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1. Apresentação
Este Projeto Pedagógico de Curso (PPC) foi elaborado em atendimento ao artigo 21º da Resolução do
Conselho Estadual de Educação do Estado de Pernambuco (CEE/PE) Nº 01, de 03 de Julho de 2017, que
regula, entre outras providências, a renovação de reconhecimento de cursos na modalidade presencial de
instituições de Educação Superior integrantes do Sistema de Ensino do Estado de Pernambuco.
Desta forma, este documento, elaborado pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) em conjunto com a
coordenação do curso de Engenharia Eletrotécnica e aprovado pelo Pleno do curso, registra a proposta
pedagógica do curso de Engenharia Eletrotécnica da POLI/UPE para o quinquênio 2018-2022, atualizando o
PPC vigente, aprovado na última renovação do reconhecimento homologada pela Portaria SE nº 4085, de
29/05/2013, publicada no Diário oficial do estado em 30 de maio de 2013.
O novo perfil curricular (Perfil EETT17) proposto neste PPC fundamenta-se na Resolução CNE/CES
Nº 11, de 11/03/2002 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, que institui
diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação em engenharia e na Resolução CREA/CONFEA Nº
218, de 29/06/1973, que discrimina as atividades do Engenheiro Eletricista.

2. Identificação
O curso de Engenharia Eletrotécnica é lecionado na Escola Politécnica de Pernambuco (POLI) de
CNPJ 11.022597/0005-15, campus Benfica da Universidade de Pernambuco (UPE), situada na rua Benfica,
455, Madalena, Recife/PE CEP 50720-001, e teve seu funcionamento autorizado pelo Decreto nº. 57.838 de 18
de fevereiro de 1966, publicado na edição de 15 de março de 1966 no Diário Oficial da União, e está sob
responsabilidade de execução acadêmica da própria POLI e supervisão da UPE.
Alguns marcos importantes, relacionados à UPE, à POLI e ao curso de Engenharia Eletrotécnica são
apresentados a seguir:
 1912: A POLI foi fundada por um grupo de 12 professores, oferecendo os cursos de Engenharia
de Geógrafos e Engenharia Civil nas instalações do antigo Colégio Alemão.
 1953: A POLI foi agregada à Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) oferecendo o curso
de Engenharia Civil e Engenharia Industrial.
 1966: O decreto nº 57.838, de 18 de fevereiro de 1966 autorizou o curso de graduação em
Engenharia Elétrica, modalidade Eletrotécnica (Engenharia Elétrica – Eletrotécnica) da POLI.
 1967: A POLI foi desagregada da UNICAP e incorporada a Fundação de Ensino Superior de
Pernambuco (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
 1991: A POLI é incorporada a UPE, constituindo, junto com a FCAP, o campus Benfica.
 2012: Centenário da POLI e início da vigência do perfil curricular definido pelo projeto pedagógico
do quinquênio 2012-2017 (ETT12) para o curso de Engenharia Elétrica Eletrotécnica.
 2013: A Portaria nº 4083 da Secretaria de Educação em 29 de Maio de 2013, publicada no Diário
oficial do estado em 30 de Maio de 2013, oficializa a renovação do reconhecimento do curso de
Engenharia Eletrotécnica da POLI/UPE.
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3. Justificativa da Oferta do Curso
A engenharia eletrotécnica é a subárea da engenharia elétrica que estuda as técnicas de
processamento da energia elétrica, isto é, a geração, transmissão e distribuição da energia elétrica, o que
inclui também o estudo do seu mercado, assim como o aproveitamento dessa energia nas instalações elétricas
industriais, comerciais e residenciais.
No que diz respeito ao subsistema de geração de energia elétrica no Brasil, a Empresa de Pesquisa
Energética (EPE) prevê para o período de 2016 a 2026, em seu Plano Decenal de Expansão da Energia 2026,
conforme pode ser inferido pela análise da Figura 1, um aumento de cerca de 120% na produção de energia
elétrica por fontes alternativas renováveis, ou seja, aquelas provenientes de PCHs (Pequenas Centrais
Hidrelétricas), eólicas, biomassa e solar. Já para as convencionais hidrelétricas o incremento previsto é de
38%. O incremento total de geração de energia elétrica entre 2016 e 2026 planejado será de 43%.

Figura 1 - Capacidade instalada por fonte de geração de energia elétrica (Fonte: Plano Decenal de Expansão de Energia 2026, EPE, versão Julho/2017)

Os investimentos previstos para o sistema de transmissão brasileiro, ou seja, em linhas de transmissão
e subestações, empregadas no transporte da energia elétrica ao longo do SIN (Sistema Interligado Nacional)
para o período de 2016 – 2026, totalizarão cerca de 119 bilhões, conforme apresentado nas Figura 2 e Figura 3.

Figura 2 - Investimento total em linhas de transmissão por nível de tensão
previsto para o período de 2016 – 2026 (Fonte: Plano Decenal de Expansão de
Energia 2026, EPE, versão Julho/2017)

Figura 3 - Investimento total em subestações por nível de tensão previsto para o
período de 2016 – 2026 (Fonte: Plano Decenal de Expansão de Energia 2026,
EPE, versão Julho/2017)

Já para o subsistema de distribuição de energia elétrica, outra área em plena expansão na engenharia
eletrotécnica nacional figuram desafios tecnológicos, tais como:
 Redes Elétricas Inteligentes: utilização de dispositivos de medição, proteção e controle inteligentes,
assim como equipamentos baseados em eletrônica de potência, para incorporar maior controlabilidade de
redes elétricas convencionais (ver Figura 4 e Figura 5).
 Geração Distribuída: instalação de micro e minigerações alternativas renováveis tais como eólicas e,
especialmente, solar fotovoltaicas, nas residências/indústrias/comércios, os sistemas de distribuição
5
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passam e receber suprimento local de energia elétrica, quebrando o paradigma brasileiro da geração
concentrada ou centralizada e apresentando desafios relativos ao controle de tensão e frequência dessas
fontes (ver Figura 6).
Conservação da Energia Elétrica: incentivado ao uso eficiente da energia elétrica através de estratégias
de combate ao desperdício da energia que passam pelo fomento para aquisição de equipamentos com
selos de qualidade de eficiência energética comprovada até orientações sobre medidas de eficientização
do uso da energia (ver Figura 7).

Figura 4 - Modelo de rede elétrica inteligente (Fonte: Redes Elétricas Inteligentes:
Contexto Nacional, CGEE, 2013).

Figura 5 - Infraestrutura de medição inteligente baseada em rádio-frequência
(Fonte: Redes Elétricas Inteligentes: Contexto Nacional, CGEE, 2013).

Figura 6 - Resultado consolidado das projeções da micro e minigeração distribuída contratada
pelas distribuidoras para o período de 2016 – 2026 (Fonte: Plano Decenal de Expansão de
Energia 2026, EPE, versão Julho/2017).

Figura 7 - Consumo de energia enétrica e eficiência energética
industrial planejada para o período de 2016 – 2026 (Fonte: Plano
Decenal de Expansão de Energia 2026, EPE, versão Julho/2017).

Referente ao aproveitamento da energia elétrica pelos setores comercial, industrial e residencial, a Figura
8 representa, de acordo com o plano decenal da EPE, a previsão do consumo de energia elétrica no período de
2016 a 2026, o que reflete a necessidade de expansão industrial e mesmo o reforço do sistema de transmissão
e distribuição para atendimento às residências e comércios, ou seja, o decênio em curso será um período de
ampla utilização da energia elétrica.

Figura 8 - Crescimento do consumo de eletricidade por setor para o período de 2016 – 2026, considerando cenário alternativo de crescimento da economia brasileira
de 0,7% a.a. acima do de referência (Fonte: Plano Decenal de Expansão de Energia 2026, EPE, versão Julho/2017).

As empresas geradoras, transmissoras e distribuidoras de energia elétrica, assim como as indústrias,
agências reguladoras, empresas comercializadoras de energia elétrica, operadores do sistema elétrico,
empresas de projetos de instalações elétricas e de automação e controle de subestações, entre outras
correlatas, constituem o mercado de atuação do engenheiro eletricista.
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Pelo exposto nesta seção, o mercado de engenharia elétrica exige, principalmente neste decênio, a
disponibilidade de profissionais suficientemente capacitados para o estudo do processamento da energia
elétrica, o que reforça a necessidade da oferta do curso de Engenharia Eletrotécnica da POLI/UPE,
especialmente porque:
I. No âmbito regional, o Nordeste é bastante atrativo à instalação de fontes de geração eólica e
solar fotovoltaica; e
II. No âmbito estadual, Pernambuco possui
a. Sedes de empresas do setor de geração, transmissão e distribuição: CHESF, CELPE,
ETN S/A, IEG S/A e TDG S/A;
b. Filiais de comercializadoras de energia elétrica: KROMA e TRADER;
c. Empresas de projeto, estudos elétricos e consultoria em engenharia elétrica: ANDESA,
JPW, ESC, ATP, Tower, SEG e ENGEVIS
d. A regional Nordeste do Operador Nacional do Sistema – ONS;
e. Diversas industrias de grande porte: Açonorte, Mondelez, Arconic, Estaleiro Atlântico
Sul, Hemobrás, Petroquímica Suape, Transpetro, RNEST – Refinaria Abreu e Lima,
Vitarella, Weber Saint-Grobain, Masterfoods Brasil Alimentos, Jeep, Ambev, Itaipava e
Heineken/Brasil Kirin.

4. Objetivo
O projeto pedagógico de curso do bacharelado em Engenharia Eletrotécnica da POLI/UPE,
formalizado através do presente documento, objetiva balizar, através (a) da definição de um perfil curricular
atualizado ao seu tempo, (b) da descrição clara dos processos que constituem o curso em questão e (c) da
definição das metodologias a serem empregadas na execução do mesmo, o desenvolvimento das
competências e habilidades requeridas durante o processo de formação discente, a saber, alíneas de I a XIII
do artigo 4º da resolução Nº 11, de 11 de Março de 2002 do CNE/CES, de modo a garantir conhecimento
técnico profissional de engenheiro eletricista (ou engenheiro eletricista, modalidade eletrotécnica 1) egresso da
POLI/UPE, a desenvolver as atividades autorizadas pelo CREA/CONFEA, conforme disposto na Resolução
CREA/CONFEA Nº 218, de 29/06/1973.

5. Requisitos e Formas de Acesso
O ingresso dos estudantes no curso de Engenharia Eletrotécnica da POLI/UPE se dá por meio do SSA
- Sistema Seriado de Avaliação e do SISU - Sistema de Seleção Unificada. Detalhe sobre a distribuição de
vagas por sistema de avaliação (SSA ou SISU) de ingressantes são apresentados na seção 11.

6. Competências Educacionais e Profissionais a Serem Construídas
A matriz curricular proposta no presente PPC foi formulada para viabilizar o exercício, por parte do
discente do curso de Engenharia Eletrotécnica da POLI/UPE, das seguintes competências/habilidades:
 Empregar os conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à engenharia;
 Saber projetar e conduzir experimentos, pesquisas e interpretar resultados na área de
eletrotécnica;
 Conceber, projetar, especificar e analisar sistemas de energia elétrico, produtos e processos
associados ao processamento da energia elétrica (geração, transmissão, utilização e
comercialização);
 Planejar, supervisionar, elaborar, orientar e coordenar projetos e serviços de engenharia elétrica;
 Identificar, formular e resolver problemas de engenharia elétrica;
 Saber desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas modernas de eletrotécnica;

Engenheiro eletricista, modalidade eletrotécnica – denominação alternativa ao título “engenheiro eletricista”, portanto também expressa que o engenheiro é
egresso do curso de engenharia elétrica ou engenharia elétrica, modalidade eletrotécnica ou engenharia eletrotécnica. Ambos os títulos profissionais são adotadas
pelo CREA/CONFEA na resolução CREA/CONFEA Nº 01, de 03 de Julho de 2017.
1
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Se capaz de supervisionar e avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas e
equipamentos elétricos;
Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica, empregando convenientemente a
terminologia técnico-científica;
Atuar em equipes multidisciplinares;
Compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissional;
Avaliar e integrar as atividades da engenharia no contexto social e ambiental;
Avaliar a segurança e a viabilidade técnico-econômico-financeira de projetos de engenharia
elétrica;
Exercitar uma postura de permanente busca de atualização e aperfeiçoamento profissional;
Compreender e aplicar conceitos referentes à normalização e ao controle de qualidade dos
materiais e produtos;
Atuar na assessoria, assistência e consultoria de projetos de engenharia elétrica;
Elaborar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico de serviços de
engenharia elétrica.

