 2010
 CORMEN, T.; LEISERSON, C.; RIVEST, R. Algoritmos: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Campus, 2001. 920p.
 MEREDITH, J.R.; MANTEL Jr., S. J; Project Management: A Managerial Approach. Third Edition, John Wiley & Sons Inc., USA,1995
 JAIN, R.; The Art of Computer Systems Performance Analysis: Techniques for Experimental Design, Measurement, Simulation, and Modeling. Wiley-Interscience, 1991
 DEVORE,J. L.; Probability And Statistics For Engineering And The Sciences, 4ed, Duxbury.1995;

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – EQUAÇÕES DIFERENCIAIS
CÓDIGO DA DISCIPLINA – MAT05
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS TEÓRICAS
Pré-requisito: MAT04 – Cálculo Diferencial e Integral Vetorial
Có-requistito: ????? - Circuitos Elétricos 1
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EMENTA
O curso tem como objetivo tornar possível compreender e aplicar as técnicas de equações diferenciais ordinárias na elaboração, estudo de propriedades e na procura de soluções de
modelos matemáticos de sistemas físicos.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA(S)
HABILIDADES
CIÊNCIAS EXATAS
FORMAÇÃO BÁSICA
NÚCLEO COMUM OBRIGATÓRIO

1. Modelar a relação
existente entre uma
função desconhecida e
uma variável
Independiente mediante
uma equação diferencial
que descreve algum
processo dinâmico.
2. Compreender a
importância da solução
de uma EDO homogénea
na construção da solução
general de uma não
homogénea.
3. Modelar e descrever
situações diversas através
de sistemas de
EDO.
4. Integrar as ferramentas
estudadas reconhecendo
as limitações e vantagens
dos métodos aplicados.

COMPETÊNCIA 1




Identificar os diferentes tipos de ED ordinárias de primeira ordem, suas soluções generais, particulares e
singulares, interpretando o contexto da situação em estudo.
Estabelecer generalizações. Representar e interpretar conceitos em diferentes formas: numérica, geométrica e
algébrica.
Resolver problemas que possam ser modelados com uma equação diferencial de primeira ordem.

COMPETÊNCIA 2




Aplicar o método de coeficientes indeterminados e da variação de parâmetros, selecionando o mais
adequado
Resolver problemas que possam ser modelados com uma equação diferencial de segunda ordem.
Modelar matematicamente fenómenos e situações.

COMPETÊNCIA 3




Modelar com equações diferencias lineares de segundo ordem (movimento vibratório, circuitos elétricos em
série, entre outros).
Resolver problemas modelados através de equações diferenciais lineares com condições iniciais.
Aplicar problemas que envolvem mais de uma variável dependente em processos simultâneos

COMPETÊNCIA 4





Analisar a factibilidade das soluções.
Otimizar soluções e tomada de decisões.
Resolver equações diferenciais utilizando séries.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Introdução a Disciplina
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Equações diferenciais. Classificação das EDOs.
Equações lineares de 1ª ordem com coeficientes variáveis.
Equações separáveis de 1ª ordem.
Equações exatas e fatores integrantes.
Aproximações numéricas pelo método de Euler.
Teorema da existência e unicidade. Aplicações.
Equações de 2ª ordem. Equações lineares homogêneas com coeficientes constantes. Soluções fundamentais, independência linear e Wroskiano.
Equação característica. Soluções de autovalores distintos.
Raízes complexas da equação característica.
Raízes repetidas da equação característica. Redução de ordem.
Equações não homogêneas de 2ª ordem. Método da variação dos parâmetros.
Aplicações de EDOs de 1ª e 2ª ordem em Física. Osciladores mecânicos e elétricos. Oscilações forçadas e amortecidas.
Equações diferenciais de ordem superior. Teoria geral.
Equações homogêneas de ordem superior com coeficientes constantes. Sistemas de equações diferenciais de 1ª ordem. Independência linear das soluções. Espectro
de autovalores.
16. Soluções de EDOs na vizinhança de pontos não singulares por séries de potência.
17. Equação de Euler.
BIBLIOGRAFIA
1. BOYCE, William E. e DIPRIMA, Richard C. Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno. 10a Ed., LTC, 2015.
2. TENENBAUM, Morris and POLLARD, Harry. Ordinary Differential Equations. 1st. Ed., Dover Publications, 1985.
3. ANTON, H. Cálculo – Volume 2. 10ª edição, Bookman, 2014.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – COMPLEMENTOS DE MATEMÁTICA
CÓDIGO DA DISCIPLINA – MAT09
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS TEÓRICAS
95 de 192

Universidade de Pernambuco – UPE
Escola Politécnica de Pernambuco – POLI
Projeto pedagógico do curso de graduação em Engenharia de Controle e Automação – ver 1

Pré-requisito: MAT04 – Cálculo Diferencial e Integral 3
Có-requistito:
EMENTA
O curso tem como objetivo tornar possível compreender e aplicar as técnicas de equações diferenciais ordinárias e parciais, que envolvam variáveis complexas, na elaboração, estudo
de propriedades e na procura de soluções de modelos matemáticos de sistemas físicos, utilizando séries, transformada de Laplace e séries de Fourier.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA(S)
HABILIDADES
CIÊNCIAS EXATAS
FORMAÇÃO BÁSICA
NÚCLEO COMUM OBRIGATÓRIO

1. Resolver equações cujas
variáveis sejam
complexas
2. Compreender e calcular
integrais complexas
3. Compreender a
importância da solução
de uma EDO/EDP
4. Modelar e descrever
situações diversas através
de sistemas de
EDO/EDP.
5. Integrar as ferramentas
estudadas reconhecendo
as limitações e vantagens
dos métodos aplicados.

COMPETÊNCIA 1




Estabelecer generalizações. Representar e interpretar conceitos em diferentes formas complexas: numérica,
geométrica e algébrica.
Determinar raízes complexas de equações.
Aplicar a fórmula de Euler na resolução de problemas.

COMPETÊNCIA 2





Resolver problemas que envolvam a integral de Cauchy.
Determinar a convergência de sequências e séries complexas.
Utilizar as séries de Taylor e de Maclaurin na resolução de problemas.
Encontrar zeros e singularidades e aplicar o teorema dos resíduos em situação problema.

COMPETÊNCIA 3





Resolver problemas que possam ser modelados com uma equação diferencial de primeira ordem.
Aplicar o método a transformada de Laplace e a inversa, selecionando o mais adequado na resolução de
problemas.
Resolver problemas que possam ser modelados com uma equação diferencial ordinárias e parciais.
Modelar matematicamente fenómenos e situações.

COMPETÊNCIA 4




Modelar com equações diferencias lineares de segundo ordem (ondas, calor, entre outros).
Resolver problemas modelados através de equações diferenciais parciais com condições iniciais.
Aplicar problemas que envolvem mais de uma variável complexa dependente em processos simultâneos.
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COMPETÊNCIA 5





Analisar a factibilidade das soluções.
Otimizar soluções e tomada de decisões.
Resolver equações diferenciais utilizando séries complexas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Números complexos: Definição e propriedades, Representação geométrica, Cálculo de raízes.
Funções de uma variável complexa. Fórmula de Euler. Aplicações.
Funções analíticas, Superfícies de Riemann e Teorema de Cauchy.
Integrais complexas, Fórmula integral de Cauchy.
Sequências e séries complexas, Séries de Taylor e de Maclaurin.
Zeros e singularidades, Teorema dos resíduos e aplicações.
Equações diferenciais ordinárias, Conceito de solução geral, Wroskiano.
Soluções de EDO por séries de potência, Método de Frobenius.
Séries trigonométricas e ortogonalidade de funções e funções periódicas.
Séries de Fourier e exemplos, Forma complexa das séries de Fourier, Convergência pontual e média das séries de Fourier.
Cálculo operacional e a transformada de Laplace. Propriedades, Inversão da transformada de Laplace.
Teorema da convolução e aplicações.
Equações diferenciais parciais, Exemplos e classificação, Conceito de solução.
Método da separação de variáveis, Aplicação aos problemas do calor, da onda e equações de Poisson e Laplace.

BIBLIOGRAFIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

JAMES W. BROWN e RUEL. V. CHURCHILL. Variáveis Complexas e Aplicações. 9a Ed., Mc Graw Hill, 2015.
DENNIS G. ZILL e PATRICK D. SHANAHAN. Curso Introdutório à Análise Complexa com Aplicações. 2a Ed., LTC, 2011.
MCMAHON, D. Variáveis Complexas Desmistificadas. 1a Ed., Ciência Moderna, 2009.
DEAUX, R. and HOWARD E. Introduction to the Geometry of Complex Numbers. 1a Ed., Dover Science, 2013.
BOYCE, WILLIAM E. e DIPRIMA, RICHARD C. Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno. 10a Ed., LTC, 2015.
KREYZIG, E. Matemática Superior para Engenharia. 9a Ed., LTC, 2009.
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – METODOLOGIA CIENTÍFICA
CÓDIGO DA DISCIPLINA – MET01
CARGA HORÁRIA TOTAL – 30 HORAS
EMENTA
A disciplina aborda conteúdos acerca dos princípios filosóficos e epistemológicos da pesquisa científica. Dentre os conteúdos estudados, destacamos: estruturação e escrita de
trabalhos técnico-científicos em Física, Normas ABNT e a Apresentação de Trabalhos Técnicos e Científicos.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA(S)
HABILIDADES
METODOLOGIA DA PESQUISA
FORMAÇÃO BÁSICA
NÚCLEO COMUM OBRIGATÓRIO

1. Refletir e compreender os
conceitos básicos sobre a
ciência, o método
científico para elaboração
de textos.
2. Compreender a
importância do método
científico na realização de
pesquisas e redação de
textos científicos.
3. Construir trabalhos
acadêmicos de acordo
com o método científico.

COMPETÊNCIA 1




Diferenciar os diversos tipos de conhecimentos e métodos científicos.
Identificar e delimitar o tema do estudo.
Formular hipótese e pergunta condutora.

COMPETÊNCIA 2




Conhecer as principais técnicas de estudo para desenvolver melhores pesquisas e em menos tempo.
Construir objetivos de pesquisa.
Identificar os principais tipos de estudos e suas aplicações.

COMPETÊNCIA 3


Elaborar um projeto de pesquisa.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Ciência e conhecimento científico: pesquisa científica.
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2. Etapas da construção da pesquisa científica: definição de tema de pesquisa e plano de trabalho, levantamento bibliográfico e documentação, busca
sistemática por informações, análise e interpretação de textos científicos.
3. Estrutura e elaboração de projetos de pesquisa.
4. Normas técnicas para a elaboração de trabalhos científicos.
BIBLIOGRAFIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

LAKATOS, E. M. e Marconi, M. de A. Metodologia do Trabalho Científico. 7a Ed., Atlas, 2007.
RAMPAZZO L. Metodologia Científica. 2a Ed., Loyola, 2010.
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5a Ed., Atlas, 2010.
CASTRO, C. de M. Como Redigir e Apresentar Um Trabalho Científico. 1a Ed., Pearson, 2011.
KOCHE, J. C. Fundamentos De Metodologia Cientifica. Teoria Da Ciência E Prática Da Pesquisa. 26a Ed., Vozes, 2009.
SAMPIERI, R. H. Metodologia de Pesquisa. 5a Ed., Penso, 2013.
CRESWELL, J. W. Projeto de Pesquisa - Métodos Qualitativo, Quantitativo e Misto. 3a Ed., Penso, 2010.
SEVERIN, A. J. Metodologia do trabalho científico. 1a Ed., Cortez Editora, 2014.
ALVES, M. Como Escrever Teses e Monografias. 2a Ed., EVMBR, 2006.
LAKATOS, E. M e MARCONI, M. de A. Fundamentos de metodologia científica. 7a Ed., Atlas, 2010.

ASSOCIAÇÃ O BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS
NBR 6021: informação e documentação: publicação periódica científica impressa: apresentaçaõ . Rio de Janeiro, maio 2003.
NBR 6022: informações e documentaçao
̃ : artigos em publicação periódica científica impressa: apresentaçaõ . Rio de Janeiro, maio 2003.
NBR 6023: informações e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, ago. 2002.
NBR 6024: informações e documentaçao
̃ : numeraçaõ progressiva das seções de um documento escrito: apresentação. Rio de Janeiro, maio 2003.
NBR 6027: informações e documentação: sumário: apresentaçaõ . Rio de Janeiro, maio 2003.
NBR 6028: informações e documentação: resumo: apresentação. Rio de Janeiro, nov. 2003.
NBR 6032: abreviaçaõ de títulos periódicos e publicações. Rio de Janeiro, ago. 1989.
NBR 6034: informação e documentação: índice: apresentação. Rio de Janeiro, dez. 2004.
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NBR 10520: apresentação de citações em documentos: apresentações. Rio de Janeiro, ago. 2002.
NBR 10522: abreviação na descrição bibliográfica. Rio de Janeiro, out. 1988.
NBR 10719: preparação de relatórios: técnico-científicos. Rio de Janeiro, ago. 1989.
NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro, abr. 2011.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 1
CÓDIGO DA DISCIPLINA –
CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 h
TEÓRICA: 60 h
PRÉ-REQUISITOS: MECÂNICA GERAL 2

PRÁTICA: 0 h
CO-REQUISITOS:

EMENTA: Conceito de Tensão: Tensão Normal, Tangencial e de Esmagamento; Tensão e Deformação – Carregamento Axial; Torção; Flexão: Flexão Pura e Simples; Esfo
Cortante e Momento Fletor - Tensões Normais e de Cisalhamento em Vigas; Análise e Projeto de Vigas em Flexão.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA (S)
HABILIDADES
1. Aplicar conhecimentos matemáticos,
científicos, tecnológicos e instrumentais
Área de conhecimento:
 Analisar problemas que envolvem esforços internos nos diversos
à
engenharia;
materiais aplicados à engenharia, provocados pelos carregamen
Projetos
externos, de maneira simples e lógica;
2. Identificar, formular e resolver
Núcleo:
problemas de engenharia;
 Efetuar comparações dos esforços internos com os esforços admissíveis
Núcleo de Conteúdo Profissionalizante
para os materiais aplicados;
(NCP)
3. Desenvolver e/ou utilizar novas
ferramentas e técnicas;
 Analisar e projetar elementos estruturais e órgãos de máquinas, submeti
a carregamentos estáticos simples.
4. Avaliar a viabilidade econômica de
projetos de engenharia;
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5. Assumir a postura de permanente busca
de atualização profissional.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Conceito de Tensão
1.1. Forças axiais e tensões normais - tração e compressão
1.2. Tensões de cisalhamento – tensões de esmagamento;
1.3. Tensões em um plano oblíquo ao eixo, tensões para condições gerais de carregamento, componentes de tensão;
1.4. Considerações de projeto, limite de resistência de um material, carga e tensão admissível – coeficiente de segurança.
2. Tensão e Deformação
2.1. Deformação total e deformação específica – carregamento axial, diagrama tensão x deformação, lei de hooke, módulo de elasticidade;
2.2. Deformação de barras submetidas a cargas axiais – tensões e deformações causadas pelo peso próprio;
2.3. Problemas estaticamente indeterminados;
2.4. Problemas envolvendo variação de temperatura;
2.5. Coeficiente de poisson – estados múltiplos de carregamento – generalização da lei de hooke – dilatação volumétrica – módulo de elasticidade de volume;
2.6. Deformação de cisalhamento - módulo de elasticidade transversal - relações entre módulo de elasticidade, coeficiente de poisson e módulo de elasticidade
transversal;
2.7. Distribuição das tensões e deformações específicas - princípio de saint venant - concentração de tensões - comportamento elástico e comportamento plástico dos
materiais – deformações plásticas - tensões residuais.
3. Torção
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3.1. Análise preliminar das tensões em um eixo – tensões de cisalhamento no regime elástico – deformações nos eixos circulares - ângulo de torção no regime elástico cálculo do momento polar de inércia para seções circulares;
3.2. Eixos estaticamente indeterminados;
3.3. Concentração de tensões em eixos circulares;
3.4. Projeto de eixos de transmissão;
3.5. Torção de elementos de seção não circular – eixos vazados de paredes finas.
4. Flexão
4.1. Barra simétrica em flexão pura e simples;
4.2. Conceito de vigas – vigas isostáticas – tipos comuns de carregamento em vigas;
4.3. Reações de apoio, esforço cortante e momento fletor em uma seção de uma viga;
4.4. Relações entre carregamento, esforço cortante e momento fletor;
4.5. Equações e diagramas para o esforço cortante e o momento fletor - determinação dos pontos de máximo esforço cortante e momento fletor;
4.6. Barras prismáticas em flexão pura – deformações em uma barra simétrica na flexão pura - tensões e deformações no regime elástico causadas por flexão pura –
distribuição das tensões normais na seção transversal;
4.7. Tensões de cisalhamento causadas por flexão simples – cisalhamento em uma seção longitudinal arbitrária – fluxo de cisalhamento;
4.8. Projeto de vigas prismáticas em flexão

.
BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica:
1. F. P. Beer, E. R. Johnston, J. T. DeWolf, D. F. Mazurek: Mecânica dos Materiais. 7 ed. McGrawHill, 2014. 838 p.
2. R. C. Hibbeler: Resistência dos Materiais. 7 ed. Pearson Prentice Hall, 2010. 642 p.
3. J. M. Gere, Mecânica dos Materiais , 7 ed. Cengage Learning, 2010. 860 p.
Bibliografia Complementar:
4. A. C. Ugural, Mecânica dos Materiais, 1 ed. LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora S/A, 2009. 638 p.
5. R. R. Craig, Jr, Mecânica dos Materiais, Ed. LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora S/A, 2003. 552 p.
6. E. P. Popov, Introdução à Mecânica dos Sólidos, Ed. Blucher, 1998, 2012. 534 p.
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – CIRCUITOS ELÉTRICOS 2
CÓDIGO DA DISCIPLINA – CKT2
CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 h TEÓRICAS
Pré-requisito: ELE01 – Circuitos Elétricos 1
Co-requisito:
EMENTA
Análise fasorial e conceituação de potências aparente, ativa, reativa e complexa. Apresentação do transformadores ideais. Quadripolos com excitação senoidal e em regime
permanente. Análise de circuitos elétricos trifásicos. Transformada de Laplace aplicada na solução e análise de circuitos elétricos lineares. Circuitos no domínio da frequência
complexa s. Conceituação de impedância no domínio da frequência complexa s. Função de transferência (função de rede) e os conceitos de estabilidade de circuitos elétricos.
Quadripolos no domínio da frequência complexa s. Função de resposta em frequência. Análise de circuitos com acoplamento magnético e a indutância mútua. Aplicação da série de
Fourier em circuitos elétricos com excitação não senoidal, e em regime permanente.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO

ÁREA ENGENHARIA ELÉTRICA
EIXO INDUSTRIAL/SISTEMAS DE
POTÊNCIA
NÚCLEO DE CONTEÚDOS
PROFISSIONALIZANTES

COMPETÊNCIA (S)
1. Conhecer a análise de
circuitos elétricos
lineares com excitações
senoidais pelo método
fasorial
2. Compreender o conceito
de potência elétrica em
circuitos elétricos
lineares com excitação
senoidal em regime
permanente
3. Entender e saber aplicar
os métodos e técnicas de
análise de circuitos
elétricos trifásicos em

HABILIDADES
COMPETÊNCIA 1





Conhecer as excitações senoidais e suas características.
Desenvolver o conceito de fasores e analisar circuitos elétricos pelo Método Fasorial.
Analisar circuitos elétricos pelo Método Fasorial a partir dos métodos de análise de
circuitos (nós emalhas) e dos teoremas de circuitos (superposição, Thevenin e Norton)

COMPETÊNCIA 2





Definir os conceitos de potência elétrica em circuitos com excitação senoidal em regime
permanente.
Conceituar Potências Complexa, Ativa, Reativa e Aparente.
Conceituar fator de Potência. Desenvolver métodos para correção do baixo valor do fator
de potência.

COMPETÊNCIA 3
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4.