7. Público Alvo
O curso de Engenharia Elétrica na POLI/UPE atende uma demanda de candidatos a ingressantes,
com pelo menos o diploma de ensino médio ou de curso de formação equivalente, aprovados nos sistema de
avaliação SISU ou SSA.
É importante para um aproveitamento acadêmico exitoso dos dois primeiros anos do bacharelado em
Engenharia Eletrotécnica da POLI/UPE (“ciclo básico”) por parte do discente2, que o mesmo tenha
fundamentos sólidos de Matemática, Física e Química, dado que isso permitirá o desenvolvimento de
competências e habilidades desejáveis para a condução dos núcleos profissionalizante e específicos, que
constituem o “ciclo profissional”.
O regimento da UPE prevê as mobilidades interna (de outros cursos da POLI/UPE) ou externa (de
cursos correlatos de outras IES3) como forma de ingresso no curso de Engenharia Elétrica na POLI/UPE,
porém no último quinquênio (2012-2017) não houve disponibilidade de vagas para essa natureza de ingressos,
já que aproximadamente nula a evasão de discentes de Engenharia Eletrotécnica.

8. Perfil Profissional do Egresso
O engenheiro eletricista ou engenheiro eletricista, modalidade eletrotécnica, titulações oficiais próprias
do egresso do curso de Engenharia Eletrotécnica da POLI/UPE, é capacitado tecnicamente, além de habilitado
pelo conselho de classe CREA/CONFEA, como versa a Resolução CREA/CONFEA Nº 218, de 29/06/1973, a
atuar na (a) supervisão, coordenação e orientação técnica; (b) estudo, planejamento, projeto e especificação;
(c) estudo de viabilidade técnico-econômica; (d) assistência, assessoria e consultoria; (e) direção de obra e
serviço técnico; (e) vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; (f) desempenho de cargo
e função técnica; (g) ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; extensão; (h)
elaboração de orçamento; (i) padronização, mensuração e controle de qualidade; (j) execução de obra e
serviço técnico; (k) fiscalização de obra e serviço técnico; (l) produção técnica e especializada; (m) condução
de trabalho técnico; (n) condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; (o)
execução de instalação, montagem e reparo; (p) operação e manutenção de equipamento e instalação e (q)
execução de desenho técnico, tudo isso referente às atividades de geração, transmissão, distribuição e
utilização da energia elétrica, assim como equipamentos e materiais elétricos, além de máquinas elétricas e
sistemas de medição, proteção, comando, controle e supervisão; além de serviços afins e correlatos.

2
3

Discente – educando ou “aquele que aprende”
IES – Instituiçãode Ensino
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9. Organização Curricular
9.1. Fundamentos e Concepção Metodológica
A grade curricular do curso de Engenharia Eletrotécnica da POLI/UPE cumpre a Resolução CNE/CES
11, de 11 de março de 2002, estruturando os “núcleos de conteúdos” com base em componentes curriculares
obrigatórias e eletivas, estágio curricular obrigatório e atividades complementares, cujas descrições são
apresentadas a seguir:
 Componentes Curriculares Obrigatórias: são aquelas as quais o docente deve obrigatoriamente cursar
por consolidarem os conhecimentos fundamentais do curso;
 Componentes Curriculares Eletivas: são aquelas que fazem parte de um conjunto de componentes
curriculares de caráter complementar. O discente deve cursar obrigatoriamente um certo número de
eletivas, porém com a liberdade de escolher as de seu interesse, inclusive referente às outras modalidades
de engenharia.
 Estágio Curricular Obrigatório: é atividade obrigatória que tem como objetivo oferecer ao aluno a
oportunidade de integrar conhecimento acadêmico com atividades profissionais. Deve ser realizado sob a
supervisão de um professor da universidade e um engenheiro (supervisor) da instituição credenciada pela
Universidade de Pernambuco.
 Atividades Complementares: é um conjunto de atividades referentes a habilidades, conhecimentos,
competências e atitudes adquiridas pelo estudante fora do ambiente da universidade. Uma carga horária,
conforme regulamentação interna, é atribuída a essas atividades que é contabilizada no currículo pleno do
curso. Uma carga horária cumprida com atividades complementares pode ser integralizada em substituição
a algumas componentes curriculares eletivas.
 Atividades de Extensão: é um conjunto de atividades que promove a interação entre a universidade e a
comunidade. Essas atividades podem ser contabilizadas como carga horária e utilizada na integralização
do currículo pleno do aluno.
 Trabalho de Conclusão de Curso: é uma atividade acadêmica obrigatória na qual o estudante deve
realizar um registro por escrito e uma defesa pública de conhecimentos técnicos e científicos, produzidos
na área de engenharia eletrônica, como resultado do trabalho de pesquisa, investigação científica ou
extensão. O registro por escrito pode ser realizado na forma de monografia ou artigo científico, com as
suas normas definidas pela instituição em texto regulamentado.
Desta forma, CONSIDERANDO que:
 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”.
 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, versará sobre os tópicos...”.
 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, versará sobre um subconjunto
coerente dos tópicos...”.
 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.
 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
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das modalidades de engenharia e devem garantir o desenvolvimento das competências e habilidades
estabelecidas nestas diretrizes. ”
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 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 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.”

DEFINE-SE, para o curso de Engenharia Eletrotécnica da POLI/UPE:
 Uma matriz curricular com carga horária total de integralização de 4015 horas, das quais o aluno deve
cumprir 3435 horas de componentes curriculares obrigatórias, 180 horas de estágio supervisionado
obrigatório, trabalho de conclusão de curso obrigatório e 400 horas livres que estudante pode cumprir em
atividades de extensão, atividades complementares e/ou componentes curriculares eletivas.
A carga horária do currículo pleno é de 3.835 horas, distribuídas em 10 (dez) semestres letivos. As
componentes curriculares obrigatórias estão concentradas do 1º ao 9º período. No 10º período o aluno terá à
disposição um elenco de 400 horas de componentes curriculares eletivas Tabela 5, ofertadas de acordo com o
planejamento semestral da coordenação do curso de Engenharia Eletrotécnica, as quais podem ser
substituídas, total ou parcialmente, por atividades de extensão e/ou complementares, realizadas em períodos
anteriores ou a serem realizadas no próprio 10º período.
De modo a atender a Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002, a carga horária das
componentes curriculares do núcleo de conteúdos básicos é de 1.515 horas, atendendo ao mínimo de 30%
(1080 horas) da carga horária mínima do curso (3.600 horas). Referente aos núcleos de conteúdos
profissionalizantes e específicos, eles totalizam 840 e 945 horas, respectivamente. Finalmente, 180 horas
destinadas ao Estágio Curricular Obrigatório (quantitativo superior ao mínimo que é de 160 horas) e 360 horas
destinada ao Núcleo de Formação Específica, cuja carga horária é livre, isto é, pode ser integralizada com
atividades de extensão (ver subseção 14.1), atividades complementares (ver Seção 16) e/ou componentes
curriculares eletivas, sejam as ofertadas pelo próprio curso de Engenharia Elétrica (ver Tabela 5), sejam as
ofertadas pelos demais cursos da UPE (ver respectivos PPCs). A Tabela 1 apresenta um resumo da carga horária
do curso de Engenharia Eletrotécnica.
Tabela 1 - Carga horária total do curso de Engenharia Eletrotécnica, incluindo o estágio supervisionado obrigatório

Conteúdos
Núcleo de Conteúdos Básico
Núcleo de Conteúdos Profissionalizante
Núcleo de Conteúdos Específicos
Estágio Supervisionado
Núcleo de Formação Específica
CARGA HORÁRIA TOTAL

C.H.
1.515
840
945
180
360
3.840

%
39,5
21,8
24,6
4,7
9,4
100,0

Os tópicos do Núcleo de Conteúdos Básico, Profissionalizante e Específico, mencionados na
Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002, estão relacionados com as disciplinas de acordo com as
Tabelas Tabela 2Tabela 3Tabela 4.
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Tabela 2 - Componentes curriculares do Núcleo de Conteúdos Básicos.

Núcleo

II
III

Tópico
Metodologia científica e
tecnológica
Comunicação e expressão
Informática

IV
V

Expressão gráfica
Matemática

VI

Física

VII
VIII

Fenômenos de transporte
Mecânica dos sólidos

IX
X
XI

Eletricidade aplicada
Química
Ciência e tecnologia dos
materiais
Administração
Economia
Ciências do ambiente
Humanidades, ciências
sociais e cidadania

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

Núcleo de Conteúdos Básicos

I

XII
XIII
XIV
XV

Carga Horária Total

4
5

Componente Curricular
Metodologia Científica

CH
30

Português Instrumental
Programação 1
Programação 2
Cálculo Numérico
Expressão Gráfica 1
Cálculo Diferencial e Integral em Uma Variável
Geometria analítica
Cálculo Diferencial e Integral em Várias Variáveis
Álgebra Linear
Cálculo Diferencial e Integral Vetorial
Probabilidade e Estatística
Equações Diferenciais
Complementos de Matemática
Fundamentos da Mecânica
Laboratório de Fundamentos da Mecânica e da Termodinâmica
Fundamentos da Ondulatória e Termodinâmica
Fundamentos do Eletromagnetismo
Laboratório de Fundamentos do Eletromagnetismo e da Óptica
Fundamentos da Física Moderna
Fenômenos de Transporte
Mecânica Clássica 1
Mecânica Clássica 2
Resistência dos Materiais
Fundamentos de Circuitos Elétricos
Química Geral
Materiais Elétricos

30
60
60
60
75
60
60
60
60
60
60
60
60
60
30
60
60
30
60
60
60
60
30
45
75
30

Gestão Organizacional para Engenheiros
Gestão Organizacional para Engenheiros
Sociologia e Meio Ambiente
Sociologia e Meio Ambiente

30
304
30
305

1515 h
(superior ao mínimo definido na Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de
2002, que é de 30% de 3600h = 1080h)

Carga horaria compartilhada com tópico XII (Administração)
Carga horaria compartilhada com tópico XIIV (Ciências do Meio Ambiente)
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Tabela 3 - Componentes curriculares do Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes.

Núcleo

Tópico
Circuitos Elétricos

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

Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes

IV
VII

Controle de Sistemas
Dinâmicos

IX
X

Conversão de Energia
Eletromagnetismo

XI

Eletrônica Analógica e
Digital

XIII

Ergonomia e Segurança do
Trabalho
Instrumentação

XXIII

Componente Curricular
Circuitos Elétricos 1
Circuitos Elétricos 2
Sistemas de Controle 1
Sistemas de Controle 2
Conversão Eletromecânica de Energia
Eletromagnetismo 1
Eletromagnetismo 2
Eletrônica 1
Eletrônica Analógica
Eletrônica Digital
Sistemas Digitais
Engenharia de Segurança

CH
60
60
60
60
60
60
60
90
75
75
75
45

Instrumentação

60

840 h
(superior ao mínimo definido na Resolução CNE/CES 11, de 11 de março
de 2002, que é de 15% de 3600h = 520 h)

Carga Horária Total

Tabela 4 - Componentes curriculares do Núcleo de Conteúdos Específicos.

Componente Curricular

(§ 4º do art. 6º da Resolução CNE/CES 11)

Núcleo de Conteúdos Específicos

Núcleo

Introdução à Engenharia
Eletrotécnica 1
Eletrotécnica 2
Medidas Elétricas
Máquinas Elétricas
Eletrônica de Potência 1
Eletrônica de Potência 2
Análise de Sistemas de Potência 1
Análise de Sistemas de Potência 2
Equipamentos Elétricos
Transmissão de Energia Elétrica
Geração de Energia Elétrica
Máquinas Primárias
Mercado de Energia Elétrica
Subestações
Proteção e Automação de Sistemas Elétricos 1
Projetos em Engenharia Elétrica
Carga Horária

Industrial
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
765 h

Eixos
Sistemas de Potência
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

885 h
Disponível por Eixo

CH
30
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
45
60
60
60
30
945 h
Total

Na Tabela 5 estão listadas as componentes curriculares eletivas ofertadas pelo curso de Engenharia
Eletrotécnica. Essas componentes são opções para a integralização, total ou parcial, das 360 horas de
atividades complementares. O discentes também pode optar por cursar componentes em outros cursos da
UPE, desde que atendidos os pré e co-requisitos definidos na grade curricular desses cursos.
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Tabela 5 - Componentes curriculares eletivas ofertadas pelo curso de Engenharia Eletrotécnica.

Componente Curricular

(§ 2º do art. 5º da Resolução CNE/CES 11)

Componentes Curriculares Eletivas
(Núcleo de Formação Específica)

Núcleo

Eixos
Sistemas de
Potência
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

Industrial

Acionamentos Elétricos
Análise de Sistemas de Potência 3
Operação de Máquinas Elétricas
Proteção e Automação de Sistemas Elétricos 2
Planejamento de Sistemas Elétricos
Comercialização de Energia Elétrica
Fontes Alternativas
Qualidade da Energia Elétrica
Compensação de Reativos em Sistemas Elétricos
Controle de Processos
Eficiência Energética
Transitório de Máquinas Elétricas
Sistemas de Qualidade
Custos Industriais
Transitórios em Sistemas Elétricos de Potência
Distribuição de Energia Elétrica
Acessibilidade e Libras6

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

CH
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
45

600 h
660 h
Disponível por Eixo

Carga Horária

1005 h
Total

A matriz curricular gráfica sequencial do curso de Engenharia Eletrotécnica é apresentada no ANEXO I
deste documento.
Na Tabela 6 é apresentada a matriz curricular detalhada do curso de Engenharia Eletrotécnica da
POLI/UPE, onde constam nome da disciplina, tipo (Obrigatória - O ou Eletiva - E), pré e co-requisitos, assim
como as cargas horárias teórica, prática, total e o número de créditos correspondente.
Tabela 6 – Primeiro Período da Matriz curricular detalhada do curso de bacharelado Engenharia Eletrotécnica.

Cód
CLC1

Componente Curricular
Cálculo Diferencial e Integral em Uma Variável

NCB

Tipo
(O/E)
O

C. H.
Teor.
60

C. H.
Prát.
-

C. H.
Tot.
60

NCB

O

45

15

60

4

Núcleo

Cred.
4

Pré-req:
Co-req:

PRG1

Programação 1

1º PERÍODO (1P)

Pré-req:
Co-req:

FMEC

Fundamentos da Mecânica

NCB

O

60

-

60

4

GEOA

Geometria Analítica

NCB

O

60

-

60

4

Pré-req:
Co-req:
Pré-req:
Co-req:

SCMA

Sociologia e Meio Ambiente

NCB

O

30

-

30

2

IENG

Introdução à Engenharia

NCE

O

30

-

30

2

NCB

O

30

-

30

2

TOTAL

330

22

PORT

Pré-req:
Co-req:
Pré-req:
Co-req:

Português Instrumental
Pré-req:
Co-req:

6

Cumprimento do Decreto Nº 5.626 de 22 de Dezembro de 2005 que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais.
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Tabela 7 – Segundo Período da Matriz curricular detalhada do curso de bacharelado Engenharia Eletrotécnica.

CLC2

Cálculo Diferencial e Integral em Várias Variáveis

NCB

Tipo
(O/E)
O

FONT

Fundamentos de Ondulatória e Termodinâmica

NCB

O

60

-

60

4

NCB

O

45

15

60

4

Cód.

2º PERÍODO (2P)

PRG2

Componente Curricular
Pré-req: Cálculo Diferencial e Integral em Uma Variável
Co-req:
Pré-req: Fundamentos da Mecânica
Co-req:

Programação 2

Núcleo

C.H.
Teor.
60

C.H.
Prát.
-

C.H.
Tot.
60

Cred.
4

Pré-req: Programação 1
Co-req:

ALGL

Álgebra Linear

NCB

O

60

-

60

4

LFMT

Laboratório de Fundamentos da Mecânica e Termodinâmica

NCB

O

-

30

30

2

NCB

O

60

15

75

5

NCB

O

60

-

60

4

405

27

Pré-req: Geometria Analítica.
Co-req:

Pré-req: Fundamentos da Mecânica
Co-req: Fundamentos de Ondulatória e Termodinâmica

QUIM

Quimica Geral
Pré-req:
Co-req:

MEC1

Mecânica Clássica 1

Pré-req: Cálculo Diferencial e Integral em Uma Variável; Fundamentos da
Mecânica
Co-req:

TOTAL
Tabela 8 – Terceiro Período da Matriz curricular detalhada do curso de bacharelado Engenharia Eletrotécnica.

Cód
CLCV

Componente Curricular
Cálculo Diferencial e Integral Vetorial

NCB

Tipo
(O/E)
O

C. H.
Teor.
60

C.H.
Prát.
-

C.H.
Tot.
60

Núcleo

Cred.
4

3º PERÍODO (3P)

Pré-req: Cálculo Diferencial e Integral em Várias Variáveis
Co-req:

FELM

Fundamentos do Eletromagnetismo

NCB

O

60

-

60

4

LEOP

Laboratório de Eletromagnetismo e Óptica

NCB

O

-

30

30

2

NCB

O

60

-

60

4

NCB

O

60

-

60

4

FENT

CLCN

Pré-req: Fundamentos de Ondulatória e Termodinâmica
Co-req:
Pré-req: Fundamentos de Ondulatória e Termodinâmica
Co-req: Fundamentos do Eletromagnetismo

Fenômeno de Transporte

Pré-req: Cálculo Diferencial e Integral em Várias Variáveis; Fundamentos de
Ondulatória e Termodinâmica
Co-req:

Cálculo Numérico

Pré-req: Cálculo Diferencial e Integral em Várias Variáveis; Programação II.
Co-req:

PBES

Probabilidade e Estatística

NCB

O

60

-

60

4

FCKT

Fundamentos de Circuitos Elétricos

NCB

O

45

-

45

3

375

25

Pré-req: Cálculo Diferencial e Integral em Várias Variáveis
Co-req:
Pré-req: Cálculo Diferencial e Integral em Várias Variáveis
Co-req: Fundamentos do Eletromagnetismo

TOTAL
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Tabela 9 – Quarto Período da Matriz curricular detalhada do curso de bacharelado Engenharia Eletrotécnica.

Cód.
EDIF

Componente Curricular
Equações Diferenciais

NCB

Tipo
(O/E)
O

C. H.
Teor.
60

C. H.
Prát.
-

C. H.
Tot.
60

NCB

O

60

-

60

4

NCP

O

60

-

60

4

NCB

O

60

15

75

5

Núcleo

Cred.
4

Pré-req: Cálculo Diferencial e Integral Vetorial
Co-req:

4º PERÍODO (4P)

FFMD
CKT1
EGF1

Fundamentos da Física Moderna
Pré-req: Fundamentos do Eletromagnetismo
Co-req:

Circuitos Elétricos 1

Pré-req: Fundamentos de Circuitos Elétricos
Co-req: Equações Diferenciais

Expressão Gráfica 1

Pré-req: Programação 2.
Co-req:

EMG1

Eletromagnetismo 1

NCP

O

60

-

60

4

MEC2

Mecânica Clássica 2

NCB

O

60

-

60

4

NCB

O

60

-

60

4

TOTAL

435

29

Pré-req: Fundamentos do Eletromagnetismo
Co-req:

Pré-req: Mecânica Clássica 1
Co-req:

CMPM

Complementos de Matemática
Pré-req: Cálculo Diferencial e Integral Vetorial
Co-req:

Tabela 10 – Quinto Período da Matriz curricular detalhada do curso de bacharelado Engenharia Eletrotécnica.

Cód.
EMG2

Componente Curricular
Eletromagnetismo 2

NCP

Tipo
(O/E)
O

C. H.
Teor.
60

C. H.
Prát.
-

C. H.
Tot.
60

Núcleo

Cred.
4

5º PERÍODO (5P)

Pré-req: Eletromagnetismo 1
Co-req:

ELT1

Eletrônica 1

NCP

O

75

15

90

6

CKT2

Circuitos Elétricos 2

NCP

O

60

-

60

4

Pré-req: Circuitos Elétricos 1
Co-req:
Pré-req: Circuitos Elétricos 1
Co-req:

MTDC

Metodologia Científica

NCB

O

30

-

30

2

EDIG

Eletrônica Digital

NCP

O

60

15

75

5

NCB

O

30

-

30

2

NCP

O

60

-

60

4

TOTAL

405

27

RMAT

Pré-req: Português Instrumental.
Co-req:
Pré-req: Circuitos Elétricos 1
Co-req:

Resistência dos Materiais

Pré-req: Mecânica Clássica 2
Co-req:

STC1

Sistemas de Controle 1

Pré-req: Equações Diferenciais; Complementos de Matemática.
Co-req: Circuitos Elétricos 2
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Tabela 11 – Sexto Período da Matriz curricular detalhada do curso de bacharelado Engenharia Eletrotécnica.

Cód.
STC2

Componente Curricular
Sistemas de Controle 2

NCP

Tipo
(O/E)
O

C. H.
Teor.
60

C. H.
Prát.
-

C. H.
Tot.
60

NCE

O

60

-

60

4

NCP

O

60

15

75

5

NCP

O

60

-

60

4

Núcleo

Cred.
4

Pré-req: Sistemas de Controle 1
Co-req:

MDEL

6º PERÍODO (6P)

ELTA
CONV

Medidas Elétricas
Pré-req: Circuitos Elétricos 2
Co-req:

Eletrônica Analógica
Pré-req: Eletrônica 1
Co-req:

Conversão Eletromecânica de Energia
Pré-req: Eletromagnetismo 2; Circuitos Elétricos 2
Co-req:

SDIG

Sistemas Digitais

NCP

O

60

15

75

5

ESEG

Engenharia de Segurança do Trabalho

NCP

O

45

-

45

3

NCE

O

30

-

30

2

NCE

O

45

15

60

4

TOTAL

465

31

Pré-req: Eletrônica Digital
Co-req:

Pré-req: Circuitos Elétricos 2
Co-req: Conversão Eletromecânica de Energia

MTEL

Materiais Elétricos
Pré-req: Circuitos Elétricos 2; Eletromagnetismo 2
Co-req:

ETT1

Eletrotécnica 1

Pré-req: Circuitos Elétricos 2
Co-req: Materiais Elétricos

Tabela 12 – Sétimo Período da Matriz curricular detalhada do curso de bacharelado Engenharia Eletrotécnica.

MPRI

Máquinas Primárias

NCE

Tipo
(O/E)
O

ELP1

Eletrônica de Potência 1

NCE

O

60

-

60

4

NCE

O

60

-

60

4

7º PERÍODO (7P)

Cód.

Componente Curricular
Pré-req: Fenômeno de Transportes
Co-req:

Núcleo

C. H.
Teor.
45

C. H.
Prát.
-

C. H.
Tot.
45

Cred.
3

Pré-req: Eletrônica Analógica; Sistemas Digitais
Co-req:

ASP1

Análise de Sistemas de Potência 1
Pré-req: Conversão Eletromecânica de Energia
Co-req:

MQEL

Máquinas Elétricas

NCE

O

60

-

60

4

MCEE

Mercado de Energia Elétrica

NCE

O

60

-

60

4

NCE

O

60

-

60

4

TOTAL

345

23

Pré-req: Conversão Eletromecânica de Energia
Co-req:
Pré-req: Probabilidade e Estatística
Co-req: Análise de Sistemas de Potência 1

ETT2

Eletrotécnica 2

Pré-req: Eletrotécnica 1
Co-req:
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Tabela 13 – Oitavo Período da Matriz curricular detalhada do curso de bacharelado Engenharia Eletrotécnica.

Cód.
EQEL

Componente Curricular
Equipamentos Elétricos

NCE

Tipo
(O/E)
O

C. H.
Teor.
60

C. H.
Prát.
-

C. H.
Tot.
60

NCE

O

60

-

60

4

NCB

O

30

-

30

2

NCE

O

60

-

60

4

Núcleo

Cred.
4

Pré-req: Análise de Sistemas de Potência 1
Co-req:

8º PERÍODO (8P)

ASP2
GORG
TMEE

Análise de Sistemas de Potência 2
Pré-req: Análise de Sistemas de Potência 1
Co-req:

Gestão Organizacional para Engenheiros
Pré-req: Sociologia e Meio Ambiente
Co-req:

Transmissão de Energia Elétrica

Pré-req: Análise de Sistemas de Potência 1
Co-req: Análise de Sistemas de Potência 2

GREE

Geração de Energia Elétrica

NCE

O

60

-

60

4

ELP2

Eletrônica de Potência 2

NCE

O

60

-

60

4

TOTAL

330

22

Pré-req: Análise de Sistemas de Potiencia 1; Máquinas
Elétricas
Co-req: Análise de Sistemas de Potência 2
Pré-req: Eletrônica de Potência 1
Co-req:

Tabela 14 – Nono Período da Matriz curricular detalhada do curso de bacharelado Engenharia Eletrotécnica.