5.

6.

7.

8.

regime permanente
senoidal.
Aprofundar a técnicas de
análise de circuitos
elétricos lineares através
da utilização da
Transformada de Laplace
Familiarizar e
desenvolver o
conhecimento dos alunos
com a conceituação de
modelagem de circuitos
elétricos lineares através
de Função de
Transferência (Função de
Rede) e Função de
Resposta em Frequência.
Saber analisar e resolver
circuitos com
acoplamento magnético e
indutância mútua.
Desenvolver no aluno os
conhecimentos e
habilidades necessárias
para analisar circuitos
elétricos lineares em
regime permanente com
excitações não-senoidais
utilizando-se a Série de
Fourier.
Familiarizar o aluno com
a utilização de técnicas
computacionais para





Conhecer os circuitos trifásicos e suas ligações (estrela e triângulo).
Analisar circuitos trifásicos equilibrados e desequilibrados.
Conhecer os conceitos de potências trifásicas.

COMPETÊNCIA 4







Conhecer a excitação senoide amortecida.
Conceituar a frequência complexa s.
Desenvolver o Método Fasorial Generalizado e o conceito de Funções de Rede.
Analisar circuitos elétricos pelo conceito de fasores generalizados e funções de rede.
Conhecer o conceito de quadripolos e desenvolver os parâmetros dos quadripolos.

COMPETÊNCIA 5





Desenvolver os conceitos de Resposta em Frequência para circuitos com excitação
senoidal.
Estudar os Diagramas de Bode de circuitos elétricos
Estudar os conceitos de circuitos elétricos lineares como filtros passivos.

COMPETÊNCIA 6




Desenvolver os conceitos de circuitos acoplados magneticamente
Desenvolver os conceitos de transformadores e discutir suas características idealizadas.

COMPETÊNCIA 7



Analisar circuitos elétricos a partir da Série de Fourier.

COMPETÊNCIA 8



Saber empregar técnicas computacionais na análise e resolução de circuitos elétricos.
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análise de circuitos
elétricos.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Conceitos básicos de circuitos elétricos com excitação senoidal: definição de fasores e impedância. Leis de Kirchoff e impedâncias em série e paralelo, divisores de corrente
e tensão.
2. Análise circuitos elétricos senoidais em regime permanente: método das correntes de malhas, método das tensões nodais e demais teoremas de circuitos (Thevenin, Norton
etc)
3. Potência e energia em circuitos elétricos com excitação senoidal e em regime permanente. Conceitos de potência ativa, reativa, aparente e fator de potência.
4. Circuitos elétricos trifásicos, em regime permanente, e com excitação senoidal, equilibrados e desequilibrados (noções de componentes simétricas).
5. Conceitos de potências em circuitos elétricos trifásicos: ativa, reativa, aparente, potência complexa e fator de potência
6. A transformada de Laplace na solução de circuitos elétricos lineares.
7. Conceituação de circuitos elétricos no domínio da frequência complexa s.
8. Dipolos e quadripolos elétricos e o conceito de impedância no domínio da frequência complexa s.
9. Funções de transferência e funções de rede elétrica.
10. Função de resposta em frequência e circuitos elétricos ressonantes
11. Introdução aos filtros passivos e ativos de primeira e segunda ordem
12. Acoplamento magnético e o conceito de indutância mútua.
13. Conceito de transformador ideal
14. A série de Fourier aplicada na análise de circuitos elétricos lineares, com excitações periódicas não senoidais, e em regime permanente.
15. Análise de circuitos elétricos utilizando-se de técnicas computacionais
BIBLIOGRAFIA
1. Nilsson, J. W. e Riedel, S. A; Circuitos Elétricos, oitava edição, LTC Editora, 2008.
2. Hayt Jr., W. H., Kemmerly, J. E. e Durbin, S. M.; Análise de Circuitos em Engenharia, Ed. McGraw-Hill, 2007.
3. Alexander, C. K. & Sadiku, M. N. O.; Fundamentos de Circuitos Elétricos, 5ª. Edição, McGrawHill Education, 2013.
4. Dorf, R. C. & Svoboda, J. A.; Introdução aos Circuitos Elétricos
5. Boylestad, R. L.; Introdução à Análise de Circuitos
6. Irwin, J. D.; Introdução à Análise de Circuitos Elétricos

105 de 192

Universidade de Pernambuco – UPE
Escola Politécnica de Pernambuco – POLI
Projeto pedagógico do curso de graduação em Engenharia de Controle e Automação – ver 1

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – ELETRONICA DIGITAL
CÓDIGO DA DISCIPLINA – ELD01
CARGA HORÁRIA TOTAL – 75 HORAS (45H Teóricas + 30H práticas)
Pré-requisito: ????? – Circuitos Elétricos 1
Có-requistito:
EMENTA
A disciplina abordará a álgebra e os conceitos que regem os circuitos digitais. Serão abordados assuntos diversos, como bases numéricas, representações de números, diagramas e
circuitos lógicos combinacionais (e suas aplicações);portas lógicas; latches, flip-flops e circuitos sequenciais formando maquinas de estados e contadores; Famílias lógicas e suas
características. Todo os temas serão contextualizados com outras disciplinas, bem como aplicações clássicas e atuais;
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA (S)
HABILIDADES
1. Estudar,
projetar
e
especificar
materiais, COMPETÊNCIA 1
ELETRÔNICA DIGITAL
componentes,
dispositivos
FORMAÇÃO PROFISSIONAL
 Abordar as bases numéricas e suas representações na computação digital;
ou
equipamentos
NÚCLEO PROFISSIONALIZANTE
 Usar as bases da álgebra de Boole e sua aplicação em circuitos digitais;
elétricos,
 Utilizar as portas lógicas e suas representações de acordo com a padronização
eletromecânicos,
internacional do IEEE;
magnéticos, ópticos, de
instrumentação,
de
 Aplicar a minimização de circuitos lógicos através de mapas de Karnaugh;
aquisição de dados e
 Utilizar as operações aritméticas na computação digital comparada com a aritmética de
máquinas elétricas;
números decimais;
2. Planejar,
projetar,
 Especificar circuitos que realizam as operações aritméticas;
instalar, operar e manter
 Abordar as unidades principais dos circuitos sequenciais: latches e flip-flops;
sistemas de medição e
 Diferenciar as famílias lógicas e suas caracteríscas;
instrumentação
eletrônica, sistemas de
acionamentos
de COMPETÊNCIA 2
máquinas, sistemas de
 Abordar o uso de circuitos digitais combinacionais e sequenciais em aplicações diversas;
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controle e automação de
processos, sistemas de
equipamentos dedicados,
sistemas de comando
numérico e sistemas de
máquinas de operação
autônoma;





Planejar circuitos combinacionais para controle de sistemas;
Planejar circuitos contadores incrementais e decrementais;
Projetar maquinas de estados síncronas e assíncronas com aplicação em controle e
automação;

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Sistemas de numeração; Sistemas de numeração binária; Conversão entre sistemas; Conversão de números fracionários decimal para binário e binário para
decimal.
2. Operações aritméticas no sistema binário; Notação dos números binários positivos e negativos; Utilização do complemento a 1 e do complemento a 2 em
operações aritméticas (Soma e Subtração).
3. Ponto flutuante; Representação de números decimais codificados em binário (BCD); Representação de caracteres e símbolos em ASCII.
4. Álgebra das variáveis lógicas; Funções Lógicas de uma e duas variáveis; Implementação de um sistema lógico; Teoremas de Álgebra de Boole; Teorema de
D’Morgan; Relação entre operações; Diagramas Lógicos; Códigos numéricos;
5. Funções Lógicas; Soma de produtos x Produto de somas; Numeração dos minitermos e maxitermos; Especificações de funções em termos de minitermos e
maxitermos; Estruturas usando um tipo de portas;
6. A Famílias de circuitos lógicos; A série TTL; A família CMOS; Encapsulamento; CI’s de portas lógicas; A chave operada por lógica; A conexão Wired-And; A
saída Toten-Pole; A saída Tri-State.
7. Mapas de Karnaugh; Simplificação de funções lógicas com mapas de Karnaugh; Adjacências lógicas adicionais; Agrupamento maiores em um mapa K; Uso dos
mapas K; Mapeamento de funções que não são expressas por minitermos; Funções não completamente especificadas.
8. Circuitos Combinacionais Básicos: Decodificadores, codificadores, conversores de código, multiplexadores, demultiplexação.A
9. Flip-Flops, Registradores Contadores. Latch com portas Nor; Latch com portas Nand; A chave sem trepidação (debounce); Latches controlados; Sincronismo;
Flip-Flop mestre-escravo; Diagrama de tempos de um Flip-Flop; Flip-Flop JK; Flip-Flop JK disparado pela borda; Flip-Flop tipo D; Flip-Flop tipo T; Tempos de
propagação.
10. Registradores de deslocamento; Características adicionais e usos dos registradores de deslocamento (Conversor série-paralelo); Carga paralela em registradores;
Contadores; Contador em anel; Contadores síncronos; Velocidade dos contadores síncronos; Contadores síncronos com modulo arbitrário; Contadores Up ou
Down;

107 de 192

Universidade de Pernambuco – UPE
Escola Politécnica de Pernambuco – POLI
Projeto pedagógico do curso de graduação em Engenharia de Controle e Automação – ver 1

11. Aritmética: Soma de dois números binários, um somador série, soma em paralelo, um calculador de soma e subtração, subtratores, somadores rápidos, somador
com vai um antecipado, uso de vai um antecipados aplicados a grupos, uso de vai um antecipado adicional. A unidade lógica - aritmética (ula), soma BCD,
multiplicação e divisão.

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA







TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S.; MOSS, G. L. Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações. 10ª ed., Pearson - Prentice Hall, 2007.
IDOETA, I. V.; CAPUANO, F. G. Elementos de Eletrônica Digital. 4a ed. Érica, 2004.
ERCEGOVAC, M. Introdução aos Sistemas Digitais. Bookman, 2000.
GARCIA, P. A. Eletrônica Digital: Teoria e Laboratório. Érica, 2006.
WAKERLY, J. F. Digital Design: Principles and Practices. Prentice-Hall, 3rd ed., 2001.
COMPLEMENTAR





FREGNI, E.; SARAIVA, A. M. Engenharia do Projeto Lógico Digital. Edgard Blücher, 1995.
National Semiconductor Corporation - Logic Databook - Santa Clara Califórnia, 2000.
National Semicondutor Corporation - CMOS Databook - Santa Clara Califórnia, 2000.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – ELETRÔNICA I
CÓDIGO DA DISCIPLINA – ELE03
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CARGA HORÁRIA TOTAL – 90HORAS (75 HORAS TEÓRICAS / 15 HORAS PRÁTICAS)
Pré-requisito: ELE01 - Circuitos Elétricos 1, FIS21 - Ciência dos Materiais
Co-requisito:
EMENTA
Materiais e dispositivos semicondutores. Diodos (em circuitos de baixa e de alta frequência). Diodos especiais. Transistor bipolar. Circuitos de polarização (região ativa, corte e
saturação). Reguladores de tensão. Fontes de tensão reguladas. Configuração Darlington. Fontes de corrente. Ponte H e aplicações. Portas lógicas com diodos e transistores.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA (S)
HABILIDADES

1. Compreender os
CIÊNCIAS EXATAS
fundamentos da Física
dos Semicondutores;
ENGENHARIA ELÉTRICA
NÚCLEO
PROFISSIONAL 2. Analisar circuitos
OBRIGATÓRIO

eletrônicos envolvendo
diodos;

3. Projetar fontes de
alimentação lineares,
reguladas a zener;
4. Compreender o
princípio de
funcionamento de
transistores bipolares
(TBJs);
5. Polarizar TBJs nas 3
regiões;

COMPETÊNCIA 1





Identificar os materiais Semicondutores gerados pela dopagem do substrato;
Descrever os modelos elétricos adotados para o diodo semicondutor;
Entender o funcionamento de um diodo semicondutor;

COMPETÊNCIA 2




Analisar (de forma DC e AC) circuitos Retificadores, Ceifadores e Grampeadores;
Projetar circuitos Retificadores, Ceifadores e Grampeadores;

COMPETÊNCIA 3



Dimensionar uma fonte de alimentação com retificação por diodos, filtro capacitivo e
regulador a zener;

COMPETÊNCIA 4




Entender as características das 3 camadas que compõem um TBJ;
Entender como a polarização afeta o funcionamento do componente;

COMPETÊNCIA 5





Polarizar o Transistor Bipolar nas Regiões de Corte, Saturação e Ativa;
Projetar circuitos de polarização por divisor de tensão e/ou outras configurações;
Analisar circuitos de polarização DC e extrair informações sobre correntes e tensões DC
do circuito;

COMPETÊNCIA 6
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6. Analisar circuitos
amplificadores baseados
em TBJs.




Calcular o Ganho AC, a Impedância de Entrada e a Impedância de Saída de circuitos
amplificadores a transistor;
Projetar amplificadores a transistor, nas configurações Emissor Comum, Coletor Comum,
Base Comum.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Materiais e Dispositivos Semicondutores
1.1 - Estrutura cristalina do silício e do Germânio
1.2 - Dopagem, elétrons e lacunas
1.3 - Materiais P e N
1.4 - A junção PN polarizada
1.5 - Curvas características de um diodo (ideal e real)
1.6 - Modelos para os diodos em baixas e altas freqüências
2. Circuitos Clássicos Utilizando Diodos
2.1 - Retificadores de meia onda e de onda completa
2.2 - Cálculo dos valores médios e eficazes de formas de onda
2.3 - Retificadores com filtros capacitivos
2.4 - Circuitos ceifadores, grampeadores e multiplicadores de tensão
3. Diodos Especiais Aplicados em Circuitos
3.1 - Diodo Zener
3.2 - Diodos Emissores de Luz (Led’s)
3.3 - Fotodiodos
4. Transistor Bipolar
4.1 - Estrutura física e modos de operação
4.2 - Transistores NPN e PNP
4.3 - Curvas Características do Transistor.
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5. Configurações de Amplificadores a Transistor
5.1 - Emissor Comum, Base Comum e Coletor Comum
5.2 – Modelos para transistores (baixas e altas frequências)
5.3 - Circuitos de polarização (região ativa, corte e saturação)
6. Reguladores de tensão
6.1 - Fontes de tensão reguladas.
7. Configuração Darlington.
7.1 - Ponte H e aplicações.
7.2 - Fontes de Corrente.
7.3 - Portas Lógicas com Diodos e Transistores.
BIBLIOGRAFIA
BÁSICA:
BOYLESTAD, R.; NASHELSKY, L. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos, 11ª. Edição, Prentice-Hall, São Paulo, 2013.
SEDRA, A. S.; SMITH, K. C. Microeletrônica. 5ª Edição, Prentice-Hall, São Paulo, 2007.
COMPLEMENTAR:
RAZAVI, B., Fundamentos de Microeletrônica. 2ª. Edição, LTC, 2017.
MALVINO, A. Eletrônica, 8a Ed. – Amgh Editora., 2016.
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HOROWITZ, P.; HILL, W. A Arte da Eletrônica - Circuitos Eletrônicos e Microeletrônica - 3ª Ed. – Editora Bookman – 2017.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – ELETROMAGNETISMO 1
CÓDIGO DA DISCIPLINA – ELM01
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS TEÓRICAS
Pré-requisitos: MAT09 – Complementos da Matemática, FIS03 – Fundamentos do Eletromagnetismo
Có-requisitos:
EMENTA
O curso tem como objetivo familiarizar o estudante com os conceitos de eletricidade e magnetismo. Os conteúdos estudados envolvem Eletrostática, Técnicas de Cálculo de Potenciais,
Campos Elétricos na Matéria, Magnetostática, Campos Magnéticos na Matéria e equações de Maxwell no regime estático.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA(S)
HABILIDADES
CIÊNCIAS EXATAS
1. Compreender
formalmente a
ENGENHARIA ELÉTRICA
eletrostática de
NÚCLEO
PROFISSIONAL
condutores e isolantes
OBRIGATÓRIO
com base no cálculo
vetorial.
2. Compreender
formalmente a
magnetostática com base
no cálculo vetorial

COMPETÊNCIA 1
 Compreender como a análise vetorial pode ser utilizada no estudo de problemas do






eletromagnetismo, através do cálculo diferencial e integral, coordenadas curvilíneas e da
teoria de campos vetoriais.
Solucionar problemas da eletrostática em que as cargas são estacionárias e compreender os
conceitos de força, campo e potencial elétricos, bem como energia e trabalho.
Compreender a Lei de Gauss para cálculo de campo e potenciais elétricos em problemas
de alto grau de simetria.
Compreender como a matéria responde a campos eletrostáticos, em especial condutores e
isolantes.
Compreender as distribuições de corrente elétrica e condutividades dos condutores e
distribuição da densidade de carga em função do tempo (tempo de relaxação).
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Utilizar equações de Laplace, separação de variáveis para encontrar a capacitância de
estruturas planares, cilíndrica e esféricas e o potencial de uma determinada distribuição de
carga.

COMPETÊNCIA 2







Compreender os conceitos de campo magnético, forças magnéticas e correntes
estacionárias.
Relacionar o divergente e o rotacional do campo magnetostático com dipolos magnéticos e
densidades de corrente elétrica. Aplicar a lei de Biot-Savart e Ampère na determinação de
campos magnetostáticos.
Compreender o conceito de potencial vetor magnético, sua aplicação na determinação de
campos magnéticos e condições de contorno.
Compreender como a matéria responde a campos magnetostáticos e classificar materiais
diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos.
Compreender a magnetostática em meios lineares e não lineares, susceptibilidade,
permeabilidade e ferromagnetismo.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1.
2.
3.
4.

Análise Vetorial: Álgebra de vetores, cálculo diferencial, cálculo integral, coordenadas curvilíneas e a teoria de campos vetoriais.
Eletrostática: O campo elétrico, divergência e rotacional do campo elétrico, o potencial elétrico, trabalho e energia em eletrostática.
Campo elétricos na matéria: Polarização elétrica, o campo de objetos polarizados, o vetor deslocamento elétrico, susceptibilidade, dielétricos lineares.
Técnicas especiais: As equações de Poisson e de Laplace, o método das imagens, o método de separação de variáveis para solução da equação de Laplace e expansão de
multipolos.
5. Magnetostática: Campo magnético, força magnética, correntes, a lei de Biot-Savart, o divergente e o rotacional do campo magnético, o potencial vetor magnético.
6. Campos Magnéticos na Matéria: Magnetização, torques e forças em dipolos magnéticos, o campo de objetos magnetizados, campo magnético H, meios magnéticos lineares e
não lineares (diamagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo), potencial magnético escalar e condições de contorno.
BIBLIOGRAFIA
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SADIKU M.N.O. Elementos de Eletromagnetismo. 5ª Ed. Bookman, 2012
NOTAROS B.M. Eletromagnetismo. 1 ª Ed., Pearson Education, 2011
GRIFFITHS D. J. Eletrodinâmica. 3a Ed., Pearson Education, 2011.
MACHADO Kleber D. Eletromagnetismo. Vols. 1, 2 e 3. Toda Palavra Editora, 2012.

MODELO DE PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR:
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE- POLI
DISCIPLINA – Modelagem e Análise de Sistemas Dinâmicos
CÓDIGO DA DISCIPLINA – MAS01
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 horas Teóricas
Pré-requisito: FCCA01 – Ferramentas Computacionais para Controle e Automação
Có-requisito:
EMENTA
Trabalhar os conceitos básicos de modelagem; Modelagem de corpos rígidos; Métodos de solução para modelos dinâmicos; Uso do matlab para o cálculo e análise das funções de
transferência; Aplicação do Simulink para modelos lineares e não lineares; Modelagem de sistemas mecânicos (molas e amortecedores); modelagem de sistemas elétricos; Modelagem
de sistemas eletromecânicos; Modelagem de sistemas hidráulicos e pneumáticos; Modelagem de sistemas térmicos; Análise do sistema no domínio da frequência.
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ÁREA/EIXO/NÚCLEO

COMPETÊNCIA (S)


MODELAGEM E ANÁLISE
FORMAÇÃO
PROFISSIONAL
NÚCLEO
PROFISSIONALIZANTE





Fornecer aos estudantes os conceitos
necessários
para
modelar
matematicamente
de
sistemas
dinâmicos;
Fornecer aos alunos as habilidades de
utilizar o matlab como ferramenta para
modelagem e analise de sistemas
dinâmicos;
Capacitar os alunos à analisar a
eficiência e qualidade de um modelo
dinâmico desenvolvidos.
.