Cód.
SUBS

Componente Curricular
Subestações

NCE

Tipo
(O/E)
O

C. H.
Teor.
60

C. H.
Prát.
-

C. H.
Tot.
60

Núcleo

Cred.
4

9º PERÍODO (9P)

Pré-req: Análise de Sistemas de Potência 2
Co-req: Proteção e Automação de Sistemas Elétricos 1

PAS1

Proteção e Automação de Sistemas Elétricos 1

NCE

O

60

-

60

4

INST

Instrumentação

NCE

O

60

-

60

4

-

O

-

180

180

12

NCE

O

30

-

30

2

TOTAL

390

26

Pré-req: Análise de Sistemas de Potência 2
Co-req:

Pré-req: Eletrônica Analógica; Sistemas Digitais
Co-req:

ECOB

Estágio Curricular Obrigatório

PJEE

Projetos em Engenharia Elétrica

Pré-req: Engenharia de Segurança do Trabalho; Carga
horária integralizada superior a 75%.
Co-req:
Pré-req: Análise de Sistemas de Potência 2
Co-req:
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Tabela 15 – Décimo Período da Matriz curricular detalhada do curso de bacharelado Engenharia Eletrotécnica.

Cód.

10º PERÍODO (10P)
(Rol de eletivas próprias do curso. Para conhecer as eletivas dos demais cursos, acessar os respectivos projetos pedagógicos.)

ACEL

Componente Curricular
Acionamentos Elétricos

IND

Tipo
(O/E)
E

C.H.
Teor.
60

C.H.
Prát.
-

C.H.
Tot.
60

SEP

E

60

-

60

4

SEP

E

60

-

60

4

SEP

E

60

-

60

4

SEP

E

60

-

60

4

IND/SEP

E

60

-

60

4

SEP

E

60

-

60

4

Eixo

Cred.
4

Pré-req: Máquinas Elétricas, Eletrônica de Potência 1
Co-req:

ASP3
OMAQ
PAS2

Análise de Sistemas de Potência 3
Pré-req: Análise de Sistemas de Potência 2
Co-req:

Operação de Máquinas Elétricas
Pré-req: Máquinas Elétricas
Co-req:

Proteção e Automação de Sistemas Elétricos 2
Pré-req: Proteção e Automação de Sistemas Elétricos 1; Subestações
Co-req:

PLSE

Planejamento de Sistemas Elétricos

FALT

Fontes Alternativas de Energia Elétrica

Pré-req: Mercado de Energia Elétrica
Co-req:

Pré-req: Máquinas Elétricas; Eletrônica de Potência 1
Co-req:

CRSE

Compensação de Reativos em Sistemas Elétricos
Pré-req: Eletrônica de Potência 2
Co-req:

CTPR

Controle de Processos

IND

E

60

-

60

4

EFIC

Eficiência Energética

IND

E

60

-

60

4

IND/SEP

E

60

-

60

4

IND

E

60

-

60

4

IND

E

60

-

60

4

IND/SEP

E

60

-

60

4

SEP

E

60

-

60

4

IND/SEP

E

60

-

60

4

NCE

O

60

-

60

4

-

E

45

-

45

3

1005

67

Pré-req: Sistemas de Controle 2
Co-req:
Pré-req: Medidas Elétricas; Eletrotécnica 2
Co-req:

CMEE

Comercialização de Energia Elétrica

CUST

Custos Industriais

SQLD

Pré-req: Mercado de Energia Elétrica
Co-req:

Pré-req: Gestão Organizacional para Engenheiros
Co-req:

Sistema de Qualidade

Pré-req: Gestão Organizacional para Engenheiros
Co-req:

QLEE

Qualidade da Energia Elétrica

TSEP

Transitórios em Sistemas Elétricos de Potência

Pré-req: Eletrônica Analógica
Co-req:

Pré-req: Análise de Sistema de Potência 3
Co-req:

TMAQ

Transitório de Máquinas Elétricas
Pré-req: Sistemas de Controle 2; Máquinas Elétricas
Co-req:

DTEE

Distribuição de Energia Elétrica

ALIB

Acessibilidade e Libras

Pré-req: Análise de Sistemas de Potência 2; Transmissão de Energia
Elétrica
Co-req:

Pré-req:
Co-req:

TOTAL

NOTA: A integralização do 10º período de Engenharia Eletrotécnica da UPE/POLI pode ser realizada pelo discente com o auxílio de até 360 h de eletivas.
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10. Período e Modo de Integralização Curricular
O curso de Engenharia Eletrotécnica da POLI/UPE é organizado em regime semestral e cumpridos
através de créditos acadêmicos, com cada aula ministradas em períodos de 50 minutos, de modo que, para o
cumprimento da carga horária da componente curricular de acordo com a resolução CSE/CNE/MEC Nº 03, de
02 de julho de 2007, Art. 3º o número de encontros7 deve obedecer ao estabelecido na Tabela 16 - Equivalência entre o
regime de hora considerando o Art. 3º da resolução CSE/CNE/MEC Nº 03, de 02 de julho de 2007..
Tabela 16 - Equivalência entre o regime de hora considerando o Art. 3º da resolução CSE/CNE/MEC Nº 03, de 02 de julho de 2007.

Carga Horária Semestral da
Componente Curricular [h]

Número de Encontros
de 50 minutos por Semestre

Número de Encontros
Semanais de 50 minutos

30
45
60
75
90

36
54
72
90
108

2
3
4
5
6

Total de Semanas para
Cumprimento da Carga
Horária
18
18
18
18
18

O crédito acadêmico de todas as disciplinas do curso corresponde a 15 (quinze) horas de trabalho
acadêmico, mas para a duração da hora-aula de 50 (cinquenta) minutos, o crédito corresponde a 18 (dezoito)
desses encontros.
A carga horária de cada disciplina do curso superior deverá ser integralizada com base nas Diretrizes
Curriculares Nacionais, considerando-se horas de 60 (sessenta) minutos. Assim, o semestre letivo será
composto de, no mínimo, 18 semanas e 100 dias letivos por semestre.
O curso de Engenharia Eletrotécnica possui as componentes curriculares do núcleo de conteúdos
básicos, que versam sobre os tópicos relacionados no parágrafo 1º do artigo 6º da resolução CNE/CES Nº 11,
de 11 de Março de 2002, ofertadas nos períodos da manhã e/ou tarde, o que corresponde aos quatro
primeiros períodos do curso de Engenharia Eletrotécnica executados alternadamente, isto é, de modo que as
grades curriculares blocadas8 de períodos consecutivos sempre serão ofertados em turnos distintos. A
coordenação do curso básico, no entanto, reserva-se ao direito de ofertar turmas extras de componentes
curriculares9 fora dos horários das grades curriculares blocadas, inclusive no turno da noite. Do quinto
semestre em diante o aluno entra no ciclo profissional e passa a estudar predominantemente no horário
noturno, muito embora a coordenação reserve-se ao direito de ofertar componentes curriculares em quaisquer
dos demais turnos quando necessário. O aluno que inicia o curso no segundo semestre letivo do ano (segunda
entrada) estuda a tarde seu primeiro semestre, pela manhã no segundo e segue alternando entre manhã e
tarde até o quarto semestre. Do quinto semestre em diante este estudante entra no ciclo profissional e também
passa a estudar no horário noturno. Essa alternância entre manhã e tarde otimiza a utilização de salas na
Escola Politécnica de Pernambuco.
O curso de Engenharia Eletrotécnica da POLI/UPE é fundamentalmente presencial, prevendo, apenas
excepcionalmente, a oferta de componentes na modalidade semipresencial com avaliações presenciais,
respeitando a portaria MEC Nº 4059, de 10 de dezembro de 2004, para os casos seguintes:
I. Componentes curriculares pertencentes ao núcleo de conteúdos básicos;
II. Componentes curriculares de quaisquer outros núcleos (específico ou profissionalizante) que
tenham como maior percentual de seus conteúdos programáticos os tópicos I, II, VIII e de XII a
XV definidos no parágrafo 1º do artigo 6º da resolução CNE/CES Nº 11, de 11 de Março de
2002.
encontro – no contexto do presente documento refere-se à “uma aula de 50 minutos”, que difere da hora-aula natural (ou de relógio), ou seja, intervalo de 60
minutos. Por ser praticada a hora-aula de 50 minuntos, para cumprimento do Art. 3º da resolução CSE/CNE/MEC Nº 03, de 02 de julho de 2007 são praticados mais
encontros do que seria necessários para aulas de 60 minutos, o que exige, também, atenção quando do cálculo do percentual máximo de frequência a fim de evitar
reprovações indevidas “por falta” nos discentes (ver seção 12).
8 grade curricular blocada – é a grade (estrutura) de componentes curriculares (cadeiras, disciplinas) definida pelo PPC para um dado período. Diz-se que um aluno
é “blocado” quando o mesmo, por não ter reprovações, vem conseguindo, período a período, integralizar completamente as grades curriculares blocadas.
9 turmas extras de componentes curriculares – turmas alternativas/excedentes de componentes curriculares, normalmente ofertadas para atendimento de demanda
superior à prevista ou para auxiliar grande contingente de discentes não-blocados que experimentam dificuldade na garantia de vagas na matrícula de determinada
componentes, decorrente da sua baixa prioridade consequente do baixo ranking acadêmico.
7
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De acordo com os Referenciais Nacionais dos Cursos de Engenharia, estabelecidos pelo Ministério da
Educação, os cursos de Graduação em Engenharia Eletrotécnica devem possuir uma carga horária mínima de
3600 horas mais 180 horas de estágio obrigatório.
A organização curricular proposta para o curso de Engenharia Eletrotécnica da POLI/UPE, como pode
ser visto na Seção 9, é integralizado com um total de 3835 h, além das 180 horas de estágio obrigatório.
O tempo máximo de integralização do curso é de vinte semestres, ou seja, dez anos. Ultrapassando
este tempo máximo o aluno poderá ter a matrícula recusada, o que obriga o mesmo, segundo norma
regulamentada pela UPE, a realizar sua matrícula de forma assistida junto à coordenação, mediante a
apresentação de um planejamento de conclusão de curso que perdure, no máximo, 50% do período normal de
integralização do curso, portanto, cinco semestres.

11. Número Turmas Planejadas e Vagas por Turma
O total de vagas anualmente ofertadas para o curso de Engenharia Eletrotécnica da POLI/UPE é de 80
(oitenta). Este quantitativo é disponibilizado aos sistemas de avaliação SSA e SISU em duas turmas
semestrais de 40 (quarenta) vagas, das quais 20%, para cada sistema de avaliação, são reservadas ao
sistema de cotas, conforme a Tabela 26.
Tabela 17 - Distribuição de vagas ofertadas pelo Curso.

Semestre Letivo
Primeiro
Segundo

Número de vagas
SISU
16
16

Número de vagas
SISU (Cotas)
4
4

Número de vagas Número de vagas
SSA
SSA (Cotas)
16
4
16
4
Total de Vagas Ofertadas

Total de Vagas
40
40
80

12. Percentual Obrigatório de Frequência
O máximo percentual de faltas permitidas ao discente, por componente curricular, é de 25% (vinte e
cinco por cento). Considerando o modo de integralização curricular apresentado na seção 9, à luz do que
versa a resolução CSE/CNE/MEC Nº 03, de 02 de julho de 2007, Art. 3º, o percentual obrigatório de
frequência, em termos de números de encontros, é apresentado na Tabela 18.
Tabela 18 - Percentual obrigatório de frequência considerando o Art. 3º da resolução CSE/CNE/MEC Nº 03, de 02 de julho de 2007.

Comparecimento Mínimo
Obrigatório nos Encontros

Comparecimento Mínimo
Obrigatório nos Encontros

30
45
60
75
90

36
54
72
90
108

Número Mínimo Obrigatório
de Encontros para Garantia
de Permanência na
Componente
27
41
54
68
81

Ausências Máximas
Permitidas nos Encontros
sem Incorrer em
“Reprovação por Falta”
9
13
18
22
27

13. Critérios de Avaliação do Processo de Ensino-Aprendizagem
A avaliação do processo ensino-aprendizagem é realizada por meio de instrumentos como exames
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 discentes em cada disciplina, recomenda-se
que o docente:
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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.

Cabe ao professor registrar 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.

14. Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão
14.1.