HABILIDADES
 Capacitar o estudante para analisar um problema e, em seguida, construir o modelo
matemático que melhor represente o comportamento dinâmico de sistemas mecânicos,
elétricos, pneumáticos, hidráulicos e térmicos;
 Capacitar o estudante para usar do matlab como ferramenta para solução dos diversos
modelos dinâmicos desenvolvidos;
 Permitir que o estudante faça a análise dos resultados obtidos, a partir dos modelos
dinâmicos desenvolvidos, de modo que, ele tenha uma visão critica desses resultados
quanto a sua qualidade e eficiência.

CONTEÚDO PROGRAMÀTICO
UNIDADE I
 Introdução aos Sistemas Dinâmicos:................................................................................................................................................2h
o Conceitos gerais sobre: Sistemas Dinâmicos;
o Conceitos gerais sobre: Entradas e Saídas;
o Conceitos gerais sobre: Modelagem.


Modelos de Força e Movimento:..................................................................................................................................................4h
o Leis do Movimento de Newton;
o Teorema do Momento e da Energia;
o Forças conservativas e energia;
o Força de Atrito;
o Oscilações.



Modelagem de corpos rígidos:.......................................................................................................................................................2h
o Movimento de Translação;
o Rotação em torno de um eixo;
o Equivalente massa Inércia;
o Momento Angular.
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Métodos de Solução para Modelos Dinâmicos:.............................................................................................................................6h
o Equações diferenciais;
o Tipo de Resposta e estabilidade;
o Transformada de Laplace;
o Função de Transferência;
o Expansão da Fração Parcial;
o Impulso e Numerador Dinâmico;
o Cálculo do Coeficiente de Expansão Usando Matlab;
o Análise da Função de Transferência Usando Matlab.



Modelagem de Sistemas Massa/ Mola /Amortecedores:..............................................................................................................4h
o Sistemas massa/mola/amortecedor Translacionais;
o Sistemas massa/mola/amortecedor/ de Torção;
o Impedâncias em Série e Paralelo;
o Método da Energia;
o Colisões e Impulso;
o Aplicações no Matlab.



Variáveis de Estado e Método de Simulação:.................................................................................................................4h
o Modelo de Variáveis de Estado;
o Forma Padrão da Equação de Estado;
o Aplicações no Matlab;
o Simulink – Modelos Lineares e Não-Lineares.



Outros Modelos Mecânicos:...........................................................................................................................................10h
o Engrenagens;
o Pêndulos;
o Pendulo Invertido;
o Sistemas mistos com Massas Rolantes;
o Pendulo Invertido com Carrinho
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o

Aplicações no Matlab.

UNIDADE II







Sistemas Elétricos e Eletromecânicos:...........................................................................................................................6h
o Elementos Elétricos;
o Modelagem de Circuitos Elétricos;
o Modelagem de Motores Elétricos;
o Sensores e Dispositivos Eletroacústicos;
o Aplicações no Matlab;
o Aplicações no Simulik.
.
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos:...........................................................................................................................8h
o Lei de Conservação de Massa;
o Resistencia Fluídica;
o Capacitância Fluídica;
o Inertância Fluídica;
o Modelos Dinâmicos de Sistemas Hidráulicos;
o Modelos Dinâmicos de Sistemas Pneumáticos;
o Aplicações no Matlab;
o Aplicações no Simulik.
Sistemas Térmicos:...............................................................................................................................................................8h
o Lei de Conservação de Energia;
o Resistencia Térmica;
o Capacitância Térmica;
o Modelos Dinâmicos de Sistemas Térmicos;
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o
o


Aplicações no Matlab;
Aplicações no Simulik.

Análise de Sistemas no Domínio da Frequência:................................................................................................................6h
o Resposta com a Frequência de Sistemas de Primeira Ordem;
o Resposta com a Frequência de Sistemas de Segunda Ordem;
o Resposta com a Frequência de Sistemas de Ordem Superior;
o Identificação do Sistema a Partir da Resposta com a Frequência;
o Aplicações no Matlab;

BIBLIOGRAFIA

Palm, J. P., Systems Dynamics, McGraw-Hill, New York, NY, 2010
OGATA, K., Engenharia de Controle Moderno, Prentice-Hall. Rio de Janeiro, 1982.
DORF, R.C. e BISHOP, R.H. Sistemas de Controle Modernos. LTC Editora, 2001.
Nise N. S. ,Control Systems Engineering, John Wiley & Sons, U.S.A., 2011.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – MECANISMOS
CÓDIGO DA DISCIPLINA – (CÓDIGO)
CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 h
TEÓRICA: 45 h
PRÁTICA: 15 h
CO-REQUISITOS:
PRÉ-REQUISITOS:
EMENTA
Cinemática de mecanismos: conceitos. Mecanismos articulados: conceitos e síntese; Mecanismo came seguidor: conceitos e síntese; Transmissão por engrenagens: conceitos e
síntese; Manipuladores robóticos: conceitos, cinemática direta e inversa. Dinâmica de mecanismos: conceitos. Mecanismos articulados: análise dinâmica. Dinâmica de motores:
volantes de inércia.
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ÁREA/EIXO/NÚCLEO

COMPETÊNCIA (S)

Área de conhecimento:
Projetos

6. Aplicar conhecimentos matemáticos,
científicos, tecnológicos e
instrumentais à engenharia;

Núcleo:
7. Conceber, projetar e analisar
Núcleo de Conteúdo Profissionalizante
sistemas, produtos e processos;
(NCP)
8. Identificar, formular e resolver
problemas de engenharia;

HABILIDADES







Utilizar os conhecimentos matemáticos para síntese cinemática e dinâmica de
mecanismos.
Utilizar os conhecimentos para balanceamento estático e dinâmico de
elementos de rotação.
Utilizar conhecimentos para projeto de volantes de inércia.
Definir os critérios necessários para elaboração de projeto cinemático e
dinâmico de mecanismos.
Elaborar e realizar síntese cinemática e dinâmica de mecanismos na busca de
soluções de engenharia.
Utilizar o conceito de multidisciplinaridade para desenvolvimento de sistemas,
produtos e processos com o uso de conceitos de cinemática e dinâmica de
mecanismos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
5. Mecanismos – conceitos básicos
5.1. Definições
5.2. Tipos de movimentos para corpos rígidos
5.3. Cadeia cinemática
5.4. Diagrama cinemático
5.5. Desenho esquemático
5.6. Graus de liberdade
5.7. Classificação dos mecanismos
6. Mecanismos articulados - tipos
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7.

8.
9.

10.

6.1. Mecanismo de quatro barras
6.2. Mecanismo cursor manivela
6.3. Mecanismo de retorno rápido
6.4. Mecanismo intermitente
Mecanismos articulados – síntese analítica
7.1. Definições
7.2. Tipos de sínteses cinemáticas
7.3. Método de Rosenauer para 4 barras
7.4. Método de duas posições de saída no seguidor de 4 barras
7.5. Método de duas posições de saída no acoplador de 4 barras
7.6. Método de três posições no acoplador de 4 barras
7.7. Método de localização específica do pivô fixo
Transmissão por Elementos Flexíveis
Trens de engrenagens – síntese analítica
9.1. Considerações básicas e aplicação
9.1.1. Definições
9.1.2. Histórico de uso
9.1.3. Normatização
9.1.4. Partes da engrenagem
9.1.5. Tipos de montagem e classificação das engrenagens
9.1.6. Aplicações de engrenagens
9.1.7. Tipos de forma de dentes de engrenagens
9.1.8. Nomenclatura de dentes de engrenagens
9.1.9. Lei fundamental de engrenamento
9.1.10. Interferências
9.2. Transmissões por trens de engrenagens simples
9.3. Transmissões por trens de engrenagens compostas
9.4. Transmissões por trens de engrenagens planetárias
9.5. Transmissões por diferenciais
Manipuladores robóticos
10.1. Definições
10.2. Classificação dos robôs
10.3. Cadeia cinemática
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10.4. Visão geral do sistema robótico
10.5. Configurações possíveis do robô industrial
10.6. Características do robô industrial
10.7. Cooperação entre robô industrial
10.8. Cinemática direta do manipulador robótico
10.9. Cinemática inversa do manipulador robótico
11. Dinâmica de mecanismos
11.1. Fundamentos de dinâmica
11.2. Método de solução Newtoniana
11.3. Análise de força de um mecanismo de quatro barras
11.4. Análise de força de um mecanismo pelos métodos de energia
12. Dinâmica de motores
12.1. Conceitos
12.2. Projeto do motor
12.3. Volantes de inercia
BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica:
1. Robert L. Norton. Cinemática e dinâmica dos mecanismos. 1 ed. Bookman, 2010. 812 p.
Bibliografia Complementar:
2. Robert C. Juvinall; Kurt M. Marshek. Fundamentos do Projeto de Componentes de Máquinas. 4 ed. LTC, 2008. 500 p.
3. Jackie A. Collins. Projeto Mecânico de Elementos de Máquinas. 1 ed. LTC, 2012. 760 p.
4. Mabie, H. H.; Ocvirk, F. W. Mecanismos, 2 ed. Editora LTC, 1980.
5. Mabie, H.H. and Reinholtz, C.F., Mechanisms and Dynamics of Machinery, John Wiley & Sons, 1998
6. ADADE FILHO, A. Fundamentos de robótica: cinemática, dinâmica e controle de manipuladores robóticos. 2 ed. São José dos Campos: ITA, 2001. 354 p.
7. FU, K. S; GONZALEZ, R. C.; LEE, C. S. G. Robotics: Control, Sensing, Vision and Intelligence. 1 ed. EUA: McGraw-Hill, 1987. 680 p.
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – Automação de Máquinas
CÓDIGO DA DISCIPLINA – AUTO01
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 Horas (30 HORAS TEÓRICAS, 30 HORAS PRÁTICAS)
Pré-requisito: ELD – Eletrônica Digital
Có-requisito:
EMENTA
A disciplina abordará conceitos e aplicações de Amplificadores operacionais. Dentre as principais aplicações abordadas tem-se: Circuitos com amplificadores operacionais,
Conversores de dados: Analógico-Digital e Digital-Analógico, Osciladores e Geradores de sinais, Circuitos formatadores de pulsos, Filtros ativos.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA (S)
HABILIDADES
CICLO DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA 1. Planejar,
projetar,
 Estudar, entender, documentar e explicar o funcionamento e a operação de máquinas e
instalar, operar e manter
DO CURSO DE ENGENHARIA DE
processos;
sistemas de medição e
CONTROLE E AUTOMAÇÃO.
 Pesquisar, analisar, criticar, compartilhar e discutir conteúdos e ideias;
instrumentação
 Apresentar projetos;
eletrônica, sistemas de
 Avaliar projetos;
acionamentos
de
 Desenvolver novas habilidades e competências através do consumo de conteúdos
máquinas, sistemas de
disponíveis na internet, da investigação e da prática;
controle e automação de
processos, sistemas de
 Desenvolver projetos em equipe trabalhando remotamente.
equipamentos dedicados,
sistemas de comando COMPETÊNCIAS
numérico e sistemas de
 Entender a arquitetura de um sistema de automação, as interfaces e as relações entre os
máquinas de operação
vários equipamentos e subsistemas;
autônoma;
 Entender o funcionamento de um CLP;
2. Empreender e ser
 Conceber sistemas de automação adotando as abordagens mais adequadas para cada tipo
capaz de conceber
de aplicação;
ideias inovadoras;




Programar CLPs;
Diagnosticar e resolver problemas em máquinas;
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Aprender sozinho desenvolver aplicações para CLPs de diferentes fabricantes;
Estudar problemas, identificar oportunidades e propor soluções.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Sistemas de Automação
1.1 – Conceitos básicos de entrada, saída, controle, ação e feedback;
1.2 – Arquitetura de um sistema de automação;
1.3 – Componentes de um sistema de automação;
1.4 – Controladores, módulos, componentes de interface, proteção e comando;
1.5 – Sensores e atuadores.
2. Controladores Lógicos Programáveis
2.1 – Arquitetura, funcionamento e operação;
2.2 – Módulos de interface digitais e analógicas;
2.6 – Linguagens de programação
2.7 – Leitura e escrita nas interfaces digitais;
2.8 – Instruções booleanas básicas;
2.9 – Instruções de temporização e contagem
2.10 – Leitura e escrita nas interfaces analógicas;
2.11 – Instruções aritméticas, comparadores e movimentação de dados
2.12 – Organização do software em sub-rotinas
2.13 – Instruções multibit
3. Sistemas de Automação
3.1 – Sistemas puramente combinacionais
3.2 – Sistemas sequenciais utilizando memórias e intertravamentos
3.2 – Sistemas sequenciais baseados em eventos bem definidos
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3.3 – Sistemas sequenciais baseados em ciclos horários
3.4 – Sistemas que combinam vários subsistemas

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA





Bolton, W. (2009). Programmable Logic Controllers. Newnes (Vol. 1). doi:10.1017/CBO9781107415324.004
Donald, J. H. (1989). Programmable Controllers. IEE Review (Vol. 35). doi:10.1049/ir:19890102
Petruzella, F. D. (2005). Programmable Logic Controllers. McGrawHill.
COMPLEMENTAR






Ebel, F., Idler, S., Prede, G., & Scholz, D. (2008). Fundamentals of automation technology: Technical book.
John, K.-H., & Tiegelkamp, M. (2010). IEC 61131-3: Programming Industrial Automation Systems, 2nd ed. Springer. doi:10.1017/CBO9781107415324.004
Manuais, tutorias e apostilas de fabricantes;
Conteúdos digitais disponíveis na Internet.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA
CÓDIGO DA DISCIPLINA – CELM
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 h TEÓRICAS
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Pré-requisito: ELE02 – Circuitos Elétricos 2; Eletromagnetismo 1
Co-requisito:
EMENTA
Circuitos magnéticos. Transformadores. Princípios de conversão eletromecânica de energia. Introdução às máquinas elétricas rotativas.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO

ÁREA ENGENHARIA ELÉTRICA
EIXOS INDUSTRIAL E SISTEMAS DE
POTÊNCIA
NÚCLEO DE CONTEÚDOS
PROFISSIONALIZANTES

COMPETÊNCIA (S)
1. Analisar arranjos gerais
de circuitos magnéticos.
2. Compreender o princípio
de funcionamento de
transformadores
monofásicos e trifásicos.
3. Assimilar o princípios
básicos de conversão
eletromecânica de
energia.
4. Introdução às máquinas
elétricas rotativas.

HABILIDADES
COMPETÊNCIA 1
 Interpretar fisicamente e aplicar os conceitos de força magnetomotriz, fluxo magnético, relutância
e indutância própria.
 Resolver circuitos magnéticos de diversas geometrias excitados em corrente contínua (CC),
inclusive com a presença de entreferro, por circuito análogo elétrico.
 Interpretar fisicamente e aplicar os conceitos de fluxo magnético concatenado, fluxo disperso,
indutância mútua e reatância indutiva em circuitos acoplados magneticamente excitados em corrente
alternada (CA).
 Assimilar as características dos materiais magnéticos, sendo capaz de discutir o fenômeno da
saturação/histerese e os efeitos das correntes de Foucault, assim como o comportamento dos imãs
permanentes e suas aplicações.
COMPETÊNCIA 2
 Modelar os circuitos equivalentes e resolver problemas envolvendo o cálculo de grandezas
eletromagnéticas em transformadores ideais em vazio e sob carga, compreendendo o significado da
corrente de excitação e suas componentes, assim como o efeito da corrente secundária.
 Evoluir os circuitos equivalentes do transformador ideal para os do transformador real excitado em
CA, resolvendo, assim, problemas que considerem o efeito Joule nos enrolamentos, o fluxo disperso
e efeitos das correntes de Foucault e saturação/histerese no núcleo ferromagnético.
 Entender o comportamento eletromagnético, modelar, esboçar o diagrama fasorial e resolver
problemas envolvendo tipos especiais de transformadores (transformadores de múltiplos
enrolamentos, autotransformador, transformador de potencial e transformador de corrente)
explicando suas particularidades e aplicações.
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Entender o comportamento eletromagnético, modelar o sistema monofásico equivalente, esboçar o
diagrama fasorial e resolver problemas, inclusive via sistema PU, envolvendo transformadores
trifásicos (arranjos com bancos monofásicos, trifásicos propriamente ditos) considerando diversos
grupos de ligação existentes e sua conexão com sistemas elétricos simples.
COMPETÊNCIA 3
 Interpretar fisicamente e aplicar os conceitos de energia, co-energia e força/torque eletromecânico e
balanço de energia, além de compreender o fenômeno e resolver problemas envolvendo a
transformação da energia elétrica em movimento e de movimento em energia elétrica.
 Entender os princípios da conversão eletromecânica de energia em dispositivos de eletrotécnica com
movimento translacional ou linear (contactores/relés de comando e solenoides).
COMPETÊNCIA 4
 Ter noções básicas da aplicação dos princípios da conversão eletromecânica de energia em máquinas
com movimento rotacional (máquinas CC e máquinas CA).
 Entender a produção da força magnetomotriz em enrolamentos distribuídos.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Materiais magnéticos: estudo, classificaç ão, fenô menos físicos associados (histerese e saturação).
2. Circuitos magnéticos: entreferro, força magnetomotriz, relutância e indutância.
3. Circuitos análogos elétricos.
4. Circuitos acoplados magneticamente excitados em corrente contínua e corrente alternada senoidal.
5. O transformador ideal.
6. O transformador real: tipos de circuitos equivalentes, operação em vazio e sob carga, regulaç ão, rendimento, transformadores especiais (o de múltiplos enrolamentos, o
autotransformador e os transformadores de instrumentos)
7. Transformadores trifásicos: arranjos com bancos monofásicos e trifásicos propriamente ditos, grupos de ligação e sistema “PU”.
8. Princípios de conversão eletromecânica de energia: Energia, co-energia, balanç o de energia, transformaç ão da energia elétrica em movimento e de movimento em energia
elétrica.
9. Introdução às máquinas elétricas rotativas de corrente contínua (CC) e corrente alternada (CA).
BIBLIOGRAFIA
1. CHAPMAN, S.J. - ELECTRIC MACHINERY FUNDAMENTALS - (2001) Ed. MacGraw-Hill/New York/USA.
2. FITZGERALDI, A. E., KINGSLEY Jr., C & UMANS, S.; (2006); "MÁQUINAS ELÉTRICAS"; Ed. BOOKMAN: São Paulo.
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3.
4.
5.
6.
7.