Extensão

O conceito de extensão universitária é entendido como um processo interdisciplinar educativo, cultural,
científico e político que promove a interação transformadora entre Universidade e outros setores da sociedade.
Segundo o Plano Nacional de Extensão Universitária – PNExt no seu Art. 2 “Extensão é considerada
como a atividade acadêmica que articula o Ensino e a Pesquisa e viabiliza a relação entre universidade e
sociedade.”
Considerando a indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, o pleno do curso de Engenharia
Eletrotécnica considera as seguintes atividades válidas como atividades de extensão:
 Participação como monitor, estagiário ou auxiliar de instrução/práticas em cursos nas instalações da UPE
ofertados à comunidade acadêmica, ou mesmo não acadêmica com viés de ação social, sob supervisão
de docente da UPE;
 Elaborar, sob a orientação e supervisão de docente da UPE, de projetos básicos/executivos referentes às
subáreas da Engenharia Eletrotécnica para as demais unidades da UPE e mesmo órgãos do Estado de
Pernambuco.
 Participação em semana universitária, seja na organização, seja nas apresentações/minicursos, como
autor ou audiência.
 Outras atividades que façam uso dos conhecimentos adquiridos no curso engenharia eletrotécnica e que o
discente atue como protagonista, sob orientação de um professor da UPE, em ação social envolvendo a
comunidade, baseada em um dos temas do ProExt (Programa de Extensão Universitária do Ministério da
Educação), a saber:
a. Atenção integral à família;
b. Combate à fome;
c. Erradicação do trabalho infantil;
d. Combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes;
e. Juventude e desenvolvimento social;
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f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.

Geração de trabalho e renda em economia solidária;
Promoção e/ou prevenção à saúde;
Violência urbana;
Direitos humanos;
Educação de jovens e adultos;
Atenção à pessoa idosa, à pessoa com deficiência e às populações indígenas e quilombolas;
Atividades complementares ao Programa Brasil Alfabetizado;
Educação ambiental e apoio ao desenvolvimento comunitário;
Inclusão étnica;
Apoio à organização e desenvolvimento comunitário;
Inclusão social dos usuários de drogas;
Inclusão digital;
Apoio às atividades de escolas públicas;
Ensino de ciências;
Educação de jovens e adultos, incluindo apoio ao desenvolvimento de sistemas locais e
regionais de educação, alfabetização e letramento.

Essas atividades serão aceitas para fins de computo de carga horária na integralização do currículo
pleno do aluno. O estudante pode integralizar no máximo 400 horas de seu currículo com essas atividades.
Outras atividades além das já citadas poderão ser integralizadas como atividades de Extensão, entretanto,
para tal precisarão ser previamente aprovadas pelo colegiado pleno do curso.

15. Trabalho de Conclusão de Curso
CONSIDERANDO que:
 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”.
 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.”
DEFINE-SE, para o curso de Engenharia Eletrotécnica da POLI/UPE, que:
 O trabalho final de curso (TFC) é atividade obrigatória para viabilizar a integralização da carga horária
plena do curso e deve ter enfoque na síntese ou integração dos conhecimentos/habilidades adquiridas no
curso de graduação em Engenharia Eletrotécnica da POLI/UPE
 O TFC deve ser elaborado pelo discente, que também é responsável.
 O discente deverá ser orientado para a elaboração do TFC por um docente da POLI/UPE de alguma das
componentes curriculares do curso ou de curso de área correlata (Engenharia Eletrônica, Engenharia de
Telecomunicações ou Engenharia de Controle e Automação).
 O TFC é regido por norma própria, estabelecida pelo Conselho de Gestão Acadêmica (CGA) da
POLI/UPE, que detalha a dinâmica dessa atividade, definindo, por exemplo, que o trabalho deve ser
individual e autoral, os tipos de trabalhos que podem constar como TFC (monografia, artigo científico,
patente, etc) e os casos de dispensa de apresentação pública.

16. Atividades Complementares
CONSIDERANDO que:
 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”.
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DEFINE-SE, para o curso de Engenharia Eletrotécnica da POLI/UPE, que:
 A carga horária que o discente investir em atividades complementares nas áreas de ensino e pesquisa,
entre as apresentadas na Figura 9, poderão ser utilizadas para integralização de até 400 horas da carga
horária total do curso.
 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
Eletrotécnica da POLI/UPE.
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Figura 9 - Lista de atividades complementares nas esferas ENSINO e PESQUISA

17. Estágio Supervisionado
CONSIDERANDO que:
 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 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”.
DEFINE-SE que:
 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 Eletrotécnica 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 POLI/UPE com foco nas atividades realizadas.
 A carga horária de 180 horas da disciplina “estágio supervisionado” só será integralizada após a
apresentação do relatório técnico final e com o “de acordo” pelo professor supervisor.
 A componente curricular ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO é pré-requisito para realização
do Estágio Supervisionado.
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18. Perfil do Corpo Docente
Nesta seção estão listados os docentes que ministram componentes curriculares ao curso de
Engenharia Eletrotécnica.

18.1.

Docentes das Componentes Curriculares do Núcleo de Conteúdos Básico
Tabela 19 - Corpo docente que atua no curso de Engenharia Eletrotécnica ministrando componentes do Núcleo de Conteúdos Básicos.

Docente
Antônio Mendes da Silva Filho
http://lattes.cnpq.br/3970891727388929

Cargo

Adjunto

Regime

40 h

Vínculo

Efetivo

-

Formação
Graduação em Engenharia Elétrica, UPE – 1987.
Mestrado em Engenharia Elétrica, UFPB – 1991.
Mestrado em Electric and Computer Engineering,
University of Waterloo, Canadá – 1995.
Doutorado em Ciências da Computação, UFPE –
2001.
Graduação em Licenciatura Em Física, UNICAP –
1976.
Mestrado em Física, UFRGS – 1981.
Graduação em Bacharelado em Matemática,
UFPE – 1986.
Mestrado em Matemática, UFPE – 1989.
Doutorado em Mathematics, University of London,
Inglaterra – 1994.
Graduação em Bacharelado em Matemática,
UFPE – 1996.
Mestrado em Matemática, UFPE – 1998.
Doutorado em Matemática, UFPE – 2003.
Graduação em Licenciatura em Desenho e
Plástica, UFPE – 1990.
Especialização em Geometria Gráfica, UFPE –
1993.
Mestrado em Design, PUC/Rio- 2003.
Graduação em Física, UFPE – 1979.
Mestrado em Tecnologias Energéticas Nucleares,
UFPE – 1982.
Graduação em Engenharia Química, UNICAP –
1987.
Mestrado em Engenharia Química, UFPE – 1996.
Doutorado em Tecnologias Energéticas
Nucleares, UFPE – 2003.
Graduação em Bacharelado em Matemática,
UNICAP – 1985.
Graduação em Licenciatura em Matemática,
UNICAP – 1986.
Mestrado em Biometria, UFRPE – 2001.

-

Graduação em Engenharia Civil, UPE – 1976.

-

Graduação em Licenciatura em Matemática,
UFRPE – 1980.
Graduação em Licenciatura em Física, UFRPE –
1985.
Especialização em Matemática, UPE – 1981.
Graduação em Bacharelado em Física, UFPE –
1982.
Graduação em Engenharia Civil, UPE, 1984.
Especialização em Engenharia de Produção,
UFPE – 1993.
Mestrado em Engenharia Civil, USP – 2001.
Graduação em Engenharia Civil, UFCG – 1999.
Mestrado em Engenharia Civil, UNICAMP – 2002.
Doutorado em Engenharia Elétrica, UNICAMP –

-

Augusto Otávio Galvão de Lima
http://lattes.cnpq.br/9738619209702821

Assistente

Cleide Soares Martins Gomes
http://lattes.cnpq.br/9032174502045189

Adjunto

40 h

Efetivo

-

40 h

Efetivo

-

Emerson Alexandre de Oliveira Lima
http://lattes.cnpq.br/7870045985072062

Adjunto

40 h

Efetivo

Hiran Ferreira de Lira
http://lattes.cnpq.br/5901926328142268

Assistente

40 h

Efetivo

-

Efetivo

-

Ivan Pereira Leitão
http://lattes.cnpq.br/6737401240492669

Assistente

40 h

-

Jornandes Dias da Silva
http://lattes.cnpq.br/9707741784678106

Adjunto

40 h
(DE)

Efetivo

-

José Claudio Maciel Freire
http://lattes.cnpq.br/6556375172130883
José Marcone Rodrigues Chalegre
http://lattes.cnpq.br/6723974362425398
José Roberto Lessa de Souza
http://lattes.cnpq.br/5445633941884381

Assistente

Adjunto

Auxiliar

40 h

40 h

40 h

Efetivo

Efetivo

Efetivo

-

-

José Roberto de Souza Cavalcanti
http://lattes.cnpq.br/6543768431164693

Manoel Henrique Nóbrega Marinho
http://lattes.cnpq.br/4054463794131432

Adjunto

Assistente

40 h

40 h

Efetivo

-

Efetivo

-
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Marco Otávio Alencar Menezes
http://lattes.cnpq.br/9891719832077537

Assistente

40 h

Efetivo

Osmundo Donato da Silva Neto
http://lattes.cnpq.br/9497757981353315

Adjunto

40 h

Efetivo

-

Sérgio Mário Lins Galdino
http://lattes.cnpq.br/1781254939281428

Adjunto

40 h

Efetivo

-

TOTAL DE PROFESSORES

2005.
Graduação em Engenharia Civil, UPE – 1966.
Mestrado em Geociências, UFPE – 1980.
Graduação em Engenharia Civil, UFAL – 1987.
Mestrado em Física, UFPE – 1992.
Doutorado em Física, UFPE – 1999.
Graduação em Bacharelado em Física, UFPB –
1979.
Mestrado em Tecnologias Energéticas Nucleares,
UFPE – 1985.
Doutorado em Ciências da Computação, UFPE –
2009.
15

As Tabelas 9, 10 e 11 fornecem as informações resumidas sobre o corpo docente do Ciclo Básico do
curso de Engenharia Eletrotécnica, listadas por titulação, regime de trabalho e vínculo com a Instituição,
respectivamente.
Tabela 20 - Resumo da titulação do corpo docente que atua no curso de Engenharia Eletrotécnica ministrando componentes do Núcleo de Conteúdos Básicos.

Titulação
Doutorado
Mestrado
Especialização
Graduação

Qtde.
07
06
01
01
15

TOTAL

%
46,66
40
6,67
6,67
100

Tabela 21 - Resumo do regime de trabalho do corpo docente que atua no curso de Engenharia Eletrotécnica ministrando componentes do Núcleo de Conteúdos
Básicos.

Regime de Trabalho
40 h - DE
40 hs
30 hs
20 hs
10 hs

Qtde.
01
14
07

TOTAL

%
6,67
93,33
100

Tabela 22 - Resumo do vínculo do corpo docente que atua no curso de Engenharia Eletrotécnica ministrando componentes do Núcleo de Conteúdos Básicos.

Vínculo com a Instituição
Quadro efetivo
Cedidos por outra Instituição do Estado

Qtde.
15
15

TOTAL

18.2.

%
100
100

Docentes das Componentes Curriculares dos Núcleos de Conteúdos
Profissionalizantes, Específicos e Eletivas Próprias

Tabela 23 - Corpo docente que atua no curso de Engenharia Eletrotécnica ministrando componentes do Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes, Específicos e
Componentes Curriculares Eletivas Próprias.

Docente
Alexandre Jorge Tavares de Souza
http://lattes.cnpq.br/8195482579597915

Cargo

Regime

Vínculo

Adjunto

30 h

Efetivo

-

Graduação em Engenharia Elétrica, UFPE
Mestrado Engenharia Elétrica, UFPE

Roberto Feliciano Dias Filho
http://lattes.cnpq.br/3147893849992848

Adjunto

40 h

Efetivo

-

Graduação em Engenharia Elétrica, UPE
Mestrado em Engenharia Elétrica, UFPE
Doutorado em Engenharia Elétrica, UFPE

Antônio Varejão de Godoy
http://lattes.cnpq.br/1477972011475090

Assistente

20 h

Efetivo

-

Graduação em Engenharia Elétrica, UFPE
Mestrado em Engenharia Elétrica, UNICAMP.

Assistente

40 h

Efetivo

-

Graduação em Engenharia Elétrica, UFPE
Mestrado em Administração de Empresas, UFPE

Ary Pinto Ribeiro Filho
http://lattes.cnpq.br/8622283273994043

Formação
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Carlos Frederico Dias Diniz
http://lattes.cnpq.br/3297787236735832

Assistente

40 h
(DE)

Efetivo

Eduardo Henrique Diniz Fittipaldi
http://lattes.cnpq.br/2773417963338737

Adjunto

40 h

Efetivo

Methodio Varejão de Godoy
http://lattes.cnpq.br/5238619893311412

Adjunto

20 h

Efetivo

-

Graduação em Engenharia Elétrica.
Mestrado em Ciências Energéticas e Nucleares

-

Graduação em Engenharia Elétrica, UFPE
Mestrado em Engenharia de Produção, UFPE
Doutorado em Engenharia de Produção, UFPE
Graduação em Engenharia Elétrica, UFPE
Mestrado em Engenharia Elétrica, University of
Manchester
Doutorado em Engenharia de Produção, UFPE

-

Graduação em Engenharia Elétrica, UPE
Mestrado em Engenharia de Produção, UFPE

-

Graduação em Engenharia Elétrica, UFPE
Mestrado em Engenharia Elétrica, UFPE
Doutorado em Engenharia Elétrica, UFPE
Graduação em Engenharia Elétrica, UPE

Reive Barros dos Santos
http://lattes.cnpq.br/4531004532366095

Adjunto

40 h

Efetivo

Mozart de Siqueira Campos

Adjunto

10 h

Efetivo

Paulo Álvaro Roriz Dantas
Antônio Samuel Neto
http://lattes.cnpq.br/4456758292081285

Assistente

10 h

Efetivo

Assistente

40 h

Efetivo

-

Graduação em Engenharia Elétrica, UFPE
Mestrado em Engenharia Elétrica, UFPE

Emerson Alves da Silva
http://lattes.cnpq.br/2921386285774446

Assistente

40 h

Efetivo

-

Graduação em Engenharia Elétrica, UPE
Mestrado em Engenharia Elétrica, UFPE

Antônio Gonçalves Torres Júnior
http://lattes.cnpq.br/7896162134906936

Adjunto

40 h

Efetivo

-

Graduação em Engenharia Elétrica, UPE
Mestrado em Tecnologia da Energia, UPE

José Raimundo Lima Júnior
http://lattes.cnpq.br/7737419565985350

Assistente

40 h

Efetivo

-

Graduação em Engenharia Elétrica, UFPE
Mestrado em Engenharia Elétrica, UFCG

Adjunto

40 h
(DE)

Efetivo

-

Adjunto

40 h
(DE)

-

Graduação em Engenharia Civil, UFPE
Graduação em Engenharia Elétrica, UPE
Mestrado em Recursos Hídricos e Saneamento
Ambiental, UFRN
Graduação em Engenharia Elétrica, UFPE
Graduação em Administração de Empresas,
UNICAP
Especialização em Telecomunicações, UPE

Francisco José Costa Araújo
http://lattes.cnpq.br/2119127664759066
Jurany Freitas Melro Travassos
http://lattes.cnpq.br/2646976371467752

Efetivo

-

Gustavo Maciel dos Santos
http://lattes.cnpq.br/9281109196588128

Assistente

40 h

Efetivo

-

Graduação em Engenharia Elétrica, UPE
Mestrado em Engenharia Elétrica, UFPE

Dolores Maria Mendonça Luna

Assistente

40 h

Efetivo

Carlos José Caldas Salviano

Assistente

40 h

CEDIDO

-

Graduação em Engenharia Elétrica, UPE
Graduação em Engenharia Elétrica, UPE
Mestrado em Engenharia Elétrica, UFPE
19

TOTAL DE PROFESSORES

Tabela 24 - Resumo da titulação do corpo docente que atua no curso de Engenharia Eletrotécnica ministrando componentes do Núcleo de Conteúdos
Profissionalizantes, Específicos e Componentes Curriculares Eletivas Próprias.

Titulação
Doutorado
Mestrado
Especialização
Graduação
TOTAL

Qtde.
04
12
01
02
19

%
21,2
63,2
5,2
10,4
100

Tabela 25 - Resumo do regime de trabalho do corpo docente que atua no curso de Engenharia Eletrotécnica ministrando componentes do Núcleo de Conteúdos
Profissionalizantes, Específicos e Componentes Curriculares Eletivas Próprias.

Regime de Trabalho
40 hs - DE
40 hs

Qtde.
03
11

%
16,0
57,9
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30 hs
20 hs
10 hs

01
02
02
19

TOTAL

5,2
10,4
10,4
100

Tabela 26 - Resumo do vínculo do corpo docente que atua no curso de Engenharia Eletrotécnica ministrando componentes do Núcleo de Conteúdos
Profissionalizantes, Específicos e Componentes Curriculares Eletivas Próprias.

Vínculo com a Instituição
Quadro efetivo
Cedidos por outra Instituição do Estado
TOTAL

Qtde.
18
01
19

%
94,7
5,3
100

19. Coordenação e Respectiva Formação e Titulação
A Tabela 27 lista o corpo coordenador do curso de Engenharia Eletrotécnica da POLI/UPE.
Tabela 27 – Corpo Coordenador do Curso de Engenharia Elétrica.

Docente
Antônio Samuel Neto

Cargo
Coordenador

Regime
40 h

Vínculo
Efetivo

-

Emerson Silva

Vice-Coordenador

40 h

Efetivo

-

Formação
Graduação em Engenharia Elétrica, UPE
Mestrado em Engenharia Elétrica, UFPE
Graduação em Engenharia Elétrica, UPE
Mestrado em Engenharia Elétrica, UFPE

20. Local de Funcionamento
A Escola Politécnica de Pernambuco da Universidade de Pernambuco, localizada à Rua Benfica, 455,
Madalena, Recife/PE CEP 50720-001, 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 um grupo de doze abnegados educadores.
Hoje, decorridos 105 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.
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.
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 28.
Tabela 28 - 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
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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.

20.1.

Laboratórios

O curso de graduação em Engenharia Eletrotécnica da POLI/UPE conta com o apoio dos seguintes
laboratórios descritos na Tabela 29.
Tabela 29 - Relação de laboratórios.

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

20.2.

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 máquinas elétricas
Laboratório de instalações elétricas
Laboratório de medidas elétricas
Laboratório de eletrotécnica
Laboratório de automação de sistemas elétricos
Núcleo de Engenharia em Automação e Robótica
Laboratório de Eletrônica
Laboratório de Eficiência Energética

LFI
LAB-QUI
LIP01
LIP02
LIP03
LIP04
LIP05
LIP06
LIP07
LSHT
LMAQ
LINST
LABMED
LETT
LASE
NEAR
LEN
LEE

Gabinete de Atendimento aos Discentes

O atendimento aos discentes do curso de Engenharia Eletrotécnica é realizado na sala compartilhada
das coordenações, em caso de tema relativo a esse setor, ou na sala dos professores quando trata-se de tema
relativo às atividades acadêmicas.

20.3.

Espaço de Convivência para os Discentes

Os estudantes do curso de graduação em Engenharia Eletrotécnica 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 entre os estudantes dos demais cursos de engenharia, além dos
discentes de física dos materiais, administração, direito e corpo discente dos programas de pós-graduação.
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.

20.4.

Educação Continuada

Com o objetivo de promover a educação continuada dos egressos dos cursos de graduação em
Engenharia Eletrotécnica, a Universidade de Pernambuco oferece dois cursos de pós-graduação na área de
Engenharia Elétrica: Mestrado Profissional em Tecnologia da Energia e Mestrado Acadêmico em Engenharia
de Sistemas.
O Programa de Pós-Graduação em Tecnologia da Energia (PPTE) (vide http://ppte.poli.br) conta um
corpo de nove professores doutores como membros permanentes e sete colaboradores. O curso de
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Engenharia Eletrotécnica tem o Prof. Dr. Eduardo Henrique Diniz Fittipaldi como representante no corpo
docente do PPTE.
O Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas (PPGES) (vide http://ppges.poli.br) conta
com dezesseis professores-pesquisadores doutores compondo as duas linhas de pesquisa.

21. Descrição do Acervo Bibliográfico
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;
 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, CDROM 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:
 Empréstimo entre Bibliotecas: empréstimo de materiais bibliográficos de outras bibliotecas nacionais
de forma gratuita;
 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, 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.
A Tabela 30 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 30 - Censo de dados da biblioteca.

Descrição

Números
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Acervo
Empréstimos
Assentos
Empréstimo entre bibliotecas
Catálogo online

32.504
7.414
175
15
sim

22. Redes Virtuais
O discente do curso de Engenharia Eletrotécnica 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

23. Ementário
As ementas seguem no ANEXO II deste documento.
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ANEXO I – Grade Curricular Gráfica Sequencial
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ANEXO II – Ementário

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIV/ERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – ÁLGEBRA LINEAR
CÓDIGO DA DISCIPLINA – ALGL
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS TEÓRICAS
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
CICLO DE FORMAÇÃO BÁSICA COMUM ÀS
ENGENHARIAS – ÁREA DE MATEMÁTICA
SUPERIOR (ANÁLISE)

COMPETÊNCIA (S)
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
abstrados
envolvendo
transformações lineares.
4. Aplicar matrizes no estudo e
resolução de
sistemas lineares

HABILIDADES
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
1. Introdução à disciplina.
2. Espaços Euclidianos Rn
3. Equações lineares e Sistema de equações lineares.
4. Matrizes escalonadas.
5. Matrizes invertíveis.
6. Espaços vetoriais
7. Bases e Dimensão
8. Transformações lineares
9. Operações com transformações lineares.
10. Matrizes e operadores lineares:

11. Determinantes por Permutações.
12. Autovalores e Autovetores: Polinômios de matrizes e de operadores lineares. Autovalores e autovetores.
13. Diagonalização e autovetores.
14. Polinômio característico de uma matriz.
15. Teorema de Cayley-H amilton. Polinômio mínimo de uma matriz.
16. Polinômio característico e mínimo de um operador linear.
17. Espaços com produto interno
18. Diagonaliazaçao dos operadores auto adjuntos.
BIBLIOGRAFIA
1. HOWARD ANTON - ÁLGEBRA LINEAR - Editora Campos, RJ.
2. VALADARES, Renato J. C. - ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA.
3. CARVALHO, J. Pitombeira - ÁLGEBRA LINEAR. LTC, RJ.
4. BOLDRINI - ÁLGEBRA LINEAR - Harbra, SP.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE
Av. Agamenon Magalhães, s/n, Santo Amaro – Recife-PE
CEP - 50100-010 – FONE: (81) 3183.3700 – FAX: (81) 3183.3758
Site: www.upe.br –CNPJ: 11.022.597/0001-91

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL EM UMA VARIÁVEL
CÓDIGO DA DISCIPLINA – CLC1
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
CICLO DE FORMAÇÃO BÁSICA COMUM ÀS
ENGENHARIAS – ÁREA DE MATEMÁTICA
SUPERIOR (ANÁLISE)

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

HABILIDADES
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.
 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.
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Encontrar áreas limitadas por curvas cartesianas planas mediante integração;

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Introdução a Disciplina
2. Introdução ao conceito de limite
3. Continuidade
4. Propriedades dos limites. Teorema do confronto
5. Estudo das funções trigonométricas elementares. Limites trigonométricos
6. Estudo das funções logaritmo e exponencial. Limites das funções logaritmo e exponencial
7. Conceito e histórico da derivada
8. Fórmulas de derivação
9. Derivação das funções polinomiais, racionais, trigonométrica, exponencial e logarítmica
10. Regra da cadeia
11. Derivação implícita
12. Teorema da função inversa e aplicações
13. Taxa de variação
14. Teorema do Valor Médio e Aplicações
15. Máximos e Mínimos
16. Estudo do comportamento da funções. Teorema de L’Hôpital
17. Primitivas e o conceito da integral indefinida
18. Primitivas imediatas
19. Integração por substituição simples
20. Integração por partes
BIBLIOGRAFIA
1. J. STEWART, CÁLCULO, VOL. I, Editora Pioneira, 7a edição, São Paulo 2013
2. ANTON, H.; BIVENS, I.; STHEPHEN, L. CÁLCULO VOL I, Ed. Artmed, 10ª edição, São Paulo, 2015
3. G. ÁVILA, CÁLCULO - Volumes I e II, Livros Técnicos e Científico, 7ª edição, Rio de Janeiro, 2011.
4. H. GUIDORIZZI, UM CURSO DE CÁLCULO, VOLS. I e II, Livros Técnicos e Científicos, 5a edição, 2011.
5. G.F. SIMMONS, CÁLCULO COM GEOMETRIA ANALÍTICA, VOL. I, McGraw-Hill, 2011.
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL EM DUAS VARIÁVEIS
CÓDIGO DA DISCIPLINA – CLC2
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS TEÓRICAS
EMENTA
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
CICLO DE FORMAÇÃO BÁSICA COMUM ÀS
ENGENHARIAS – ÁREA DE MATEMÁTICA
SUPERIOR (ANÁLISE)