BIM, E. - "MÁQUINAS ELÉTRICAS E ACIONAMENTO"; (2012); Editora Campus: Elsevier, Rio de Janeiro.
KOSOW, I - Máquinas Elétricas e Transformadores, (1998) Editora Globo, Rio de Janeiro/Brasil.
DEL TORO, V. Del - Fundamentos de Máquinas Elétricas - (1999) Livros Técnicos e Científicos Ed. RJ/Brasil.
SEN, P.C.; Principles of Electric Machines and Power Electronics, 2nd ed. New York, John Wiley & Sons, 1997.615 p.
McPHERSON, G & LARAMORE, R.D.; AN INTRODUCTION TO ELECTRICAL MACHINES AND TRANSFORMERS, (1990) 2nd Edition, Ed. John Wiley &
Sons, New York/USA.
8. CATHEY, J.J. - ELECTRICMACHINES - (2000) Ed.Mc-Graw-Hill, New York/USA.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – ELETRONICA ANALOGICA
CÓDIGO DA DISCIPLINA – ELA01
CARGA HORÁRIA TOTAL – 75 HORAS (45H Teóricas + 30h Práticas)
Pré-requisitos: ELET01 – Eletrônica 1, CKT02 – Circuitos Elétricos 2
Có-requisitos:
EMENTA
A disciplina abordará conceitos e aplicações de Amplificadores operacionais. Dentre as principais aplicações abordadas tem-se: Circuitos com amplificadores operacionais,
Conversores de dados: Analógico-Digital e Digital-Analógico, Osciladores e Geradores de sinais, Circuitos formatadores de pulsos, Filtros ativos.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA (S)
HABILIDADES
3. Estudar,
projetar
e
especificar
materiais, COMPETÊNCIA 1
ELETRÔNICA
ANALÓGICA
componentes,
dispositivos
FORMAÇÃO PROFISSIONAL
 Analisar o funcionamento de um amplificador operacional.
ou
equipamentos
NÚCLEO PROFISSIONALIZANTE
 Abordar as características dos amplificadores ideais e suas configurações, realizando
elétricos,
comparações com os dispositivos reais utilizados em circuitos eletrônicos em geral.
eletromecânicos,
 Estudar o funcionamento de configurações especiais com amplificadores operações que
magnéticos, ópticos, de
são utilizadas em sistemas de instrumentação;
instrumentação,
de



Analisar as imperfeições dos amplificadores operações e sua operação com grandes sinais;
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aquisição de dados e
 Analisar e especificar amplificadores operacionais a partir das suas folhas de dados;
máquinas elétricas;
4. Planejar,
projetar, COMPETÊNCIA 2
instalar, operar e manter
 Analisar a malha de controle para circuitos osciladores e multivibradores;
sistemas de medição e
 Projetar e especificar sistemas geradores de sinais e formatadores de pulso de propósito
instrumentação
geral;
eletrônica, sistemas de
acionamentos
de
 Projetar circuitos conversores de dados, abordado suas aplicações em sistemas de
máquinas, sistemas de
medição, controle e automação;
controle e automação de
 Projetar e especificar sistemas de filtros ativos utilizando amplificadores operacionais e
processos, sistemas de
suas aplicações em sistemas eletrônicos;
equipamentos dedicados,
 Projetar sistemas analógicos que integrem as aplicações abordadas na disciplina.
sistemas de comando
numérico e sistemas de
máquinas de operação
autônoma;
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Amplificadores Operacionais (Amp Op’s)
1.1 – Conceitos de Amplificação e Amplificadores
1.2 – O amplificador operacional ideal
1.3 – Ganho de malha aberta em amplificadores operacionais
1.4 – Amplificadores Operacionais: Análise técnica e datasheets
1.5 – A configuração inversora
1.6 – A configuração não-inversora
1.7 – Cascateamento de amplificadores
1.8 – Amplificadores de diferenças e o Amplificador de Instrumentação.
1.9 – Operação de grandes sinais em amplificadores operacionais
1.10 – Ganho, resposta em freqüência e slew rate do Amp Op
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1.11 – Imperfeições DC
1.12 – Integradores e diferenciadores
2. Filtros
4.1 – Transmissão de filtros, tipos e especificações
4.2 – A função de transferência do filtro
4.3 – Funções dos filtros de primeira e de segunda ordens
4.4 – Filtros especiais
4.5 – Introdução ao projeto de filtros
3. Geradores de Sinais e Circuitos Formatadores de Pulsos
3.1 – Princípios básicos dos osciladores senoidais
3.2 – Circuitos osciladores RC com Amp Op’s
3.3 – Osciladores LC e a cristal
3.4 – Multivibradores biestáveis
3.5 – Geradores de ondas quadradas e triangulares usando multivibradores astáveis
3.6 – O multivibrador monoestável
3.7 – Timers baseados em circuitos integrados (555)
3.8 – Circuitos retificadores e formatadores utilizando Amplificadores Operacionais
4. Circuitos Conversores de Dados
2.1 – Introdução aos conversores de dados
2.2 – Circuitos conversores Digital/Analógico
2.3 – Circuitos conversores Analógico/Digital
BIBLIOGRAFIA
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BÁSICA





SEDRA, A. S.; SMITH, K. C. Microeletrônica. Pearson, São Paulo, 5ª ed.,1999.
SADIKU, M. N.; ALEXANDER, C. K. Fundamentos de Circuitos Elétricos. Bookman, Porto Alegre, 1ª ed.,2003.
BOYLESTAD, R. L; NASHELSKY, L. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. Pearson, São Paulo, 11ª Ed., 2013.
COMPLEMENTAR




PERTENCE JR, A. Eletrônica Analógica – Amplificadores Operacionais e Filtros Ativos. Bookman Companhia Ed., 6ª ed., 2003.
MALVINO, A.; BATES, D. J. Eletrônica Vol. 2. McGraw Hill - Artmed., 7ª ed.,2008.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – PROJETOS DE SISTEMAS DE CONTROLE 1
CÓDIGO DA DISCIPLINA – PSC01
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS TEÓRICAS
Pré-requisitos: MAS01 – Modelagem e Análise de Sistemas
Có-requisitos:
EMENTA
Conceitos de malha aberta, malha fechada, realimentação (feedback) negativa e positiva. Representação malhas de controle via diagramas de blocos. Revisão da transformada de
Laplace. Aplicação da transformada de Laplace em equações diferenciais ordinárias invariantes no tempo. Funções de transferência. Modelagem e levantamento de funções de
transferências de sistema mecânicos (translacionais ou rotacionais), elétricos, eletrônicos, hidráulicos e térmicos, calculando. Análise transitória e de regime permanente de sistemas
de primeira, segunda e elevada ordens. Cálculo de erros de regime. Analise dinâmica pelo método do lugar das raízes. Projeto de compensadores de avanço e/ou atraso e controlador
Proporcional-Integral-Derivativo (PID) via método do lugar das raízes. Método alternativo de ZIEGLER-NICHOLS de projeto de controladores PID.
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ÁREA/EIXO/NÚCLEO

COMPETÊNCIA(S)

CONTROLE
E
AUTOMAÇÃO 1. Assimilar os conceitos de
malha aberta, malha
FORMAÇÃO PROFISSIONAL
fechada, realimentação
NÚCLEO ESPECÍFICO
(feedback) negativa e
positiva e compreender
como manipular e
simplificar diagramas de
blocos representativos de
malhas de controle.
2. Compreender a
importância da
formulação de equações
diferenciais ordinárias
(EDO) invariantes no
tempo via Laplace e o
significado da
transformada integral de
Laplace em sistemas de
controle, saber aplicar
via definição a
transformada integral de
Laplace, assim como
compreender o conceito
de função de
transferência.
3. Saber modelar sistema
mecânicos (translacionais
ou rotacionais), elétricos,

HABILIDADES
COMPETÊNCIA 1





Conhecer os conceitos de malha direta, malha aberta, malha fechada, malha de
realimentação, sinal de erro, entrada/saída de sistemas de controle, controle automático,
realimentação ou feedback (positiva e negativa), controle de malha aberta e controle de
malha fechada;
Manipular e simplificar diagramas de blocos empregados na representação gráfica de
sistemas de controle;

COMPETÊNCIA 2





Compreender a importância da transformada de Laplace na conversão de formulação no
domínio do tempo (eq. diferencial) para domínio da frequência complexa (eq. algébrica);
Resolver a integral de Laplace para as funções típicas utilizadas em sistemas de controle:
impulso, degrau, rampa, parábola, exponencial, seno, cosseno, entre outras;
Saber levantar e compreender o conceito de função de transferência;

COMPETÊNCIA 3






Modelar e levantar a função de transferência de sistemas mecânicos translacionais gerais,
ou seja, compostos de elementos discretos massa, mola e amortecimento (atrito);
Modelar e levantar a função de transferência de sistemas mecânicos rotacionais gerais, ou
seja, compostos de elementos discretos momento de inércia, eixo elástico e amortecimento
(atrito e amortecimento viscoso);
Modelar e levantar a função de transferência de sistemas elétricos passivos gerais, ou seja,
compostos de elementos discretos capacitância, indutância e resistência;
Modelar e levantar a função de transferência de sistemas eletrônicos gerais, ou seja,
compostos de elementos discretos baseados em circuitos com AMPOPS: configuraçãoinversora, configuração-ganho, configuração-integradora e configuração-derivativa;
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eletrônicos, hidráulicos e
térmicos, calculando as
suas funções de
transferências.
4. Conseguir analisar,
através do cálculo de
parâmetros de
desempenho, informações
de sistemas de primeira,
segunda e elevada
ordens, além da
estimação de erros de
regime permanente para
entradas de teste.
5. Compreender e saber
analisar sistemas de
controle pelo método do
lugar das raízes, inclusive
referente à análise de
estabilidade de sistemas
dinâmicos.
6. Saber projetar
compensadores de avanço
e/ou atraso e controlador
Proporcional-IntegralDerivativo (PID), via
método do lugar das
raízes, assim como saber
empregar o método
alternativo de ZIEGLERNICHOLS de projeto de
controladores PID.




Modelar e levantar a função de transferência de sistemas elétricos passivos gerais, ou seja,
compostos de elementos discretos reservatórios, tubulações longas e perdas de carga
(válvulas, rugosidades e joelhos);
Modelar e levantar a função de transferência de sistemas elétricos passivos gerais, ou seja,
compostos de elementos discretos capacitância térmica e perda térmica.

COMPETÊNCIA 4





identificar as características e os índices de desempenho de sistemas dinâmicos de
primeira, segunda e elevada ordens submetidos a entradas de teste (impulso, degrau,
rampa e parábola);
Interpretar as respostas temporais (gráficos/curvas no tempo) de sistemas dinâmicos de
primeira, segunda e elevada ordens submetidos a entradas de teste (impulso, degrau,
rampa e parábola);
Calcular/estimar valores erros de regime permanente de sistemas de primeira, segunda e
elevada ordens submetidos a entradas de teste (impulso, degrau, rampa e parábola)

COMPETÊNCIA 5




Analisar o desempenho e a estabilidade de sistemas dinâmicos mecânicos (translacionais e
rotacionais), elétricos/eletrônicos, hidráulicos e térmicos empregando o método do lugar
das raízes;
Estudar a estabilidade em função da introdução de ganho de malha pelo algoritmo de
Ruth-Hurwitz.

COMPETÊNCIA 6




Projetar compensadores de avanço (LEAD) e/ou atraso (LAG) pelo método do lugar das
raízes;
Projetar controladores PID pelo método do lugar das raízes e pelo método heurístico de
Ziegler-Nichols
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introdução aos Sistemas de Controle
Simplificação de Diagramas de Bloco
Revisão sobre Transformada de Laplace
Modelagem Matemática de Sistemas Dinâmicos (mecânicos, elétricos, eletrônicos, hidráulicos e térmicos)
Análise de Resposta Transitória e de Regime Estacionário de Sistemas Dinâmicos de Primeira Ordem, Segunda Ordem e de Ordem Elevada.
Erros de Regime
Análise Via Método do Lugar das Raízes
Projeto de Compensadores de Avanço e Atraso pelo Método do Lugar das Raízes
Projeto de Controlador Proporcional-Integral-Derivativo (PID) pelo Método do Lugar das Raízes

BIBLIOGRAFIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Norman S. Nise, Engenharia de Sistemas de Controle, LTC, 6ª ed., 2012.
Richard C. Dorf, Robert H. Bishop, Sistema de Controle Moderno, LTC, 12ª ed., 2013.
Katushiko Ogata, Engenharia de Controle Moderno, Pearson, 5ª ed., 2011.
Gene F. Franklin, J. David Powel, Abbas Emami-Naeini, Sistemas de Controle para Engenharia, Bookman, 6ª ed., 2013.
Chi-Tsong Chen, Linear System Theory and Design, Oxford University Press, 3ª ed., 1999.
Elbert Hendricks, Ole Jannerup, Paul H. Sorensen, Linear System Controle – Deterministic and Stochastic Methods, Springer, 1ª ed., 2008.
Kannan Moudgalya, Digital Control, Wiley, 1ª ed., 2007.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE
CÓDIGO DA DISCIPLINA – IEC01
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS TEÓRICAS
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Pré-requisitos: PSC01 – Projeto de Sistemas de Controle 1
Có-requisitos:
EMENTA
A disciplina abordará princípios físicos e tecnologia utilizadas em instrumentação industrial para medição e processamento das principais grandezas físicas de processos .
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA (S)
HABILIDADES
1. Estudar,
projetar
e
especificar
materiais, COMPETÊNCIA 1
Instrumentação e Controle
componentes, dispositivos
Formação Profissional
 Conhecer os princípios físicos e a tecnologia utilizadas na medição e processamento das
ou
equipamentos
Núcleo Específico
principais grandezas físicas industriais
elétricos,
eletromecânicos,
magnéticos, ópticos, de COMPETÊNCIA 2
 Projetar e implementar sistemas de aquisição e processamento de sinais de temperatura,
instrumentação,
de
aquisição de dados e
pressão, nível e vazão;
máquinas elétricas;
2. Planejar,
projetar,
instalar, operar e manter
sistemas de medição e
instrumentação
eletrônica, sistemas de
acionamentos
de
máquinas, sistemas de
controle e automação de
processos, sistemas de
equipamentos dedicados,
sistemas de comando
numérico e sistemas de
máquinas de operação
autônoma;
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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1.Introdução à instrumentação e controle industriais
2.Controladores Programáveis : características
3.Generalidades sobre instrumentos de medição de grandezas físicas
4.Sensores de Proximidade
5.Medição de pressão
6.Medição de nível
7.Medição de temperatura
8.Medição de vazão
9.Simbologia de Instrumentação

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

1. EGÍDIO BEGA - Instrumentação Industrial - Interciência – 3ª edição, IBP - 2011
2. ALEXANDRE BALBINOT - Instrumentação e Fundamentos de Medidas, Vols 1 e 2 – 1ª edição –– LTC - 2011
COMPLEMENTAR

JOSÉ LUIZ LOUREIRO ALVES - Instrumentação, Controle e Automação de Processos –- 2ª edição - LTC - 2013
DANIEL THOMAZINE E PEDRO ALBUQUERQUE - Sensores Industriais – Fundamentos e Aplicações –– Érica 2011

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – INSTALAÇÕES ELETRICAS INDUSTRIAIS
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CÓDIGO DA DISCIPLINA – IEL01
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS TEÓRICAS
Pré-requisitos: ELA01 – Eletrônica Analógica
Có-requisitos:
EMENTA
Elementos de projeto de instalações elétricas industriais. Normatização pertinente. Noções de cálculo luminotécnico. Divisão de circuitos elétricos. Dimensionamento de condutores
e condutos elétricos. Proteção de circuitos elétricos. Comando e partida de motores elétricos.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO

Instalações Elétricas
Formação Profissional
Núcleo Específico

COMPETÊNCIA (S)
1. Planejamento para
elaboração do projeto
elétrico de instalações
industriais.
2. Determinação das cargas
e levantamento da
demanda de potência da
instalação.
3. Dimensionamento dos
condutores e condutos.
4. Correção do fator de
potência.
5. Dimensionamento das
proteções de circuitos
elétricos de baixa tensão.
6. Comandos elétricos para
partida de motores.

HABILIDADES
COMPETÊNCIA 1





Analisar os principais elementos para elaboração de projetos de instalações elétricas.
Conhecer os principais aspectos regulatórios e normativos pertinentes.
Entender o encadeamento do processo produtivo e a inserção da indústria no sistema
elétrico.

COMPETÊNCIA 2







Levantamento das características das cargas e processos produtivos.
Divisão da carga em blocos.
Quantificar e alocar os quadros elétricos.
Calcular a demanda prevista considerando a utilização dos fatores de projeto.
Dimensionar a(s) unidade(s) de transformação.

COMPETÊNCIA 3





Conhecer os tipos de linhas elétricas e as características dos condutores e condutos
elétricos em baixa tensão.
Dimensionar os condutores elétricos com base nos critérios definidos na NBR 5410:2004.
Conhecer a influência das componentes harmônicas no dimensionamento de condutores.

COMPETÊNCIA 4



Entender os problemas decorrentes do baixo fator de potência na instalação.
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Conhecer os aspectos regulatórios e normativos referentes ao fator de potência mínimo.
Analisar os principais métodos utilizados para a correção do fator de potência.

COMPETÊNCIA 5





Conhecer os principais dispositivos de proteção utilizados em circuitos de baixa tensão em
instalações industriais.
Calcular as correntes de curto-circuito previstas nos diversos pontos da instalação
industrial.
Selecionar e ajustar os dispositivos de proteção dos circuitos terminais, de distribuição e
da entrada principal da instalação.

COMPETÊNCIA 6







Conhecer os dispositivos utilizados no comando e controle de motores elétricos.
Conhecer as formas de ligação dos motores elétricos de indução (trifásicos e
monofásicos).
Conhecer os principais esquemas de partida de motores elétricos.
Elaborar esquemas elétricos para aplicações específicas.
Aplicar dispositivos “soft-starters”, inversores de frequência e CLP.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Concepção do projeto: Divisão da carga em blocos, alocação dos quadros de distribuição, localização da subestação.
2. Apresentação das principais normas utilizadas (Ex: NBR 5410:2004).
3. Previsão de demanda e utilização dos fatores de projeto. Formação da curva de carga. Elaboração do diagrama unifilar da instalação elétrica.
4. Cálculo luminotécnico: Conceitos básicos e métodos de cálculo.
5. Divisão de circuitos elétricos e simbologia.
6. Critérios para dimensionamento de condutores elétricos: Seção mínima, ampacidade, queda de tensão, sobrecarga e curto-circuito.
7. Dimensionamento de Condutos elétricos.
8. Fator de potência e correção de fator de potência.
9. Dimensionamento da proteção: Cálculo simplificado de curto-circuito e dimensionamento dos dispositivos de proteção.
10. Motores elétricos de indução (MI): Funcionamento e ligações.
11. Comandos elétricos e partida de MI: Partida direta e com reversão, partida estrela-triângulo, partida chave compensadora e partida série-paralelo.
12. Aplicação de soft-starters, inversores de frequência e controladores lógico programáveis (CLP).
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BIBLIOGRAFIA
8. MAMEDE FILHO, J. Instalações Elétricas Industriais. 8ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.
9. NASCIMENTO, G. Comandos Elétricos – Teoria e atividades. 1ª Ed.: Saraiva, 2012.
10. ADEMARO A. M. B. COTRIM Instalações Elétricas. 5ª ed. Brasil: Pearson, 2009.
11. MOREIRA, V. A. Iluminação Elétrica. São Paulo: Edgard Blücher, 2008.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – PROJETOS DE SISTEMAS DE CONTROLE 2
CÓDIGO DA DISCIPLINA – PSC2
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS TEÓRICAS
Pré-requisitos: PSC01 – Projetos de Sistemas de Controle 1
Có-requisitos:
EMENTA
Análise de sistemas dinâmicos lineares via espaços de estados. Controlabilidade, observabilidade e estabilidade de sistemas dinâmicos. Projeto de controladores via realimentação
de estados. Projeto de observadores de estado. Introdução ao controle ótimo. Análise de sistemas dinâmicos lineares via método de resposta em frequência. Diagramas de Bode e
Nyquist. Análise da carta de Nichols. Projeto de compensadores de avanço e/ou atraso e controladores PID pelo método de resposta em frequência.

ÁREA/EIXO/NÚCLEO

COMPETÊNCIA(S)

NÚCLEO
DE
CONTEÚDOS 1. Compreender e saber
analisar os sistemas
PROFISSIONALIZANTES
DE
dinâmicos lineares via
ENGENHARIA ELÉTRICA
espaços de estados,
avaliando a
controlabilidade,

HABILIDADES
COMPETÊNCIA 1





Formular em espaços de estados plantas (processos) a serem controladas;
Converter uma formulação em espaços de estados em função de transferência e vice-versa;
Calcular a matriz de transição de estados pelos métodos: expansão em série, abordagem
via domínio de Laplace e análise modal;
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2.

3.

4.