COMPETÊNCIA (S)
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

HABILIDADES
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. Introdução a Disciplina
2. O conceito de integral definida. Somas de Riemann.
3. Teorema fundamental do cálculo. Aplicações.
4. Revisão de técnicas elementares de integração.
5. Integração por substituição trigonométrica.
6. Integração por frações parciais.
7. Integração por substituições racionalizantes.
8. Cálculo de áreas planas por integração.
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9. Áreas em coordenadas polares.
10. Volumes de sólidos de área transversal conhecida.
11. Volumes de sólidos de revolução: Método dos anéis.
12. Volumes de sólidos de revolução:Método dos invólucros.
13. Centróides e Teorema de Pappus.
14. Sucessões de números reais. Axioma do supremo.
15. Limites de sucessões.
16. Conceito de séries numéricas. Convergência.
17. Testes de convergência: comparação simples. Comparação dos limites. Teste da integral. Teste da raiz. Teste da razão. Convergência de séries alternantes.
18. Séries de potência. Intervalo de convergência.
19. Derivação e integração de séries de potência.
20. Polinômios de Maclaurin e de Taylor. Séries de Taylor com resto.
BIBLIOGRAFIA
1. J. STEWART, CÁLCULO, VOL. I e II, Editora Pioneira, 7a edição, São Paulo 2013
2. ANTON, H.; BIVENS, I.; STHEPHEN, L. CÁLCULO VOL I, Ed. Artmed, 10ª edição, São Paulo, 2015
3. G. ÁVILA, CÁLCULO - Volumes I e II, Livros Técnicos e Científico, 7ª edição, Rio de Janeiro, 2011.
4. H. GUIDORIZZI, UM CURSO DE CÁLCULO, VOLS. I e II, Livros Técnicos e Científicos, 5a edição, 2011.
5. G.F. SIMMONS, CÁLCULO COM GEOMETRIA ANALÍTICA, VOL. I, McGraw-Hill, 2011.
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL VETORIAL
CÓDIGO DA DISCIPLINA – CLCV
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS TEÓRICAS
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
CICLO DE FORMAÇÃO BÁSICA COMUM ÀS
ENGENHARIAS – ÁREA DE MATEMÁTICA
SUPERIOR (ANÁLISE)

COMPETÊNCIA (S)
1. Entender o conceito
matemático de Limites de
Funções de mais de uma
variável e suas aplicações.
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.

HABILIDADES
COMPETÊNCIA 1
 Representar graficamente funções de duas variáveis;
 Interpretar geometricamente a definição de limites em funções de mais de uma variável
COMPETÊNCIA 2
 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. Introdução a Disciplina
2. Funções de várias variáveis a valores reais. Limites e continuidade.
3. Derivadas parciais.
4. Diferenciabilidade e gradiente. Derivadas direcionais.
5. Máximos e mínimos de funções de várias variáveis. Hessiana.
6. Multiplicadores de Lagrange.
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7. Integrais múltiplas. Domínios no plano e no espaço. Áreas e Volumes.
8. Curvas no espaço. Trietro de Frenet.
9. Integrais de linha. Teorema Fundamental. Parametrização pelo comprimento de arco.
10. Teorema de Green e aplicações.
11. Superfícies parametrizadas. Integrais de superfície.
12. Operador nabla. Divergente e rotacional.
13. Teorema da divergência.
14. Teorema de Stokes.
BIBLIOGRAFIA
1. J. STEWART, CÁLCULO, VOL. II, Editora Pioneira, 7a edição, São Paulo 2013
2. ANTON, H.; BIVENS, I.; STHEPHEN, L. CÁLCULO VOL II, Ed. Artmed, 10ª edição, São Paulo, 2015
3. G. ÁVILA, CÁLCULO - Volumes II, Livros Técnicos e Científico, 7ª edição, Rio de Janeiro, 2011.
4. H. GUIDORIZZI, UM CURSO DE CÁLCULO, VOLS. II, Livros Técnicos e Científicos, 5a edição, 2011.
5. G.F. SIMMONS, CÁLCULO COM GEOMETRIA ANALÍTICA, VOL. II, McGraw-Hill, 2011.
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – EQUAÇÕES DIFERENCIAIS
CÓDIGO DA DISCIPLINA – EDIF
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS TEÓRICAS
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
CICLO DE FORMAÇÃO BÁSICA COMUM ÀS
ENGENHARIAS – ÁREA DE MATEMÁTICA
SUPERIOR (ANÁLISE)

COMPETÊNCIA (S)
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.

HABILIDADES
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
2. Equações diferenciais. Classificação das EDOs.
3. Equações lineares de 1ª ordem com coeficientes variáveis.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE
Av. Agamenon Magalhães, s/n, Santo Amaro – Recife-PE
CEP - 50100-010 – FONE: (81) 3183.3700 – FAX: (81) 3183.3758
Site: www.upe.br –CNPJ: 11.022.597/0001-91

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

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.
Soluções de EDOs na vizinhança de pontos não singulares por séries de potência.
Equação de Euler.

BIBLIOGRAFIA
1. J. STEWART, CÁLCULO, VOL. II, Editora Pioneira, 7a edição, São Paulo 2013
2. ANTON, H.; BIVENS, I.; STHEPHEN, L. CÁLCULO VOL II, Ed. Artmed, 10ª edição, São Paulo, 2015
3. G. ÁVILA, CÁLCULO - Volumes I e II, Livros Técnicos e Científico, 7ª edição, Rio de Janeiro, 2011.
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – CÁLCULO NUMÉRICO
CÓDIGO DA DISCIPLINA – CLCN
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS TEÓRICAS
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
CICLO DE FORMAÇÃO BÁSICA COMUM ÀS
ENGENHARIAS – ÁREA DE MATEMÁTICA
SUPERIOR

COMPETÊNCIA (S)
1. Entender o conceito
matemático de erros e suas
aplicações.
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.

HABILIDADES
COMPETÊNCIA 1
 Determinar erros absolutos, relativos e percentuais.
 Interpretar erros como cotas máximas, relacionando o tamanho de intervalos e erros.
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. Introdução a Disciplina
2. Métodos computacionais e análise numérica
3. Sistema numérico
4. Erro
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5. Zero de Funções- Métodos Iterativos
6. Inversão de Matrizes
7. Método Iterativo de Gauss
8. Método Iterativo de Jacobi
9. Método Iterativo de Seidel
10. Sistemas de Equações Não-Lineares
11. Interpolação de Polinômios
12. Diferenças Finitas
13. Método de Newton
14. Método de Lagrange
15. Ajuste de Curvas - Método dos Mínimos Quadrados
16. Integração Numérica - Quadraturas de Newton-Cotes
17. Regra do Trapézio
18. Regra de Simpson
19. Solução de EDO’s
20. Método de Euler
21. Método de Rugge-Kutta
BIBLIOGRAFIA
1. RUGGIERO, M. A.; LOPES, V. L. da R. CÁLCULO NUMÉRICO. Aspectos Teóricos e Computacionais. 2a. ed, São Paulo: Makron Books, 1996;
2. CAMPOS FILHO, F. F. ALGORITMOS NUMÉRICOS. 2a ed, Rio de Janeiro: LTC, 2007.
3. SPERANDIO, D.; MENDES, J. T.; SILVA, L. H. M. CÁLCULO NUMÉRICO. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2003.
4. BURDEN, R. L.; FAIRESS, J. D. ANÁLISE NUMÉRICA. Thomson Learning, 2003
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – FENÔMENOS DE TRANSPORTE
CÓDIGO DA DISCIPLINA – (CÓDIGO) FEN01
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS TEÓRICAS
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
CICLO DE FORMAÇÃO BÁSICA COMUM ÀS
ENGENHARIAS – ÁREA DE FÍSICA

COMPETÊNCIA (S)

HABILIDADES

1.

COMPETÊNCIA 1
 Compreender os princípios da estática dos fluidos e a equação da geral da estática dos fluidos, bem como suas
aplicações.
 Exemplificar situações onde o estudo da pressão é determinante.

2.
3.
4.
5.
6.

Entender o conceito de
fluidoestática;
Entender o conceito de
fluidodinâmica;
Compreender os tipos e
regimes de escoamento;
Aplicar a equação de Bernoulli
em diferentes problemas de
escoamento;
Compreender os fundamentos
e os mecanismos da
Transferência de Calor;
Compreender os fundamentos
e os mecanismos da
Transferência de Massa.

COMPETÊNCIA 2
 Demonstrar algebricamente as equações do escoamento dos fluidos.
 Ilustrar a importância desse conceito nos diferentes fenômenos de escoamento.
COMPETÊNCIA 3
 Compreender os tipos e regime de escoamento laminar ou turbulento, viscoso ou não-viscoso, compressível ou
incompressível, aberto ou fechado, estacionário ou transiente.
COMPETÊNCIA 4
 Exemplificar as aplicações da equação de Bernoulli em diferentes problemas.
COMPETÊNCIA 5
 Compreender os mecanismos da transmissão de calor (condução, convecção e radiação) e saber aplica-los nos
diferentes problemas.
COMPETÊNCIA 6
 Compreender os mecanismos da transmissão de massa e saber aplica-los nos diferentes problemas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1.

Fluido estática: Conceitos e definições, Viscosidade de um fluido, Forças de superfície e de corpo, Equilíbrio relativo.
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2.
3.
4.
5.

Escoamentos Viscosos: Conceitos de Camada Limite, Análise dimensional e semelhança dinâmica, Regimes de escoamento, Equações fundamentais do movimento dos fluidos, Escoamento laminar entre
placas planas paralelas, Escoamento laminar em tubos seção circular e seção anular, Equações de energia aplicadas a escoamento permanente de fluidos Incompressíveis, Equações de energia aplicadas a
escoamento permanente de fluidos compressíveis, Relações entre conservação de massa, quantidade de movimento, conservação de energia.
Transmissão de calor: Formas e Regimes de transmissão de calor, Aplicações da Lei de Fourier, Coeficiente de condutividade térmica, Resistência térmica, Expressão geral do fluxo, Expressão geral da
distribuição de temperatura, Sistemas com fonte interna de calor, Convecção: livre e forçada, Radiação térmica.
Transporte de massa: Conceitos básicos, Transportes de massa: por difusão e por convecção, Coeficientes de transporte de massa.
Semelhanças fenomenológicas: Entre escoamentos de fluidos, transmissão de calor e transporte de massa.

BIBLIOGRAFIA
1. BRAGA, Washington F. Fenômenos de Transporte Para Engenharia. 2ª Ed. LTC, 2012.
2. PITTS, Donald R.; SISSOM Leighton E. Fenômenos de Transporte. McGraw-Hill, 1988.
3. STREETER Victor L. Mecânica dos Fluidos. McGraw-Hill, 1977.
4. BASTOS, Francisco de Assis. Problemas de Mecânica dos Fluidos. Guanabara Dois, 1983.
5. ARAÚJO, Celso de. Transmissão de Calor. LTC, 1982.
6. KREITH Frank. Princípios da Transmissão de Calor. Editora Edgard Blucher, 1977.
7. FRANK P. Incropera; et al. Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa. 7ª Ed. LTC, 2014.
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – FUNDAMENTOS DE MECÂNICA
CÓDIGO DA DISCIPLINA – FMEC
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 H 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
CICLO DE FORMAÇÃO BÁSICA COMUM ÀS
1. Compreender os conceitos de
ENGENHARIAS – ÁREA DE FÍSICA
medição fundamentais para o
COMPETÊNCIA 1
estudo do movimento dos
 Compreender o conceito de medida e de sistemas de unidades de medidas e suas transformações.
corpos no espaço.
 Identificar e relacionar as definições básicas associadas ao estudo do movimento dos corpos, tais como como posição,
2. Relacionar o estado de
deslocamento, intervalo de tempo, referenciais inerciais, referenciais não-inerciais, velocidade média, velocidade
movimento ao conceito de
instantânea, aceleração média e aceleração instantânea.
inércia, força e suas aplicações
 Operar com grandezas vetoriais relacionadas ao movimento de corpos no espaço.
em problemas que envolvem
 Identificar, classificar e estudar o movimento de corpos no espaço.
dinâmica clássica de partículas.
 Operar com funções temporais e espaciais que parametrizam e descrevem o movimento de corpos no espaço.
3. Compreender e aplicar o
formalismo de trabalho e
COMPETÊNCIA 2
energia na resolução de
 Compreender os conceitos de força, massa, aceleração e suas relações com o estado de movimento ou o repouso de
problemas em mecânica
partículas e objetos.
clássica.
 Identificar o conjunto de forças em atuação em fenômenos naturais, dispositivos e máquinas simples.
4. Utilizar as simetrias e leis de
 Relacionar um conjunto de forças atuantes com a aceleração resultante, de forma a descrever matematicamente o
conservação da mecânica
estado de movimento ou repouso de corpos no espaço.
clássica na compreensão e
 Obter as equações de movimento de corpos e objetos no espaço a partir das Leis de Newton.
estudo do estado de
movimento ou repouso de
COMPETÊNCIA 3
partículas, sistemas de
 Compreender e utilizar o formalismo de trabalho e energia na resolução de problemas que envolvem o movimento ou
partículas e objetos.
repouso de partículas e objetos no espaço.
5. Compreender os conceitos

Identificar forças dissipativas e conservativas em estados de movimento, repouso, dispositivos e máquinas simples.
básicos que promovem o

Obter e interpretar curvas de energia e energia potencial em sistemas clássicos mecânicos.
equilíbrio translacional e
 Classificar e descrever estados de movimento ou repouso a partir de curvas de energia.
rotacional de objetos e
 Identificar sistemas de energias potenciais e relacionar suas variações com mudanças em grandezas vetoriais
sistemas físicos.
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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.
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.
2.
3.
4.