5.

observabilidade e
estabilidade.
Saber projetar
controladores via
realimentação de estados,
assim como observadores
de estado.
Assimilar as principais
características do
controle ótimo.
Compreender e saber
analisar os sistemas
dinâmicos lineares via
método de resposta em
frequência, assim como
esboçar e analisar os
diagramas de Bode e
Nyquist e a carta de
Nichols.
Saber projetar
compensadores de avanço
(LEAD) e/ou atraso
(LAG) e controladores
PID pelo método de
resposta em frequência.




Calcular respostas completas das variáveis de estado, bem como da saída dos sistemas;
Avaliar a controlabilidade, observabilidade e estabilidade de sistemas dinâmicos, por meio
da teoria proposta por Kalman;

COMPETÊNCIA 2




Converter uma modelagem geral em espaços de estados para as formas canônica
controlável e canônica observável;
Projetar controladores e estimadores de estado por matrizes canônicas e pelas fórmulas de
Ackermann;

COMPETÊNCIA 3




Compreender o problema do controle ótimo;
Estudar as características básicas do regulador linear quadrático (controlador ótimo) e ao
filtro de Kalman (observador ótimo);

COMPETÊNCIA 4





Compreender a metodologia do ensaio de resposta em frequência;
Esboçar os diagramas de Bode (ganho e fase);
Aplicar o critério de estabilidade de Nyquist e realizar análise de estabilidade através do
levantamento das margens de fase e de ganho, estimando os índices de desempenho de
sistemas de segunda ondem;

COMPETÊNCIA 5




Projetar compensadores de avanço (LEAD) e/ou atraso (LAG) pelo método de resposta em
frequência;
Projetar controladores PID pelo método de resposta em frequência;

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Análise de sistemas dinâmicos lineares via espaços de estados.
2. Controlabilidade, observabilidade e estabilidade de sistemas dinâmicos.
3. Projeto de controladores de estados
4. Projeto de observadores de estado.
5. Introdução ao controle ótimo.
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6. Análise de sistemas dinâmicos lineares via método de resposta em frequência.
7. Esboço dos diagramas de Bode e Nyquist e análise da carta de Nichols.
8. Projeto de compensadores de avanço e/ou atraso e controladores Proporcional-Integral-Derivativo (PID) pelo método de resposta em frequência.

BIBLIOGRAFIA
12. Norman S. Nise, Engenharia de Sistemas de Controle, LTC, 6ª ed., 2012.
13. Richard C. Dorf, Robert H. Bishop, Sistema de Controle Moderno, LTC, 12ª ed., 2013.
14. Katushiko Ogata, Engenharia de Controle Moderno, Pearson, 5ª ed., 2011.
15. Gene F. Franklin, J. David Powel, Abbas Emami-Naeini, Sistemas de Controle para Engenharia, Bookman, 6ª ed., 2013.
16. Chi-Tsong Chen, Linear System Theory and Design, Oxford University Press, 3ª ed., 1999.
17. Elbert Hendricks, Ole Jannerup, Paul H. Sorensen, Linear System Controle – Deterministic and Stochastic Methods, Springer, 1ª ed., 2008.
18. Kannan Moudgalya, Digital Control, Wiley, 1ª ed., 2007.

MODELO DE PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR:
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE- POLI
DISCIPLINA – Elementos de Robótica
CÓDIGO DA DISCIPLINA – RBT01
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 horas Teóricas
Pré-requisitos: ???? – Mecanismos, MAS01 – Modelagem e Análise de Sistemas
Có-requisitos:
EMENTA

Oferecer ao aluno uma visão geral sobre robôs industriais, incluindo: estrutura, sensores, atuadores, movimentação, programação e controle. Trabalhar as cinemáticas
direta e inversa de posição de braços robóticos industriais. Trabalhar a cinemática de velocidade de braços robóticos industriais.
.
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ÁREA/EIXO/NÚCLEO
Sistemas de Controle.

COMPETÊNCIA (S)






HABILIDADES

Oferecer ao estudante uma visão geral
sobre os robôs industriais.
Fornecer ao estudante os conceitos
necessários para modelagem matemática
de braços robóticos;
Fornecer ao estudante as habilidades de
utilizar o matlab como ferramenta para
auxiliar a modelagem de sistemas
robóticos;
.











Informar sobre as forma de aplicação da robótica na indústria;
Informar sobre as características principais dos robôs industriais, incluindo:
estrutura, sensores, atuadores, geometria, movimentação, programação e
controle.
Habilitar o estudante a resolver a modelagem da cinemática de posição direta
de diferentes braços robóticos usando o Denavit-Hartenberg;
Habilitar o estudante a resolver a modelagem da cinemática de posição inversa
de braços robóticos usando diferentes métodos;
Habilitar o estudante a resolver a cinemática inversa de punhos;
Habilitar o estudante a resolver a cinemática de velocidades de braços
robóticos;
Capacitar o estudante para usar do Matlab como ferramenta desenvolver os
modelos cinemáticos de diferentes geometrias de robôs;
Permitir que o estudante faça a análise dos resultados obtidos, a partir dos
modelos dinâmicos desenvolvidos, de modo que, ele tenha uma visão critica
desses resultados quanto a sua qualidade e eficiência.

CONTEÚDO PROGRAMÀTICO
UNIDADE I

 Introdução à Robótica Industrial...................................................................................................................................2h







Histórico;
Fatores que beneficiam o desenvolvimento de robôs industriais;
Vantagens e desvantagens de da robótica industrial;
Conceitos básicos de um robô;
Principais aplicações dos robôs industriais.

Aspectos Construtivos de Manipuladores Robóticos........................................................................................................4h
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Robôs industriais;
Classificação;
Sensores;
Acionamento e controle de robôs;
Precisão e capacidade de repetição;
Garras e ferramentas..

Programação de Robôs Industriais....................................................................................................................................4h
 Estrutura de controle de um robô industrial;
 Programação de tarefas em robôs industriais;
 Métodos de programação de robôs industriais;
 Procedimentos básicos para implementação e execução da programação
 Classificação as linguagens de programação.

 Revisão Geral .........................................................................................................................................................................4h
 Vetores;
 Matrizes;
 Espaço vetorial.





Cinemática Direta do Braço robótico.................................................................................................................14h
Sistemas de referência;
Modelo geométrico;
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Cálculo de matriz de transformação de coordenadas pelo método de Denavit-Hartenberg;
Cálculo de matriz de transformação de coordenadas usando vetores locais;
Descrição de matiz de orientação por meio de ângulos;
Aplicação do Matlab na cinemática direta de braços robóticos.

UNIDADE II



Cinemática Inversa do Braço robótico...................................................................................................................14h
 Funções Trigonométricas transcendentais;
 Classificação dos métodos de cinemática inversa;
 Solução Matemática para Problema de Cinemática Inversa;
 Cinemática Inversa de Braço Usando Métodos Analíticos:
o Braço Plano 2R;
o Braço Plano 3R;
o Braço 2R 3D;
o Braço 3R 3D.
 Cinemática Inversa de Punho.
 Aplicação do Matlab na construção da cinemática inversa de braços robóticos.
.



Jacobiano: Velocidades e Forças Estáticas..............................................................................................................................14h
 Notação para variação da posição e da orientação no tempo e no espaço;
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Velocidade linear e rotacional de corpos rígidos;
Movimentação dos elos de um robô;
Velocidade: propagação de elo a elo;
Jacobiano;
Singularidades;
Forças estáticas em manipuladores;
Jacobiano no domínio das forças;
Transformações cartesianas de velocidades e forças estáticas.

BIBLIOGRAFIA

FU,K. S., Gonzáles, C., Lee, C. S., “ Robotics: Control, Sensing, Vision and Intelligence” , McGraw-Hill, 1987.
Craig J.J., “Introducion to Robotcs; Mechanics and control”, Addison Wesley Longman, 1989.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – SISTEMAS EMBARCADOS E PROTOTIPAÇÃO
CÓDIGO DA DISCIPLINA – SEP01
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS (30H Teóricas + 30 Horas Práticas)
Pré-requisitos: FCCA01 – Ferramentas Computacionais para Controle e Automação
Có-requisitos:
EMENTA
A disciplina abordará conhecimentos básicos sobre a área de sistemas embarcados, e ser capaz de projetar e implementar sistemas embarcados utilizando plataformas e bibliotecas
de desenvolvimento.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA (S)
HABILIDADES
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Instrumentação e Controle
Formação Profissional
Núcleo Específico

1. Estudar,
projetar
e COMPETÊNCIA 1
especificar
materiais,
 Conhecer os princípios básicos dos sistemas embarcados;
componentes, dispositivos
 Especificar tipos e periféricos utilizados em projetos de sistemas embarcados;
ou
equipamentos
 Integrar sistemas eletrônicos analógicos e/ou digitais ao sistemas embarcados;
elétricos,
eletromecânicos,
magnéticos, ópticos, de COMPETÊNCIA 2
instrumentação,
de
 Projetar e implementar sistemas embarcados com aplicações diversas;
aquisição de dados e
 Desenvolver programas para sistemas embarcados;
máquinas elétricas;
 Desenvolver protótipos operacionais que fazem uso de sistemas eletrônicos e sistemas
2. Planejar,
projetar,
embarcados;
instalar, operar e manter
 Elaborar placas de circuito impresso e circuitos esquemáticos de sistemas eletrônicos e
sistemas de medição e
sistemas embarcados.
instrumentação
eletrônica, sistemas de
acionamentos
de
máquinas, sistemas de
controle e automação de
processos, sistemas de
equipamentos dedicados,
sistemas de comando
numérico e sistemas de
máquinas de operação
autônoma;

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introdução aos sistemas embarcados;
Engenharia de Software em Sistemas Embarcados;
Especificações e Otimização de Sistemas Embarcados;
Microcontroladores;
Interfaces de comunicação, Sensores, Atuadores e Dispositivos de Entrada e Saída;
Programação de microcontroladores
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7. Projetos com sistemas embarcados
BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

1. Peckol, James K. Embedded Systems: a contemporary design tool. Hoboken, N.J.: John Willey & Sons, 2008. 810 p. ISBN 978-0-471-72180-2.
2. Wilmshurst, T. Designing embedded systems with PIC microcontrollers: principles and applications. 2.ed. Inglaterra: newnes, 2010. 661 p. ISBN 978-185617-750-4.
3. Ganssle, Jack. The art of designing embedded systems. Burlington, MA: Elsevier, 2008. 298 p. ISBN 978-0-7506-8644-0.
COMPLEMENTAR

1. De Oliveira, A. S.; de Andrade, F. S. Sistemas Embarcados: Hardware e Firmware na prática. Editora Érica, 2006.
2. Lee, Edward Ashford; Seshia, Sanjit Arunkumar. Introduction to embedded systems: a cyberphysical systems approach. [s.l.]: LeeSeshia.org, 2011. 480 p.
ISBN 978-0-557-70857-4.
3. De Souza, D. R.; de Souza, D. J. Desbravando o PIC24. Editora Érica. 2008.
4. LEE, Insup; LEUNG, Joseph Y-T; SON, Sang H. Handbook of real-time and embedded systems.[s.l.]: [s.n.], 2007. [p. irr.]. ISBN 978-1-584-88678-5.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – DESENHO TÉCNICO MECÂNICO 1
CÓDIGO DA DISCIPLINA – (SEM CÓDIGO)
CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 h
TEÓRICA: 15 h
PRÁTICA: 45 h
CO-REQUISITOS:
PRÉ-REQUISITOS: EXPRESSÃO GRÁFICA 1
EMENTA
Sistemas CAD. Periféricos. Sistemas gráficos. Modelamento de sólido. Curvas genéricas. Escalas, translação, rotação e perspectivas. Padrões gráficos.
Aplicações do Desenho Mecânico na Engenharia, Leitura e interpretação de desenhos mecânicos. Vistas auxiliares, vistas parciais e seções. Técnicas de cotagem. Fundamentos
do corte e hachuras. Técnicas de corte. Desenho de elementos de fixação. Desenho de elementos de transmissão.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA (S)
HABILIDADES
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Área de conhecimento:
Projetos

9. Aplicar conhecimentos matemáticos,
científicos, tecnológicos e
instrumentais à engenharia;

Núcleo:
10. Identificar, formular e resolver
Núcleo de Conteúdo Profissionalizante
problemas de engenharia;
(NCP)



Utilizar corretamente o desenho projetivo e as normas técnicas como
instrumento útil ao processo criativo, buscando desenvolver o raciocínio
espacial, geométrico e técnico através dos principais sistemas e métodos de
projeção e de representação de projeto.



Representar objetos aplicando vistas ortográficas e perspectivas. Aplicar as
normas da ABNT para desenho técnico mecânico. Interpretar desenhos
elaborados com os sistemas de projeção e métodos de representação de
objetos.



Compreender a inter-relação do desenho computadorizado com as diferentes
áreas profissionais e de estudo. Estimular a percepção, a criatividade e o
interesse por uma forma mais de expressão.

11. Comunicar-se eficientemente nas
formas escrita, oral e gráfica;

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Fornecer conhecimentos que possibilitem a resolução de problemas espaciais e no plano, conhecer sobre a linguagem, representação e
normatização dos desenhos técnicos, utilizando sistemas CAD
1.1 Normatização Técnica.
1.2 Simbologia – sinais convencionais utilizados.
1.3 Representações de componentes mecânicos.
1.4 Princípios básicos de projeção ortogonal no primeiro e terceiro diedros
1.5 Princípios de representação de componentes utilizando vistas auxiliares e supressão de vistas
2. Cortes
2.1 Conceito de cortes (corte total, em desvio, meio-corte, corte rebatido e corte parcial).
2.2 Conceitos de seções, rupturas, hachuras e omissões de corte.
3. Cotagem
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3.1 Técnicas de Cotagem
3.2 Princípios básicos de cotagem.
3.3 Aplicação dos princípios de cotagem.
4. Desenho de conjunto
4.1 Técnicas para representação de Desenho de Conjuntos.
4.2 Interpretação de elementos e conjuntos de máquinas
6. Desenho de elementos de fixação
6.1 Parafusos
6.2 Arruelas
6.3 Pinos e contra-pinos
6.4 Rebites
6.5 Uniões soldadas
7. Desenho de elementos de transmissão
7.1 Eixos, chavetas e linguetas
7.1 Roscas
7.2 Polias
7.3 Correntes
7.4 Catracas
7.5 Mancais
7.6 Engrenagens
7.7 Cruz de malta
7.8 Camos e molas
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BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica:
1. Alessandro Roger Rodrigues; Adriano Fagali de Souza; Aldo Braghini Junior; Lincoln Cardoso Brandão e Zilda de Castro Silveira: Desenho Técnico Mecânico:
projeto e fabricação no desenvolvimento de produtos industriais. 1ª Edição Elsevier 2015, 473 p.
2. Robert L. Norton: Projeto de Máquinas: uma abordagem integrada. 4ª Edição Bookman 2013, 1028 p.
3. Richard G. Budynas; J. Keith Nisbett. Elementos de Máquinas de Shigley: Projeto de Engenharia Mecânica. 8 ed. Bookman, 2011. 1084 p.

Bibliografia Complementar:
1. NBR 8196 – Desenho técnico – Emprego de escalas
2. NBR 8402 – Execução de caracter para escrita em desenho técnico
3. NBR 8403 – Aplicação de linhas em desenhos – Tipos de linhas – Larguras das linhas
4. NBR 8404 – Indicação do estado de superfícies em desenhos técnicos
5. NBR 8993 – Representação convencional de partes roscadas em desenho técnico
6. NBR 10067 – Princípios gerais de representação em desenho técnico
7. NBR 10068 – Folha de desenho – Leiaute e dimensões
8. NBR 10126 – Cotagem em desenho técnico
9. NBR 10582 – Apresentação da folha para desenho técnico
10. NBR 10647 – Desenho técnico
11. NBR 11145 – Representação de molas em desenho técnico
12. NBR 11534 – Representação de engrenagem em desenho técnico
13. NBR 12288 – Representação simplificada de furos de centro em desenho técnico
14. NBR 12298 – Representação de área de corte por meio de hachuras em desenho técnico
15. NBR 13142 – Desenho técnico – Dobragem de cópia
16. NBR 14611 – Representação simplificada em estruturas metálicas
17. NBR 14699 – Desenho técnico – Representação de símbolos aplicados a tolerâncias geométricas – Proporções e dimensões
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – ELETRÔNICA DE POTÊNCIA
CÓDIGO DA DISCIPLINA – ELI01
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS TEÓRICAS
Pré-requisitos: ELA01 – Eletrônica Analógica
Có-requisitos:
EMENTA
Dispositivos semicondutores. Retificadores. Inversores. Conversores CC-CC. Conversores Ressonantes

ÁREA/EIXO/NÚCLEO
Eletrônica
Formação Profissional
Núcleo Específico

COMPETÊNCIA (S)
1. Assimilar conhecimentos
sobre os principais
dispositivos eletrônicos
de potência;
2. Assimilar conhecimentos
básicos sobre os
principais tipos de
Conversores Estáticos;
3. Análise das principais
topologias e aplicações
dos conversores ca-cc
(retificadores), cc-cc e ccca (inversores).
4. Compreender e
especificar equipamentos
utilizando conversores
estáticos;

HABILIDADES







Explicar o funcionamento dos circuitos de potência e dos principais componentes
envolvidos;
Conhecer e especificar os principais semicondutores de potência;
Interpretar catálogos, manuais e tabelas relacionados a componentes envolvidos em
circuitos de potência;
Conhecer e correlacionar as diferentes topologias e tecnologias empregadas na Eletrônica
de Potência.
Conhecer as diferentes estruturas de conversores estáticos e seus sistemas de proteção.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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1. Eletrônica de potência x eletrônica linear.
2. Chaves semicondutoras: diodos, tiristores, chaves BJT, MOSFET, GTO, IGBT, MCT.
3. Conceitos básicos de circuitos elétricos aplicados a formas de onda não senoidais.
4. Retificadores não controlados: conceitos básicos, monofásico em ponte, dobrador de tensão, trifásico em ponte.
5. Retificadores e inversores controlados: circuitos a tiristor. Conversores monofásicos, conversores trifásicos.
6. Conversores cc-cc: controle de conversores, conversores Buck,Boost, Buck-Boost, Cúk e em ponte completa, modulação por largura de pulso.
7. Inversores chaveados: conceitos básicos, inversores monofásicos e trifásicos, modulação por largura de pulso.
8. Conversores ressonantes: classificação, conceitos básicos, análise de algumas topologias.
9. Conversor multinível: classificação, conceitos básicos, análise de algumas topologias.
BIBLIOGRAFIA
1. Mohan/Undeland/Robbins. “Power Electronics – Converters, Applications and Design”. John Wiley & Sons, Inc., 2003.
2. Eletrônica de Potência – Dispositivos, circuitos e aplicações, Muhammad H Rashid. Editora Pearson Brasil , 2014
3. Ned Mohan, Tore M. Undeland, William P. Robbins, John Wiley and Sons, Power Electronics, Inc, 2002.
4. Asfhaq Ahmed, Eletronica de Potencia. Editora Prentice Hall – São Paulo 2000.
5. Hart, Daniel W. Eletrônica de Potência. MCGRAW HILL – ARTMED, 2011 Eletrônica de Potência – Análise de Projetos e Circuitos, Daniel W. Hart. Editora Mac
Graw Hill – Bookman – AMGH Editora Ltda. São Paulo, 2012.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – (NOME DA UNIDADE)
DISCIPLINA – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
CÓDIGO DA DISCIPLINA – (CÓDIGO)
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS TEÓRICAS
Pré-requisitos: MAS01 – Modelagem e Análise de Sistemas, FCCA01 – Ferramentas Computacionais para
Có-requisitos:
EMENTA
Apresentar o campo de pesquisa Inteligência Artificial (IA), em suas abordagens simbólicas (clássica) e sub-simbólicas (conexionistas) ou híbridas. Colocar o aluno em contato com
os problemas centrais da IA e como as diversas abordagens tentam resolvê-los, bem como conhecer ferramentas e técnicas utilizadas para cada caso particular, fazendo uso das
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linguagens PROLOG (simbólica) e C (sub-simbólica). Finalmente implementar e delimitar um projeto prático para a solução de um problema considerado no campo da IA simbólico
em PROLOG e um problema no campo sub-simbólico em C.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA (S)
HABILIDADES
Informar qual é a área de
conhecimento, eixoou núcleo que o 1. Identificar um problema e COMPETÊNCIA 1: Visão Abrangente da Inteligência Artificial
componente está inserido.
classificá-lo dentro do campo
 Conceitos filosóficos por trás da inteligência
de pesquisa da Inteligência
 Abordagens do campo de pesquisa de Inteligência Artificial
Artificial;
Conhecer
as
 Conhecimento dos domínios da IA e sua classificação
divisões da IA; seus problemas
 Conhecimento dos problemas centrais da Inteligência Artificial
centrais, as abordagens e
 Conhecimento das ferramentas para a solução de problemas de IA
ferramentas utilizadas por
COMPETÊNCIA 2: IA Clássica ou Simbólica
cada uma;
 Representação do conhecimento (simbólico)
2.
Saber
implementar
 Agentes Inteligentes, sua natureza e a natureza do ambiente que estão inseridos
algoritmos da IA clássica (ou
 Sistemas multi-agentes
simbólica),
em
especial
 Resolução de problemas com métodos de busca
agentes inteligentes, agentes
 Jogos, busca competitiva e otimização de buscas (heurísticas)
lógicos ou dedutivos e
 Agentes Lógicos, agentes baseados em conhecimento e programação em PROLOG
raciocínio
baseado
em
 Aprendizado de máquina (simbólica)
conhecimento,
utilizando
 Projeto de agente lógico com aprendizado (O mundo de Wumpus)
como apoio a linguagem
PROLOG
COMPETÊNCIA 3: IA Sub-simbólica e híbrida
 Representação do Conhecimento (modelos conexionistas)
3.
Saber
implementar
 Incerteza, raciocínio probabilístico: redes Bayesianas, lógica nebulosa
algoritmos da IA sub Tomada de decisão com raciocínio incerto
simbólica
(inteligência
 Conexionismo e Redes Neurais Artificiais
computacional,
IA
 Aprendizado de máquina (conexionista)
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conexionista -- redes neurais
artificiais) e híbrida, com
apoio da linguagem C e
PROLOG.





Métodos estatísticos de aprendizagem: k-means e cadeias de Markov
Computação evolucionista (ou natural), algoritmos genétivos, vida artificial
Projeto de agente inteligente (O agente Aspipó)

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Uma visão mais abrangente da Inteligência Artificial
 Introdução , história
 Conceitos filosóficos por trás da inteligência
 Abordagens do campo de pesquisa:
o IA clássica ou simbólica
o IA sub-simbólica ou Inteligência Computacional
o IA híbrida
 Domínios da IA:
o Sistemas Especialistas
o Processamento de Linguagem Natural
o Lógica Nebulosa (fuzzy logic)
o Redes Neurais Artificiais
o IA embarcada (embedded AI) e Robótica
 Problemas centrais da Inteligência Artificial
o Raciocínio lógico automatizado (conclusões)
o Processamento de Linguagem Natural (comunicação)
o Aprendizado de máquinas (adaptação)
 Aprendizado supervisionado
 Aprendizado não-supervisionado
 Aprendizado por reforço
o Representação do Conhecimento (armazenamento)
o Planejamento (objetivos)
o Percepção (entrada de dados)
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o
o
o
o



Movimento e manipulação (robótica)
Inteligência Social (interatividade)
Criatividade (intuição)
Inteligência Geral (unificação)
Ferramentas para a solução de problemas de IA
o Busca e otimização
o Lógica
o Métodos Probabilísticos

2. IA Clássica ou simbólica
 Representação do conhecimento (simbólico)
 Agentes Inteligentes
o Natureza dos agentes e sua estrutura
 Agentes dedutivos, reativos e híbridos
o Natureza do ambiente
o Sistemas multi-agentes
 Resolução de problemas com métodos de busca
o Formulação de problemas bem definidos
o Busca em extensão (ou amplitude, largura)
o Busca em profundidade / profundidade limitada
o Busca de custo uniforme
o Busca bidirecional
o Busca com informações (heurística)
 Jogos e busca competitiva
o Algoritmo minimax
o Otimização de buscas
 Agentes Lógicos
o Agentes baseados em conhecimento
o Cálculo (lógica) proposicional
o Cálculo de predicados
o Inferência, equivalência, validade e satisfabilidade
o Lógica de Primeira Ordem
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o
o
o
o
o
o



Cláusulas de Horn e PROLOG
Algoritmo de unificação
Retrocesso (backtracking)
Termos, quantificadores, predicados lógicos, sentenças atômicas e complexas
Asserções e consultas (base de conhecimento)
Aprendizado de máquina simbólico
 Com base de conhecimento (ou base de dados) e modelo de mundo
 Árvores de decisão
Projeto de agente lógico com aprendizado (O mundo de Wumpus)

3. IA Sub-simbólica e híbrida
 Representação do Conhecimento (modelos conexionistas)
 Incerteza, raciocínio probabilístico
o Redes Bayesianas
o Lógica Difusa (ou nebulosa, fuzzy logic)
o Tomada de decisão com raciocínio incerto e função de utilidade
 Conexionismo e Redes Neurais Artificiais
 Aprendizado de máquina (conexionista)
o Aprendizado do Perceptron
o Redes MLP e aprendizado por retro-propagação
o Aprendizado Hebbiano por coincidência
o Redes de atratores
o Redes Recorrentes - Redes de Hopfield
o Aprendizado não-supervisionado: redes de Kohonen
o Redes RBF (radial basis functions)
 Métodos estatísticos de aprendizagem: k-means e cadeias de Markov
 Computação evolucionista (ou natural)
o Algoritmos genéticos
 Inspiração da evolução natural e genética
 Agentes (programas) como indivíduos e conjunto como população
 Função de avaliação (função de saúde -- fitness function)
 Mecanismos de seleção, mutação e recombinação
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o Vida artificial


 Sistemas emergentes
 Poder computacional (computabilidade)
Projeto de agente inteligente (O agente Aspipó)

BIBLIOGRAFIA









LUGER, G. F. Inteligência Artificial. 6ed. São Paulo: Pearson, 2013
RUSSELL, S.; NORVIG, P. Inteligência Artificial. 2ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 1040p.
HAYKIN, S. Redes neurais: princípios e prática. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001-2002. 900p.
WOOLDRIDGE, M.J. An introduction to multiagent systems. 2nd ed. New York: J. Wiley, 2009. 461p.
MITCHELL, T.M. Machine learning. Boston: WCB/McGraw-Hill, c1997. 414 p.
PRÍNCIPE, J. C.; EULIANO, N. R.; LEFEBVRE, W. C. Neural and Adaptive Systems: Fundamentals through Simulations. Hoboken: Wiley, 1999. 672p.
EIBEN, A.; SMITH, J. Introduction to Evolutionary Computing - Natural Computing Series. Berlin: Springer-Verlag, 2003. 295p.
CLOCKSIN, W.F.; MELLISH, C.S. Programming in Prolog: using the ISO standard. 5th ed. New York: Springer-Verlag, 2003.

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
 RICH, E.; KNIGHT, K. Inteligência Artificial. 2ed. São Paulo: Makron Books, 1993
 BITTENCOURT, Guilherme, Inteligência Artificial: Ferramentas e Teorias. Escola de Computação, UNICAMP, 1996.
 FERNANDES, Anita M.R., Inteligência Artificial: Noções Gerais, São Paulo, Visual Books, 2003
 COPPIN, Ben. Inteligência artificial. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2010. 610 p.
 ROSA, J.L.G. Fundamentos da inteligência artificial. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 212p.
 REZENDE, S.O. Sistemas Inteligentes: fundamentos e aplicações. Barueri: Manole, 2005. 525p.
 BRAGA, A.P.; CARVALHO, A.C.P.L.F.; LUDERMIR, T.B. Redes neurais artificiais: teoria e aplicações. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 226p.
 AZEVEDO, F.M.; BRASIL, L.M.; OLIVEIRA, R.C.L. Redes Neurais com Aplicações em Controles e em Sistemas Especialistas. Florianópolis: Bookstore, 2000. 401p.
 GOLDSCHMIDT, R.; PASSOS, E.L. Data mining: um guia prático. Rio de Janeiro:Elsevier, 2005. 261 p.
 NILSSON, U.; MALUSZYNSKI, J. Logic, Programming and Prolog. [S.l.]: John Wiley and Sons, 1995. 276p.
 SOUZA, J.N. Lógica para Ciência da Computação: uma introdução concisa. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008
 Notas de aulas
 Artigos Científicos
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO
CÓDIGO DA DISCIPLINA – ISA01
CARGA HORÁRIA TOTAL – 30 HORAS TEÓRICAS, 30 HORAS PRÁTICAS
Pré-requisitos: IEL01 – Instalações Elétricas Industriais, AUT01 – Automação de Máquinas
Có-requisitos:
EMENTA
A disciplina abordará conceitos e aplicações de redes industriais para integração de sistemas de automação.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA (S)
HABILIDADES
1. Planejar,
projetar,
 Estudar, entender, documentar e explicar o funcionamento de sistemas de comunicação e
instalar, operar e manter
supervisão industrial;
sistemas de medição e
Redes Industriais
 Pesquisar, analisar, criticar, compartilhar e discutir conteúdos e ideias;
instrumentação
Formação Profissional
 Apresentar projetos;
eletrônica, sistemas de
Núcleo Específico
 Avaliar projetos;
acionamentos
de

 Desenvolver novas habilidades e competências através do consumo de conteúdos
máquinas, sistemas de
disponíveis na internet, da investigação e da prática;
controle e automação de
processos, sistemas de
 Desenvolver projetos em equipe trabalhando remotamente.
equipamentos dedicados,
sistemas de comando COMPETÊNCIAS
numérico e sistemas de
 Entender a arquitetura de um sistema de comunicação e supervisão, seus componentes,
máquinas de operação
interfaces e as relações entre os vários equipamentos e subsistemas;
autônoma;
 Conceber sistemas de comunicação e supervisão, especificando e implementando os
2. Empreender e ser
recursos e as abordagens mais adequadas para cada tipo de aplicação;
capaz de conceber
 Desenvolver aplicações de supervisão;
ideias inovadoras;


Diagnosticar e resolver problemas sistemas de comunicação;
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Aprender sozinho desenvolver aplicações em supervisórios de diferentes fabricantes;
Estudar problemas, identificar oportunidades e propor soluções.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Sistemas de Comunicação
1.1 – Conceitos básicos de comunicação aplicada a sistemas industriais;
1.2 – Histórico da Comunicação Industrial;
1.3 – Arquitetura de um sistema de comunicação e supervisão;
1.4 – Componentes de um sistema de comunicação e supervisão;
1.5 – Infraestrutura de hardware
1.6 – Infraestrutura de software
1.7 – Principais redes industriais: Modbus, Profibus, AS-i, ProfiNet, DeviceNet, Ethernet/IP e Harting.
2. Sistemas de Supervisão (SCADA)
2.1 – Arquitetura de sistema;
2.2 – Drivers de comunicação e OPC Servers;
2.14 – Elementos básicos de interface;
2.15 – Recursos gráficos de visualização;
2.16 – Implementação de aplicações;
2.17
– Recursos gráficos;

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA



Bailey, D., & Wright, E. (2003). Practical SCADA for Industry. ELSEVIER (Vol. 1). doi:10.1017/CBO9781107415324.004
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Wilamowski, B., & Irwin, J. D. (2010). Industrial Communication Systems (2nd Edition). doi:10.1201/b10603
COMPLEMENTAR





Zurawski, R. (2005). Industrial communication technology handbook. Book. doi:10.1201/9781420037821
Manuais, turoriais e apostilas de fabricantes.
Conteúdos digitais disponíveis na Internet

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – PROJETOS DE SISTEMAS DE CONTROLE 3
CÓDIGO DA DISCIPLINA – PSC03
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS TEÓRICAS
Pré-requisitos: PSC02 – Projetos de Sistemas de Controle 3, IEC01 – Instrumentação e Controle
Có-requisitos:
EMENTA
A disciplina abordará conceitos e aplicações de Sistemas de Controle implementados por Computador. Dentre as principais aplicações abordadas tem-se: Transformada Z,
Discretização de Sistemas Contínuos, Projeto Clássico pelo Plano Z, Resposta em Frequência de Sistemas Discretos, Realimentação de Estados, Observadores de Estado e Técnicas
Avançadas .
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA (S)
HABILIDADES
1. Estudar,
projetar
e
especificar
materiais, COMPETÊNCIA 1
Sistemas de Controle
componentes, dispositivos
Formação Profissional
 Entender os impactos causados em um sinal contínuo pela operação de amostragem em
ou
equipamentos
Núcleo Específico
um computador digital de controle de processos
elétricos,
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eletromecânicos,
 Utilizar as ferramentas disponíveis para análise e projeto de sistemas de controle discretos
magnéticos, ópticos, de
na abordagem clássica;
instrumentação,
de
 Aplicar as ferramentas da abordagem moderna de sistemas de controle no espaço de
aquisição de dados e
estados para análise e projeto.
máquinas elétricas;
2. Planejar,
projetar,
instalar, operar e manter COMPETÊNCIA 2
sistemas de medição e
 Projetar e implementar controladores digitais em controladores programáveis (CLPs);
instrumentação
eletrônica, sistemas de
acionamentos
de
máquinas, sistemas de
controle e automação de
processos, sistemas de
equipamentos dedicados,
sistemas de comando
numérico e sistemas de
máquinas de operação
autônoma;
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1.Introdução e Noções Gerais sobre Sistemas Controlados por Computador
2.Transformada Z
3.Amostragem e reconstrução de sinais; discretização de sistemas contínuos
4. Análise de sistemas de controle no plano Z; Estabilidade - Critério Algébrico de Schur–Cohn-Jury
5. Controladores e filtros digitais; Discretização de Controladores Analógicos
6. Análise e projeto no domínio da freqüência
7.Análise e projeto na abordagem de espaço de estados : Controlabilidade - Alcançabilidade - Observabilidade; Realimentação de Estado; Observadores de Estado.
8. Técnicas avançadas : Controladores e Observadores tipo Dead-Beat; Método Polinomial; Noções de Controle Ótimo, Controle Inteligente e Controle Adaptativo
9. Considerações práticas e implementação
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BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

1.OGATA, KATSUHIKO – Discrete - Time Control Systems – Prentice Hall, 2a Edição, 1995
2.FRANKLIN, GENE F.; POWELL, J. DAVID; WORKMAN, MICHAEL L. - Digital Control of Dynamic Systems – Addison Wesley – 3a Edição, 1998
COMPLEMENTAR


ASTROM, KARL J.; WITTENMARK, BJORN. - Computer Controlled Systems – Pretice Hall, 3a Edição, 1997

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – Escola Politécnica de Pernambuco
DISCIPLINA – Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos
CÓDIGO DA DISCIPLINA – SHP01
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60h
Pré-requisitos: MAS01 – Modelagem e Análise de Sistemas, FIS19 – Fenômenos dos Transportes
Có-requisitos:
EMENTA
Propiciar ao estudante conhecimentos sobre sistemas hidráulicos e pneumáticos, tanto ao nível de elaboração quanto ao nível de habilitação e controle. Fornecer
ferramentas de análise para o estudo dos diversos tipos de sistemas a fim de habilitá-los ao uso e aplicações nas áreas industrial, operatriz e aeronáutica. Habilitar o
estudante a fazer a integração de sistemas hidráulicos e pneumáticos com meios mecânicos, elétrico e eletrônicos.
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ÁREA/EIXO/NÚCLEO
Termofluidos/Projetos

COMPETÊNCIA (S)
1. Projetar sistemas
hidráulicos e pneumáticos
com comandos
eletromecânicos e digitais.
2. Analisar e elaborar
circuitos de sistemas
hidráulicos e pneumáticos
em sua plena capacidade.
3. Conhecer e projetar
detalhes construtivos de
equipamentos utilizados em
sistemas hidráulicos e
pneumáticoicos

HABILIDADES
1. Saber calcular pressão e a transmissão de forç a em circuitos hidráulicos e pneumáticos
2. Identificar o fluido adequado para um determinado sistema hidráulico
3. Identificar se um fluxo é laminar ou turbulento
4. Aprender a calcular velocidade e vazão em circuitos hidráulicos e pneumáticos
5. Identificar quais fatores interferem na velocidade e/ou vazão dos circuitos hidráulicos
6. Identificar se uma bomba está cavitada e quais as causas dessa cavitaç ão
7. Identificar os diversos elementos que compõem os circuitos hidráulicos e pneumáticos
8. Identificar os principais tipos de filtro e seus principais tipos de filtragem
9. Saber escolher o tipo de filtragem correta para um determinado sistema hidráulico
10. Identificar os principais tipos de bombas hidráulicas
11. Identificar os diversos tipos de válvulas hidráulicas e pneumáticas
12. Identificar os diversos tipos de atuadores hidráulicos e pneumáticos
13. Saber escolher os elementos corretos para a preparaç ão do ar comprimido
14. Identificar os diversos tipos de compressores
15. Projetar circuitos hidráulicos e pneumáticos para situaç ões-problema básicas através de
software
de simulaç ão específico
16. Identificar possíveis problemas em sistemas hidráulicos e pneumáticos e propor melhorias e
soluç ões
17. Montar e desmontar sistemas hidráulicos e pneumáticos básicos
18. Decidir entre dois ou mais projetos hidráulicos e/ou pneumáticos, qual o melhor para a
empresa
19. Elaborar e refinar sistemas de controle analógico/digital para acionamentos hidráulicos e
pneusáticos
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Sistemas Pneumáticos e Óleo hidráulicos como sistemas de transmissão de potência. Conceitos de sistemas de geração, transmissão, controle e atuação e seus
componentes. Dimensionamento de sistemas eletro pneumáticos e eletro hidráulicos. Sistemas eletro pneumáticos e eletro hidráulicos servo assistidos por
Controladores Lógicos Programáveis (CLP). Projetos de sistemas pneumáticos e óleos hidráulicos, servo assistidos eletricamente e por Controladores Lógicos
Programáveis (CLP) com a aplicação de Diagramas Ladder e Statement List (ST). Prática de Laboratório.

BIBLIOGRAFIA
CASTRUCCI, P L; MORAES, C. C. Engenharia de Automação Industrial. LCT, 2007.
FIALHO, A B. Automação Hidráulica: Projetos, Dimensionamento e Análise de Circuitos. Erica, 2004.
FIALHO, A B. Automação Pneumática: Projetos, Dimensionamento e Análise de Circuitos. Erica, 2003.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – FORMAÇÃO DE EMPREENDEDORES
CÓDIGO DA DISCIPLINA – ADM03
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS TEÓRICAS
EMENTA
A disciplina tem como objetivo apresentar ao estudante os conceitos elementares acerca de como elaborar um plano de negócios para uma empresa, a fim de definir sua viabilidade
financeira. Os conteúdos abordados envolvem definição do negócio da empresa, definição do plano de marketing, análise da concorrência, definição dos investimentos préoperacionais, análise financeira, definição dos custos dos produtos, definição das despesas operacionais, definição da receita, técnicas e elaboração de projetos.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA(S)
HABILIDADES
CIÊNCIAS EXATAS
FÍSICA DE MATERIAIS
NÚCLEO PROFISSIONALIZANTE

1. Fornecer as bases do
empreendedorismo e suas
características.

COMPETÊNCIA 1
 Compreender as definições de negócio da empresa e plano de negócios.
 Entender o conceito de tipos de negócios.
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2. Compreender os
fundamentos de um plano
de negócio.
3. Aplicar os fundamentos
do empreendedorismo na
elaboração de um plano
de negócios.



Compreender o conceito de necessidade de mercado e os diversos ramos de um negócio.

COMPETÊNCIA 2
 Compreender o processo de marketing e propaganda.
 Entender os conceitos de diferencial e vantagem competitiva.
 Compreender como definir a localização de atuação de um negócio.
 Definir produtos e realizar previsão de vendas.
 Realizar estudo de casos com análise de negócios e concorrência.
 Realizar o levantamento de despesas e investimentos pré-operacionais e operacionais.
 Compreender o funcionamento de pagamento de folha de salários e encargos pessoais,

imposto e manutenção de máquinas de produção e associadas.
COMPETÊNCIA 3





Compreender os princípios de funcionamento de incubadoras.
Conhecer as principais formas de financiamento de um negócio.
Desenvolver um plano de negócios.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Introdução: conceitos de empreendedorismo, características de empreendedores.
2. Definição do negócio da empresa: definição de produto, planos de negócios, tipos de negócios, criatividade, visão e oportunidades.
3. Busca de informações sobre um ramo ou cliente potencial: motivo da criação da empresa, ramo do negócio, clientes e suas necessidades, formas de atender as necessidades
dos clientes.
4. Definição do plano de marketing: estudo de estratégias de vendas, descrição do produto, descrição do diferencial e da vantagem competitiva, definição do preço,
propaganda, técnicas de negociação, técnicas de marketing.
5. Local e logística: escolha do ponto, distribuição do produto, previsão de vendas.
6. Estudo de casos: negócios de sucesso e fracasso análise de características comuns, análise da concorrência, definição dos investimentos pré-operacionais móveis.
7. Equipamentos: veículos, reformas, despesas pré-operacionais, análise financeira, definição dos custos dos produtos custo de material
8. Formação de empreendedores folha: salários e encargos pessoais, depreciação de máquinas de produção, manutenção de máquinas de produção,
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9. Despesas operacionais: salários e encargos pessoais, encargos administrativos, prestação de serviços, contador, aluguel, manutenção de máquinas da administração,
comissões de vendedores representantes, definição da receita.
10. Incentivos para um negócio: Incubadoras e financiamentos.
11. Projeto: desenvolvimento de um plano de negócios.
BIBLIOGRAFIA

1.
2.
3.
4.
5.

DEGEN, R. O Empreendedor - Fundamentos da Iniciativa Empresarial. 8a Ed., Mc Graw Hill, 1989.
DEGEN, R. J. O Empreendedor. Empreender Como Opção de Carreira. 1a Ed., Pearson, 2008.
HISRICH, R. D. Empreendedorismo. 9a Ed., Mc Graw Hill, 2014.
HASHIMOTO, Marcos; LOPES, Rose e ANDREASSI, Tale. Práticas de Empreendedorismo. Casos e Planos de Negócios. 1a Ed., Elsevier, 2012.
Patrícia Patrício e Claudio Roberto Candido. Empreendedorismo: Uma Perspectiva Multidisciplinar. 1a Ed., LTC, 2016.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
CÓDIGO DA DISCIPLINA – EFIC
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 h TEÓRICAS
PRÉ-REQUISITOS – ELP01 – ELETRÔNICA DE POTÊNCIA 1
EMENTA
Introdução ao combate de desperdício de energia. Conceitos básicos: energia e demanda. Tarifação de energia elétrica. Aspectos gerais da legislação. Eficiência energética em
transformadores de potência. Eficiência energética em motores elétricos. Perdas em condutores elétricos. Correção do fator de potência. Eficiência energética em sistemas de
iluminação. Sistemas de refrigeração. Sistema de aquecimento solar para projetos de GLD. Diagnóstico Energético.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO

COMPETÊNCIA(S)

HABILIDADES
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ÁREA ENGENHARIA ELÉTRICA
EIXO INDUSTRIAL
NÚCLEO DE CONTEÚDOS
ESPECÍFICOS

1. Compreender o conceito
de eficiência energética.
2. Conhecimento da
legislação do setor
elétrico brasileiro.
3. Compreender e aplicar os
conceitos sobre a
eficiência energética em
equipamentos elétricos.
4. Compreender e aplicar os
conhecimentos de
aquecimento solar.
5. Conhecer e aplicar o
conceito de auditoria
energética.

COMPETÊNCIA 1
 Conhecer o conceito de eficiência energética e sua importância no meio ambiente e na sociedade;
COMPETÊNCIA 2
 Conhecer e aplicar a legislação do setor elétrico brasileiro com o objetivo de e promover o uso
racional e otimizar os custos de energia elétrica do consumidor final de energia elétrica. .
COMPETÊNCIA 3
 Conhecer e aplicar os conhecimentos para eficientização dos equipamentos elétricos, tais como:
transformadores, motores, sistemas de refrigeração e iluminação, que impliquem em reduzir de
forma eficiente o consumo de energia elétrica.
COMPETÊNCIA 4
 Conhecer e aplicar os conhecimentos de energia solar para projetos de GLD (gestão pelo lado da
demanda) e para dimensionamento dos sistemas de aquecimento solar.

COMPETÊNCIA 5
 Elaborar e executar auditorias energéticas em diversos tipos de instalações, visando promover e
difundir o uso racional da energia elétrica.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Introdução ao combate de desperdício de energia: Introdução. Programa de Conservação de Energia Elétrica.
2. Conceitos básicos: energia e demanda. Curva de carga. Fator de carga.
3. Tarifação de energia elétrica: Principais Conceitos. Opções Tarifárias. Faturamento de Demanda/Ultrapassem. Faturamento de Consumo de Energia. Energia reativa
excedente. Estrutura tarifária. Importe do fornecimento de energia elétrica.
4. Aspectos gerais da legislação: Resolução Nº 414/2010 da Aneel.
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5. Eficiência energética em transformadores de potência: Aspectos construtivos. Perdas em transformadores. Rendimento de transformadores. Redução das perdas pela
distribuição das cargas.
6. Eficiência energética em motores elétricos: Aspectos construtivos. Perdas em motores de indução. Rendimento de motores de indução. Motores de alto rendimento.
Acionamentos eletrônicos de motores CA (chaves soft start e inversores de frequência).
7. Perdas em condutores elétricos: Comparativo do dimensionamento econômico e técnico de condutores.
8. Correção do fator de potência: Conceitos do fator de potência. Correção do fator de potência. Causas do baixo fator de potência.
9. Eficiência energética em sistemas de iluminação: Conceitos básicos de luminotécnica. Tipos de lâmpadas. Eficiência luminosa. Rendimento das luminárias. Sistemas
eficientes de Iluminação.
10. Sistemas de refrigeração ar condicionado: Sistemas de ar condicionado. Cálculo da carga térmica. Conforto, segurança e economia. Manutenção do sistema de ar
condicionado. Sistemas de climatização. Termoacumuladores.
11. Sistema de aquecimento solar para projetos de GLD: Energia solar fototérmica. Principais componentes. Influência do uso do aquecedor solar na curva de
Carga. Exemplos práticos de dimensionamento dos sistemas de aquecimento solar.
12. Diagnóstico Energético: Auditoria energética. Diagnósticos energéticos em prédios públicos e comerciais e em indústrias. Estudo de casos e resultados.
BIBLIOGRAFIA
1. Manuais PROCEL / ELETROBRAS:
-Conservação de Energia Elétrica
-Orientações Gerais para Conservação de Energia em Edificações
-Tarifação de Energia Elétrica
-Manual de Prédios Eficientes em Energia Elétrica
2. FUPAI / EFEI - Itajubá – MG, 2006 - Conservação de Energia: Eficiência Energética de Instalações e Equipamentos, 3 a ed..
3. Manual do PROCEL / ELETROBRAS - Eficiência Energética em Prédios Públicos, 2004.
4. Eficiência Energética: Fundamentos e aplicações-. 1a. ed. – Elektro-Universidade Federal de Itajubá/Excen/Fupai/Campinas – SP-2012,
5. Resolução nº 414/2010. Condições gerais de fornecimento de energia elétrica Aneel.
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DISCIPLINA – GESTÃO ORGANIZACIONAL PARA ENGENHEIROS
CÓDIGO DA DISCIPLINA – GOE01
CARGA HORÁRIA TOTAL – 30 HORAS TEÓRICAS
PRÉ-REQUISITO: SOCIOLOGIA
EMENTA
Noções sobre uma Visão Sistêmica das Organizações abordando aspectos de Organização, Sistemas e Métodos (OSeM), Noções sobre Administração de Recursos Humanos, Noções
sobre Administração de Negócios, Noções sobre Administração da Produção, Noções sobre Administração de Materiais, Noções sobre Administração de Finanças, Noções sobre
Segurança e Medicina do Trabalho, Noções sobre Legislação Geral Aplicada.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO

COMPETÊNCIA(S)

HABILIDADES

6. Compreender e ter uma
visão
sistêmica
das
organizações.
7. Compreender e ter uma
visão sistêmica da área de
RH.
8. Compreender e ter uma
visão sistêmica da área de
negócios.
9. Compreender e ter uma
visão sistêmica das áreas
de produção, compras e
controle de estoque.
10. Compreender e ter uma
visão sistêmica das áreas
de controle financeiro.
11. Ter uma visão global
sobre
as
principais
legislações vinculadas ao
âmbito empresarial.

COMPETÊNCIA 1
 Propor e gerenciar, reestruturações em uma empresa;
 Avaliar, planejar e gerenciar projetos de layout;
 Elaborar manuais.
COMPETÊNCIA 2
 Gerenciar e executar procedimentos relativos à área de pessoal.
COMPETÊNCIA 3
 Estudar, propor e gerenciar estratégias de negócio;
 Compreender e aplicar modelos e técnicas de gestão organizacional.
COMPETÊNCIA 4
 Analisar e gerenciar processos produtivos;
 Analisar e gerenciar procedimentos de controle na área de materiais.
COMPETÊNCIA 5
 Analisar e avaliar demonstrações financeiras;
 Analisar e avaliar controles financeiros como: gestão do fluxo de caixa, gestão de contas à receber
e à pagar, etc.
COMPETÊNCIA 6



Conhecer e avaliar os principais aspectos legais trabalhistas e previdenciários;

168 de 192

Universidade de Pernambuco – UPE
Escola Politécnica de Pernambuco – POLI
Projeto pedagógico do curso de graduação em Engenharia de Controle e Automação – ver 1



Conhecer e saber aplicar, a legislação pertinente a aquisições e vendas em organizações sob
a égide da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Organização, Sistemas e Métodos.
2. Recrutamento e Seleção.
3. Treinamento e Contratação.
4. Avaliação de Desempenho de Pessoal.
5. Administração de Cargos e Salários
6. Administração de Marketing.
7. Administração de Vendas.
8. Chefia – Liderança / Processo Decisório.
9. Administração da Produção.
10. Obtenção e Recebimento.
11. Controle de Estoques, Armazenagem e Logística.
12. Contabilidade Geral e de Custos.
13. Administração Financeira (Gestão).
14. Assistência Social – Segurança e Medicina do Trabalho.
15. Legislação Trabalhista e Previdenciária.
16. Licitações e Contratos Administrativos.
BIBLIOGRAFIA
1. Araújo, Luis César G. de, Organização, Sistemas e Métodos, Vol. 1, Atlas, 5ª ed., 2011.
2. Chiavenato, Idalberto, Planejamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal, Manole, 8ª ed., 2015.
3. Chiavenato, Idalberto, Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos, Manole, 8ª ed., 2016.
4. Pontes, Benedito Rodrigues, Avaliação de Desempenho, LTr, 13ª ed., 2016.
5. Pontes, Benedito Rodrigues, Administração de Cargos e Salários, LTr, 18ª ed., 2017.
6. Kotler, Philip / Keller, Kevin Lane, Administração de Marketing, Pearson Education Br, 14ª ed., 2012.
7. Cobra, Marcos, Administração de Vendas, Atlas, 5ª ed., 2014.
8. Tourinho, Nazareno, Chefia, Liderança e Relação Humana, Ibrasa, 2ª ed., 1982.
9. Gomes, Luiz Flávio Autran Monteiro / gomes, Carlos Francisco Simões, Tomada de Decisão Gerencial – Enfoque Multicritério, Atlas, 5ª ed., 2014.
10. Slack, Nigel / Johnston, Robert / Brandon-Jones, Alistair, Administração da Produção, atlas, 4ª ed., 2015.
11. Dias, Marco Aurélio P., Administração de Materiais - Princípios, Conceitos e Gestão, Atlas, 6ª ed., 2009.
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12. Marion, José Carlos, Contabilidade Básica, Atlas, 11ª ed., 2015.
13. Crepaldi, Sílvio Aparecido, Curso Básico de Contabilidade de Custos, Atlas, 5ª ed., 2010.
14. Lemes Jr., Antônio Barbosa / Cherubim, Ana Paula / Rico, Cláudio Miessa, Administração Financeira – Princípios, Fundamentos e Práticas Brasileiras, Elsevier, 4ª
ed., 2016.
15. Segurança e Medicina do Trabalho, Saraiva, 20ª ed., 2017.
16. Saraiva, Renato / Manfredini, Aryanna / Tonassi, Rafel, CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, Método, 20ª ed., 2017.
17. Martins, Sérgio Pinto, legislação Previdenciária, Saraiva, 22ª ed., 2016.
18. Oliveira, Rafael Carvalho Rezende, Licitações e Contratos Administrativos – Teoria e Prática, Método, 6ª ed., 2017.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – SISTEMAS EMBARCADOS E PROTOTIPAÇÃO
CÓDIGO DA DISCIPLINA – PCA01
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS (15H Teóricas + 45 Horas Práticas)
Pré-requisitos: Metodologia Científica, Integração de Sistemas de Automação
Có-requisitos:
EMENTA
A disciplina apresentará ao aluno as normas e elementos necessários para confecção do artigo científico/projeto final de curso/monografia necessário para obtenção do grau de
bacharelado
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA (S)
HABILIDADES
1. Realizar
pesquisa
e
Metodologia
desenvolver
projetos COMPETÊNCIA 1
Formação Profissional
científicos.
 Compreender normas e padronizações que regem o projeto final de curso;
Núcleo de Conteúdos Complementares 2. Empreender, desenvolver
 Desenvolver projetos com temas de áreas correlatas a Engenharia de Controle e
Obrigatórios
e executar projetos na
Automação;
área de inovação;
 Realizar revisões bibliográficas
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COMPETÊNCIA 2





Estruturar o tema escolhido em formato de projeto;
Analisar a viabilidade técnica e econômica para execução do projeto;
Verificar nichos de aplicação do tema do projeto a ser desenvolvido.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1.
2.
3.
4.
5.

Normas e padronizações;
Modelos de artigos científicos e revistas;
Estrutura geral de um projeto;
Analise de viabilidade técnica e econômica de um projeto;
Ferramentas de gerenciamento de projeto;

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

1. LAKATOS, E. M. & MARCONI, M. A., Fundamentos da Metodologia Científica, 8ª ed., 2017, Editora Atlas.
2. BARBOSA FILHO, Projeto e Desenvolvimento de Produtos, 1ª Ed, 2009, Editora Atlas.
COMPLEMENTAR
1. SORDI, J. O., Desenvolvimento de Projetos de Pesquisa, 1ª Ed, 2017, Editora Saraiva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – SISTEMAS DE MANUFATURA
CÓDIGO DA DISCIPLINA – SMF01
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS TEORICAS
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Pré-requisitos: ISA01 – Integração de Sistemas de Automação
Có-requisitos:
EMENTA: Estudo de sistemas de manufatura assistidos por computador. Analise técnica e econômica da aplicação de sistemas robóticos.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO COMPETÊNCIA (S)
HABILIDADES
Engenharias/ Núcleo de
Conteúdo Profissionalizante

Identificar
oportunidades
de
automação
de
sistemas
de
manufatura usando ferramentas
computacionais e de robótica.

1. Entender as aplicações do computador nos processos de projeto, manufatura, engenharia, teste, planejamento, inspeção,
montagem e logística.
2. Analisar técnica e economicamente o uso de robôs para aplicações industriais.
3. Selecionar robôs para aplicações industriais.
4. Programar robôs industriais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1.

Sistemas Assistidos por Computador: Computer Aided Design (CAD), Computer Aided manufacturing (CAM), Computer Aided Engineering (CAE), Computer Integrated Manufacturing
(CIM), Computer Numerical Control (CNC), Computer Aided Process Planning (CAPP), Flexible Manufacturing Systems (FMS), Computer Aided testing (CAT), Computer Aided Inspection
(CAI), Computer Aided Quality Assurance (CAQ), Computer Aided Assembly (CAA), Materials Requirement Planning (MRP), Manufacturing Execution Systems (MES), Controle
Estatístico de Processos , Manufatura de Classe Mundial, Manufatura 4.0.
2. Robótica: Introdução, estado da arte de robôs industriais, classificação. Componentes e Sistemas de controle. Analise de movimentos. Programação de robôs. Visão Computacional. Formação,
processamento e extração de características de imagens. Seleção de robôs industriais. Aplicações de robôs industriais. Análise Econômica. Normas de segurança. Tópicos especiais de robótica.
Sistemas de recuperação e armazenamento automatizado, Automated Storage and Retrieval System (ASRS or AS/RS). Veículos Guiados Automaticamente, Automated Guided Vehicle
(AGV).

BIBLIOGRAFIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

M. P. Groover, Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems, Ed. Wiley, 2006.
S. Kalpakjian, S. R. Schmid, Manufacturing Engineering & Technology, Prentice Hall, 2006.
M. P. Groover, Automation, Production Systems and Computer-Integrated Manufacturing, Prentice Hall, 2007
A. M. Al-Ahmari, E. A. Nasr, O. A. A. Abdulhameed, Computer-aided Inspection Planning: Theory and Practice, Advanced and Additive Manufacturing, 2016
J. V. Valentino, J. Goldenberg, Introduction to Computer Numerical Control, Pearson, 2012
L. Rubrich, M. Watson, V. Fayad, Implementing World Class Manufacturing, WCM Associates LLC, 2015
H. Meyer, F. Fuchs, K. Thiel, Manufacturing Execution Systems (MES): Optimal Design, Planning, and Deployment, McGraw Hill, 2009
H. Colestock, Industrial Robotics, McGraw Hill, 2005
J. Perlberg, Industrial Robotics, Delmar Cengage Learning, 2017
P. Corke, Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in MATLAB, Springer, 2013
11. G. Ullrich, P. A. Kachur, Automated Guided Vehicle Systems: A Primer with Practical Applications, Springer, 2015
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UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CÓDIGO DA DISCIPLINA – SEG01
CARGA HORÁRIA TOTAL – 45 HORAS TEÓRICAS
Pré-requisito: CIRCUITOS ELÉTRICOS 2
EMENTA
O curso tem como objetivo familiarizar o estudante com principais conceitos relacionados à segurança e higiene no ambiente de trabalho. Os conteúdos estudados envolvem
conceituação de segurança na engenharia, controle do ambiente, proteção coletiva e individual, proteção contra incêndio, riscos específicos nas várias habilitações, controle de perdas
e produtividade, segurança no projeto, análise e estatística de acidentes, seleção, treinamento e motivação, normalização e legislação específica, organização de segurança do trabalho
nas empresas, segurança na atividade extra.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA(S)
HABILIDADES
CIÊNCIAS EXATAS
FÍSICA DE MATERIAIS
NÚCLEO COMUM OBRIGATÓRIO

6. Compreender os
conhecimentos teóricos e
práticos que possibilitem
o exercício de atividades
com risco.
7. Compreender os
mecanismos e
equipamentos de
prevenção de acidentes.
8. Analisar acidentes,
compreender a
normalização e legislação
específica de cada
atividade.

COMPETÊNCIA 1












Revisar a revolução Industrial e seus principais acidentes do trabalho.
Conhecer as diversas formas de proteção ao trabalhador no mundo contemporâneo.
Conhecer a história do prevencionismo.
Conhecer os princípios e os serviços especializados e diversos programas voltados para a
saúde do trabalhador.
Compreender, reconhecer e identificar os principais agentes agressivos de um ambiente de
trabalho.
Conhecer as normas legais e as Normas Regulamentadoras (NRs).
Conceitos, classificação e reconhecimento de riscos.
Compreender os diversos riscos físicos: conceito, tipos, limites de tolerância, medidas de
controle, normas regulamentadoras, ruídos, vibrações, radiações, consequências de
temperaturas extremas, pressões anormais, umidade.
Compreender os diversos riscos químicos: definição de contaminantes químicos e
reconhecimento, classificação das substancias químicas de acordo com o efeito, tolerância
aos agentes químicos, medidas de controle, ventilação, importância da ventilação para o
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ser humano, equipamentos de controle, conceito e aplicação da ventilação, a importância
da mecânica dos fluidos,
Compreender os diversos riscos biológicos: definição e reconhecimento dos riscos
biológicos, classificação e ocorrência, manuseio e medidas de controle, riscos relativos ao
manuseio, armazenagem e transporte de substâncias agressivas – insalubridade,
periculosidade, combustíveis e inflamáveis, sólidos comuns (combustíveis sólidos),
destilação, inflamação, incandescência, líquidos inflamáveis (combustíveis líquidos),
ponto de fulgor, gases inflamáveis (combustíveis gasosos), limite de exclusividade,
materiais químicos de grande risco, sólidos inflamáveis, plásticos e filmes, agentes
oxidantes, ácidos e outros corrosivos, venenos, substâncias radioativas, riscos relativos ao
manuseio, armazenagem e transporte de substâncias agressivas.

COMPETÊNCIA 2





Compreender o funcionamento do equipamento de proteção individual – EPI.
Conhecer os principais equipamentos de proteção individual utilizados na atualidade.
Conhecer os programas de saúde do trabalhador: objetivos, metodologia, obrigatoriedade
da implementação do PPRA, opções de implementação do programa PPRA, PCMSO,
PCMAT obrigatoriedade, análise de projetos, vistorias, reconhecimento e avaliação dos
riscos, elaboração do documento base, implantação do programa, elementos que devem
constar no documento base, PCA, PPR, objetivos, responsabilidades, PPRPS, medidas de
proteção, estrutura do PPRPS, treinamento, responsabilidades, inspeção e fiscalização do
trabalho, surgimento e evolução, definições, posição institucional da inspeção do trabalho,
modalidade de fiscalização. poderes e funções dos auditores-fiscais do trabalho.

COMPETÊNCIA 3
 Conhecer as normas de segurança, estrutura e responsabilidade, treinamento,


conscientização e competência.
Conhecer as normas de consulta e comunicação, documentação, monitoração do
desempenho e situações de embargo e interdição.
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Compreender convenções e recomendações da organização internacional do trabalho –
OIT.
Compreender os mecanismos de ratificação, vigência, validade, revisão, área de aplicação
de normas técnicas.
Conhecer as portarias normativas, normas nacionais, estrangeiras e internacionais.
Conhecer as Normas Regulamentadoras:
NR1 – disposições gerais; NR2 – inspeção prévia; NR3 – embargo ou interdição; NR4 –
serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho – SESMT;
NR5 – comissão interna de prevenção de acidentes – CIPA; NR6 – equipamentos de
proteção individual; NR7 – programa de controle médico de saúde ocupacional – PCMSO;
NR8 – edificações; NR9 – programa de prevenção de riscos ambientais – PPRA; NR10 –
instalações e serviços de eletricidade; NR11 – transporte, movimentação, armazenagem e
manuseio de materiais; NR12 – máquinas e equipamentos; NR13 -– caldeiras e vasos de
pressão; NR14 – fornos; NR15 – atividades e operações insalubres; NR16 – atividades e
operações perigosas; NR17 – ergonomia; NR18 – condições e meio ambiente de trabalho
na indústria da construção – PCMAT; NR19 – explosivos; NR20 – líquidos combustíveis e
inflamáveis; NR21 – trabalho a céu aberto; NR22 – trabalhos subterrâneos; NR23 – proteção
contra incêndios; NR24 – condições sanitárias e de conforto nos locais do trabalho; NR25
– resíduos industriais; NR26 – sinalização de segurança; NR27 – registro profissional do
técnico de segurança no ministério do trabalho e emprego; NR28 – fiscalização e
penalidades; NR29 – norma regulamentadora de segurança e saúde no trabalho portuário;
NR30 – segurança e saúde no trabalho aquaviário; NR31 - norma regulamentadora de
segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária silvicultura, exploração florestal e
aquicultura; NR32 – segurança e saúde no trabalho em estabelecimentos de saúde; NR33 –
segurança e saúde no trabalho em espaços confinados; NR34 – condições e meio ambiente
de trabalho na indústria da construção e reparação naval; NR35 – trabalho em altura; NR
(ainda não aprovada) – norma regulamentadora sobre abate e processamento de carnes e
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derivados, técnicas do preparo de normas, instruções e ordens de serviço, importância da
utilização de normas técnicas internas para a engenharia.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Conceituação de Segurança na Engenharia
2. Controle do Ambiente: Agentes agressivos, Agentes físicos: ruído, vibração, temperatura, radiação, pressões anormais, Agentes químicos, Aspectos ecológicos, Aspectos
ergonômicos.
3. Proteção Coletiva e Individual: Proteção coletiva – EPC, Proteção individual – EPI.
4. Proteção contra Incêndio: Introdução, Química do fogo, Agentes extintores, Prevenção contra incêndios.
5. Riscos Específicos nas Várias Habilitações, Riscos na engenharia civil, Riscos na engenharia mecânica, Riscos na engenharia elétrica,
6. Controle de Perdas e Produtividade
7. Segurança no Projeto
8. Análise e Estatística de Acidentes: Análise e custo de acidentes, Estatísticas de acidentes,
9. Seleção, Treinamento e Motivação: Avaliação e treinamento.
10. Normalização e Legislação Específica: Legislação e normalização no mundo e no Brasil, Portaria 32/4 do Ministério do Trabalho.
11. Organização de Segurança do Trabalho nas Empresas: Comissões internas de prevenção de acidentes – CIPA, Serviços de segurança e medicina do trabalho.
12. Segurança na Atividade Extra - Empresa
BIBLIOGRAFIA





BREVIGLIERO, Ezio; POSSEBON, José e SPINELLI, Robson. Higiene ocupacional: agentes biológicos, químicos e físicos. 8a Ed., SENAC SP, 2015.
SALIBA, Tuffi Messias. Curso básico de segurança e higiene ocupacional. 7a Ed., LTr, 2016.
Equipe ATLAS. Segurança e Medicina do Trabalho. 77a Ed., Atlas, 2016.
ARAÚJO, G. M. Elementos do Sistema de Gestão de Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional. 1a Ed., Martins Fontes, 2004.
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – PORTUGUES INSTRUMENTAL
CÓDIGO DA DISCIPLINA – (CÓDIGO) ELETR0001
CARGA HORÁRIA TOTAL – 30 HORAS TEÓRICAS
EMENTA

Introdução à comunicação. O texto e suas propriedades. Unidade de composição do texto: o parágrafo. Tipologia textual: descrição, narração, dissertação. Coesão e
coerência textuais. Leitura, análise e produção textual.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA (S)
CICLO DE FORMAÇÃO BÁSICA
COMUM ÀS ENGENHARIAS – ÁREA
1. Entender a Comunicação com a
Sociedade.
DE FÍSICA
2. Conduzir ao reconhecimento do ato
de escrever como uma atividade
sociointeracional, adequando o dizer às
circunstâncias de sua produção;

HABILIDADES
COMPETÊNCIA 1
Compreender a importância da língua portuguesa como instrumento de expressão e
liberdade;
Articular, motivar e liderar equipes multidisciplinares para a captação de dados,
geração e disseminação de informações;

Análisar e interpretrar textos de COMPETÊNCIA 2
Propor soluções para os problemas e oportunidades identificadas no meio
diferentes
gêneros
e
tipos,
acadêmico e empresarial e reportar elas através de relatórios escritos.
relacionando-os com seus contextos,
numa visão crítica para a produção do
sentido;
COMPETÊNCIA 3
Expressar ideias de forma clara, empregando técnicas de comunicação
4. Estabelecer
comunicação
apropriadas para cada situação.
3.

interpessoal e expressão correta nos
documentos técnicos específicos e de
COMPETÊNCIA 4
interpretação da realidade das industrias;
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Apresentar seminários de forma direcionada, disciplinada, organizada e criativa.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
01.
02.
03.
04.
05.
06.

Elementos e problemas gerais da comunicação
Natureza da linguagem, níveis, funções, estilo.
Expressão, comunicação e sociedade: expressão e personalidade.
Leitura e produção de texto: estrutura do parágrafo. Revisão gramatical
Exercício prático de revisão gramatical.
Oficina de normas técnicas aplicadas à produção de trabalhos acadêmicos, Citações, fontes, notas de rodapé, bibliografia e outros aspectos-chave.
Trabalhos acadêmicos: tipos, características, composição, Seminários.
07. Exercício prático de revisão gramatical.

1.1. BIBLIOGRAFIA:
MARTINS, Dileta Silveira. ZILBERKNOP Lubia Scliar. Português Instrumental. Porto, 2002.

MEDEIROS, João Bosco. Português instrumental: contem técnicas de elaboração de trabalho de conclusão de curso (TCC). Editora Atlas SA, 2010.
SOARES, Magda Becker; CAMPOS, Edson Nascimento. Técnica de redação. Imperial Novo Milênio, 2011.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – SOCIOLOGIA E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA DISCIPLINA – SMA01
CARGA HORÁRIA TOTAL – 30H
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EMENTA

Sociologia – conceito, método e objetivo. Ciência da sociedade. Indivíduo, cultura e sociedade. Organização e controle social. O individuo e a sociedade. A biosfera e
seu equilíbrio. Efeitos da tecnologia sobre o equilíbrio ecológico. Considerações sobre poluição da água, do solo e do ar. Preservação dos recursos naturais: medidas de
controle e tecnologia aplicada. Legislação ambiental. Avaliação de impactos ambientais de projetos de engenharia.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO

COMPETÊNCIA (S)

HABILIDADES

INFORMÁTICA E COMPUTAÇÃO
FORMAÇÃO BÁSICA
COMUM OBRIGATÓRIO

1. Conhecer a importância da COMPETÊNCIA 1
 Analisar o processo de organização e divisão da sociedade em classes sociais e suas consequentes
Sociologia
para
a
desigualdades.
compreensão do processo de
reprodução das relações
sociais, causas, consequências COMPETÊNCIA 2
 Entender os processos que norteiam a organização da sociedade e seu funcionamento, para
e/
ou
transformações
estabelecer uma relação crítica da realidade em seus aspectos econômicos, sociais e ambientais
vivenciadas.
2.
Conceituar “cultura”
procurando evidenciar o
conhecimento do indivíduo
que pode levá-lo ao domínio e
manipulação
do
meio
ambiente, repassando suas
transformações para novas
gerações

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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1. Sociologia - conceituação, objeto e importância;
2. Cultura e sociedade: conceito, valores e normas, diversidade cultural, etnocentrismo, socialização – papeis sociais, identidade
tipos de sociedade, mudança social.
3. Organização e controle social: o desenvolvimento do pensamento sociológico, teorias do pensamento sociológico, controle social.
4. Desigualdades, estratificação social: Brasil e perspectivas globais, padrões de estratificação, diferenças internacionais, teorias de estratificação, as dimensões não econômicas das
classes.
5. Desenvolvimento sustentável, efeitos da tecnologia sobre o equilíbrio ecológico, preservação dos recursos naturais: medidas de controle, tecnologia aplicada.
6. Legislação ambiental, princípios constitucionais relativos ao meio ambiente e aos recursos ambientais, legislação de proteção de recursos ambientais e da Política Nacional do Meio
Ambiente, aspectos legais e institucionais ao meio terrestre.
7. Avaliação de impactos ambientais de projetos de engenharia, surgimento e principais características, fundamentos e metodologia.

BIBLIOGRAFIA
BIBL. BÁSICA






BRAGA, B. ET.AL. INTRODUÇÃO À ENGENHARIA AMBIENTAL: OS DESAFIOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 2A ED. SÃO PAULO: PEARSON
PRENTICE HALL, 2005.
BRAYM, R. ET AL. SOCIOLOGIA: SUA BÚSSOLA PARA UM NOVO MUNDO. SÃO PAULO: THOMSON LEARNING, 2006.
GIDDENS, A. SOCIOLOGIA. TRAD. SANDRA REGINA NETZ. 6A ED. PORTO ALEGRE: ARTMED, 2005.
GUARESCHI, P. SOCIOLOGIA CRÍTICA: ALTERNATIVAS DE MUDANÇA. 57A ED. PORTO ALEGRE: MUNDO JOVEM, 2005.
VILA NOVA, S. INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA. 6A ED. SÃO PAULO: ATLAS, 2004.
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BIBL. COMPLEMENTAR







BOTOMORE, T. B. Introdução à Sociologia. Trad. Waltensir Dutra. 9a. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
DIAS, G. F. Educação Ambiental: Princípios e Práticas. 9a ed. São Paulo: Gaia, 2004.
DWYER, T. Vida e Morte no Trabalho: Acidentes do Trabalho e a Produção Social do Erro. Campinas: Editora da UNICAMP; Rio de Janeiro, RJ. Multiação Editorial, 2006.
PELIZZOLI, M. L. A Emergência do Paradigma Ecológico: Reflexões Ético-Filosóficas para o Século XXI. Petrópolis: Vozes, 1999.
VALENCIO, N. et. al. Sociologia dos Desastres: Construção, Interfaces e Perspectivas no Brasil. São Carlos: Rima Editora, 2009.
SIRVINSKAS, L. P. Manual do Direito Ambiental. 5a ed. São Paulo: Saraiva, 2007.
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – EXPRESSÃO GRÁFICA
CÓDIGO DA DISCIPLINA – EXP01
CARGA HORÁRIA TOTAL – 75H (45H Teóricas / 30H práticas)
Pré-requisito: PROGRAMAÇÃO 2
Có-requistito:
EMENTA
Sistema de representação. Projeção cilíndrica ortogonal. Técnicas de esboço. Escalas. Vistas ortográficas. Desenho das vistas em presença do objeto. Sistemas alemão e americano.
Axonometria. Projeções cotadas. Posição de pontos, retas e planos, inclinação, traço, direção e declividade de retas e planos. Verdadeira grandeza. Pertinência. Interseções. Seção
plana de um sólido. Introdução ao desenho auxiliado por computador.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO

COMPETÊNCIA(S)

HABILIDADES

CIÊNCIAS EXATAS
FORMAÇÃO BÁSICA
NÚCLEO COMUM OBRIGATÓRIO

1. Planejar, projetar,
instalar, operar e manter
sistemas de medição e
instrumentação
eletrônica, sistemas de
acionamentos de
máquinas, sistemas de
controle e automação de
processos, sistemas de
equipamentos dedicados,
sistemas de comando
numérico e sistemas de
máquinas de operação
autônoma;

COMPETÊNCIA 1
 Interpretar formas tridimensionais e planificadas de objetos


Desenvolver percepção espacial fazendo uso os sistemas de projeção e representação gráfica,
possibilitando ao aluno a leitura, representação e execução de formas bidimensionais e/ou
tridimensionais



Resolver problemas de representação, métricos e de posicionamento e sua aplicação na solução
de problemas práticos.



Projetar objetos e sistemas em programas CAD
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Sistemas de Representação – Conceito de Projeção.
2. Projeção Cilíndrica Ortogonal.
3. Técnicas de Esboço.
4. Vistas Ortográficas. Desenho das Vistas em Presença do Objeto. Sistema Alemão e Americano. Vistas Auxiliares. Axonometria. Escalas.
5. Projeções Cotadas. Posição de Pontos, Retas e Planos. Inclinação, Traço, Direção e Declividade de Retas e Planos. Verdadeira Grandeza. Pertinência. Interseções. Seção
Plana de um Sólido.
6. Introdução ao Desenho Auxiliado por Computador (CAD).
7. Representações e comandos básicos usando CAD
8. Criação de objetos em CAD
9. Projetos e comandos avançados em CAD
10. Renderização e apresentação de objetos em CAD
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1.
2.
3.
4.

SILVA, A.; RIBEIRO, C. T.; DIAS, J. Desenho Técnico Moderno. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
MICELI, M. T.; FERREIRA, P. Desenho Técnico Básico. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 2004.
COSTA, M. D. Geometria Gráfica Tridimensional Vol. 1 e 2. Recife: Editora Universitária, 1996.
MONTENEGRO, G. A. Geometria Descritiva. São Paulo: Edgard Blucher, 1991.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
5. BUENO, C. P.; PAPAZOGLOU, R. S. Desenho Técnico para Engenharias. Juruá, 2008.
6.
7.
8.
9.

FRENCH, T. ; VIERCK, C. Desenho Técnico e Tecnologia Gráfica. São Paulo: Globo, 1999.
GIONGO, A. R. Curso de Desenho Geométrico. São Paulo: Nobel, 1990.
CARVALHO, B. A. Desenho Geométrico. Rio de Janeiro: Livro Técnico S/A, 1986.
GIONGO, A. R. Curso de Desenho Geométrico. Nobel, 1984.
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – ENGENHARIA ECONÔMICA
CÓDIGO DA DISCIPLINA – ADM04
CARGA HORÁRIA TOTAL – 30 HORAS TEÓRICAS
EMENTA
Ao final da disciplina, os alunos serão capazes de analisar projetos de automação sob a perspectiva econômico-financeira, considerando investimento, custos operacionais e
flexibilidades gerenciais. Serão apresentadas propostas de projetos para que os estudantes realizem análises econômico-financeiras. Em seguida, serão apresentados os conceitos, os
métodos e as técnicas mais adequados para avaliação dos projetos de investimento. Por fim serão apresentados e discutidos estudos de casos reais.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA(S)
HABILIDADES
CIÊNCIAS EXATAS
FÍSICA DE MATERIAIS
NÚCLEO PROFISSIONALIZANTE

1. Realizar estudos de
viabilidade técnicaeconômica;

COMPETÊNCIA 1






Analisar Indicadores econômicos e financeiros
Aplicar noções de matemática financeira
Analisar projetos de investimentos
Avaliar riscos, incertezas e flexibilidades

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Indicadores econômicos e financeiros e valor do dinheiro no tempo.
2. Noções de matemática financeira (juros simples e compostos, equivalência de taxas de juros), baseado na HP12c.
3. Introdução a análise de projetos de investimentos.
4. Critérios para avaliação econômica de projetos (VPL, TIR, Payback, Índice de Lucratividade).
5. Diferenças entre fluxo de caixa do projeto e do acionista.
6. Estrutura ótima do capital, custo médio ponderado, custo de oportunidade do capital e estrutura ótima de alavancagem do projeto.
7. Extra: Modelos de financiamento de projetos de longo prazo no Brasil (sistema BNDES e BNB).
8. Incertezas, riscos, flexibilidades gerenciais e Opções Reais
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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1. BLANK, L. T.; TARQUIN, A. J. Engenharia Econômica. Ed McGraw-Hill Interamericana, 6ª ed., 2008.
2. SAMANEZ, C. P. Engenharia Econômica; Prentice Hall (Pearson), 2009.
3. NEWMAN, D. G.; LAVELLE, J. P. Fundamentos de Engenharia Econômica. LTC Editora S.A, Rio de Janeiro, 2002. 1a Ed., LTC, 2016.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

4.
5.
6.
7.
8.

CANO, W. Introdução a Economia: Uma Abordagem Crítica. Ed. UNESP. São Paulo, 2000.
PINCOVSKY, R. Rudimento de Economia. Ed. FASA / UNICAP. Recife, 1999.
ROSSETTI, J. P. Introdução à Economia. Ed. Atlas. São Paulo, 2001.
MONTORO FILHO, A. et al. Manual de Economia. Ed. Saraiva. São Paulo, 1999.
MANKIW, N. G. Introdução à Economia: Princípios de Micro e Macroeconomia. Ed. Campus, 1999.
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Anexo 1 – Matriz curricular sequencial do curso e das áreas de concentração
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