Medição: Sistema Internacional de Unidades – SI, mudança de unidades, comprimento, tempo e massa.
Movimento Retilíneo: posição e deslocamento, velocidade média e velocidade escalar média, velocidade instantânea e velocidade escalar instantânea, aceleração, aceleração constante.
Vetores: vetores e escalares, soma geométricas de vetores, componentes de vetores, vetores unitários, adição de vetores através de suas componentes, multiplicações de vetores.
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.
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – FUNDAMENTOS DE FÍSICA MODERNA
CÓDIGO DA DISCIPLINA – FFMD
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 H TEÓRICAS
EMENTA
O curso tem como objetivo apresentar o estudante com os conceitos fundamentais da óptica e física moderna e suas aplicações. Os conteúdos abordados nesta disciplina envolvem: Ondas Eletromagnéticas, Luz, Óptica
Geométrica, Óptica Física, Teoria da Relatividade Restrita, Ondas de Matéria, Fundamentos da Mecânica Quântica e Física Nuclear.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA (S)
HABILIDADES
CICLO DE FORMAÇÃO BÁSICA COMUM ÀS
1. Relacionar o eletromagnetismo
ENGENHARIAS – ÁREA DE FÍSICA
e as equações de Maxwell com COMPETÊNCIA 1
os fenômenos ondulatórios e
 Utilizar as Equações de Maxwell em sua forma diferencial a fim de obter e compreender a equação da onda
luminosos.
eletromagnética.
2. Compreender o processo de
 Relacionar as oscilações eletromagnéticas com o transporte de energia e informação.
formação de imagens e suas
 Compreender os fenômenos fundamentais da interação luminosa como refração, reflexão, dispersão cromática e
aplicações em dispositivos
polarização eletromagnética.
ópticos.
3. Compreender os conceitos
COMPETÊNCIA 2
fundamentais da relatividade
 Utilizar o formalismo da óptica geométrica com o objetivo de descrever o comportamento da luz e o funcionamento de
restrita de Einstein e suas
espelhos planos e esféricos.
consequências e aplicações no
 Compreender os conceitos geométricos dos feixes de luz na produção de imagens por dispositivos ópticos como
mundo moderno.
superfícies refratoras, lentes e telescópios.
4. Compreender os fundamentos
 Utilizar o formalismo da óptica física com o objetivo de compreender fenômenos ondulatórios fundamentais como
da Mecânica Quântica,
difração, interferência construtiva e interferência destrutiva.
conhecendo seus constituintes
 Aplicar os conceitos básicos da óptica no funcionamento de experimentos e dispositivos ópticos básicos como fenda
e interações energéticas
dupla, interferência em filmes finos e interferômetro de Michelson.
fundamentais.
 Compreender as diversas manifestações da difração óptica e suas aplicações em experimentos de aberturas circulares,
fendas duplas, grades de difração e difração de raios X.
COMPETÊNCIA 3
 Compreender os postulados fundamentais de Einstein e suas aplicações no mundo moderno.
 Compreender os conceitos fundamentais da relatividade temporal e espacial.
 Aplicar os conceitos relativísticos na compreensão das limitações da transformada de Galileu e obtenção da
transformada de Lorentz.
 Aplicar as relações relativísticas com o objetivo de relacionar corretamente velocidades relativas.
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Compreender as limitações da física clássica e as bases da física moderna.
Utilizar os conceitos da física relativística na descrição matemática e compreensão do Efeito Doppler para a luz.

COMPETÊNCIA 4
 Compreender os conceitos fundamentais da física quântica.
 Aplicar os fundamentos da física quântica na descrição ondulatória da matéria.
 Compreender a aplicação da Equação de Erwin Schrödinger no contexto do formalismo quântico.
 Compreender o fenômeno de tunelamento de barreiras.
 Compreender a natureza probabilística de fenômenos quânticos e o Princípio da Incerteza.
 Aplicar a Equação de Schrödinger em situações específicas de elétron preso em um poço de potencial.
 Compreender o modelo atômico de Bohr e o uso da Equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio.
 Compreender os conceitos fundamentais sobre as propriedades dos átomos e suas aplicações na condução eletrônica
em sólidos, física dos decaimentos radioativos, fissões e fusões nucleares
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1.
2.
3.
4.
5.

Ondas Eletromagnéticas: descrição de uma onda eletromagnética, o vetor de Poynting, reflexão, refração e polarização.
Luz: Onda ou partícula, velocidade da luz, espectro eletromagnético, princípio de Fermat, reflexão, refração, polarização da luz.
Óptica Geométrica: Espelho plano, espelhos esféricos, lentes, formação de imagens por refração e instrumentos ópticos.
Óptica Física: Natureza ondulatória da luz, interferência com duas ou mais fontes, modelo vetorial para a adição de ondas harmônicas, difração, figuras de difração.
Relatividade: postulados da relatividade, relatividade da simultaneidade, relatividade do tempo, relatividade das distâncias, transformação de Lorentz, relatividade das velocidades, efeito Doppler para a luz,
interpretação do momento, interpretação da energia.
6. Fótons e Ondas de Matéria: fóton, quantum de luz, efeito fotelétrico, luz como uma onda de probabilidade, elétrons e ondas de matéria, equação de Schrödinger, princípio de indeterminação de Heisenberg,
efeito túnel, ondas em cordas e ondas de matéria, energia de um elétron confinado, funções de onda de um elétron confinado, um elétron em um poço finito, modelo de Bohr do átomo de hidrogênio, equação de
Schrödinger e o átomo de hidrogênio.
7. Átomos: spin do elétron, momento angular e momento magnético, ressonância magnética, princípio de exclusão de Pauli, construção da tabela periódica, espectros de raios X dos elementos, Laser e a luz do
laser.
8. Condução de Eletricidade nos Sólidos: propriedades elétricas dos sólidos, níveis de energia em um sólido cristalino, isolantes, metais, semicondutores, semicondutores dopados, junção p-n, diodo retificado,
diodo emissor de luz (LED), transistor.
9. Física Nuclear: propriedades do núcleo, decaimento radioativo, decaimento alfa, decaimento beta, datação radioativa, medida da dose de radiação, modelos nucleares.
10. Energia Nuclear: fissão do urânio, modelo para a fissão nuclear, reator nuclear, reator nuclear natural, fusão termonuclear, fusão nuclear no Sol e em outras Estrelas, fusão termonuclear controlada.
11. Composição e o Começo do Universo: léptons, hádrons, mais uma lei da conservação, modelo dos quarks, o Universo em expansão, radiação cósmica de fundo, matéria escura, O Big Bang.
BIBLIOGRAFIA
1.
2.

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física. Vol. 4, 9ª Ed., LTC, 2009.
TIPLER, Paul Allen; MOSCA, Gene. Física para Cientistas e Engenheiros. Vols. 2 e 3, 6ª Ed., LTC, 2009.
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3.
4.
5.

KELLER, Frederick J.; GETTYS, Edward; Skove, Malcolm. Física. Vol. 3, Makron Books, 1999.
SERWAY, Raymond. Física. Vol. 4, 3ª Ed., Thomson, 2007.
Nussenzveig, Hersh Moysés, Curso de Física Básica. Vol. 4, 5ª Ed. Blucher, 2013.
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – FUNDAMENTOS DE ELETROMAGNETISMO
CÓDIGO DA DISCIPLINA – FELM
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 H TEÓRICAS
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
CICLO DE FORMAÇÃO BÁSICA COMUM ÀS
1. Estabelecer relações entre
ENGENHARIAS – ÁREA DE FÍSICA
campos vetoriais, forças e
COMPETÊNCIA 1
potenciais para descrever o
 Compreender o conceito de carga elétrica como uma propriedade da matéria e relacionar suas interações através de
comportamento de sistemas de
forças, potenciais e campos vetoriais.
cargas elétricas.
 Relacionar forças elétricas com a distribuição espacial de cargas elétricas.
2. Compreender o funcionamento
 Determinar a distribuição espacial de campos elétricos a partir de diversas distribuições de carga utilizando integrais de
de dispositivos eletrônicos
superfície.
simples e suas funções em
 Aplicar o conceito de derivada direcional em potenciais elétricos com o objetivo de conhecer uma dada distribuição
circuitos.
espacial de campo elétrico.
3. Compreender a relação entre
 Compreender a modificação da distribuição de campo elétrico em meios dielétricos.
distribuição espacial de
correntes elétricas a produção
COMPETÊNCIA 2
de campos magnéticos e vice Utilizar o formalismo da física clássica e a mecânica newtoniana com o objetivo de descrever o comportamento da
versa.
corrente elétrica em circuitos e dispositivos eletrônicos.
4. Relacionar campos elétricos e
 Compreender os conceitos de resistividade e condutividade e sua relação com a sua temperatura de operação de
magnéticos a fim de descrever
dispositivos eletrônicos.
fenômenos simples da
 Utilizar os conceitos básicos da eletrostática com o objetivo de determinar os valores de capacitâncias e resistências
eletromagnetostática.
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
 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.
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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Cargas Elétricas: cargas elétricas, condutores e isolantes, Lei de Coulomb, quantização da carga, conservação da carga.
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.
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.
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.
Capacitância: capacitância, cálculo da capacitância, associação de capacitores, energia armazenada em um campo elétrico, capacitor com dielétrico.
Corrente e Resistência elétrica: corrente elétrica, densidade de corrente elétrica, resistência, resistividade, Lei de Ohm, potência em circuitos elétricos, semicondutores, supercondutores.
Circuitos de Corrente Contínua: força eletromotriz, Lei de Kirchhoff, amperímetro, voltímetro, circuito RC.
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.
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.
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.
Oscilações Eletromagnéticas: oscilações em um circuito LC – análise qualitativa e quantitativa, oscilações amortecidas em um circuito RLC.
Circuito de Corrente Alternada: corrente alternada, oscilações forçadas, carga resistiva, carga capacitiva, carga indutiva, circuito RLC série, potência em circuitos de corrente alternada, transformadores.
Equações de Maxwell: campos magnéticos induzidos, corrente de deslocamento, equações de Maxwell.
Magnetismo da Matéria: ímãs permanentes, magnetismo e elétrons, propriedades magnéticas dos materiais, diamagnetismo, paramagnetismo, ferromagnetismo.
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – GEOMETRIA ANALÍTICA
CÓDIGO DA DISCIPLINA – GEOA
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
CICLO DE FORMAÇÃO BÁSICA COMUM ÀS
ENGENHARIAS – ÁREA DE MATEMÁTICA
SUPERIOR (ANÁLISE)

COMPETÊNCIA (S)
1. Entender o conceito
matemático de vetores e suas
aplicações.
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.

HABILIDADES
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.
 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.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ângulos e intersecções entre retas. Distância ponto-reta e entre retas no plano.
Circunferências. Equações cartesiana, paramétrica e polar.
Intersecções entre circunferências e entre circunferência e reta .Posições relativas.
Regiões limitadas por retas e por retas e circunferências no plano.
Cônicas: Histórico e importância. Conceitos de mecânica celeste.
Estudo da elipse: Focos e excentricidade. Equações paramétricas.
Estudo da hipérbole: focos, excentricidade e assíntotas.
Estudo da parábola: foco, excentricidade e reta diretriz.
Rotação de eixos. Equação geral do 2º Grau.
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.
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – MECÂNICA ClÁSSICA 1
CÓDIGO DA DISCIPLINA – MEC1
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 H TEÓRICAS
EMENTA
O curso tem como objetivo apresentar o estudante com os conceitos elementares do equilíbrio de um ponto material e de estruturas no espaço. Os conteúdos abordados envolvem Vetores de Força, Equilíbrio de uma
Partícula, Sistemas de Forças Equivalentes, Equilíbrio dos Corpos Rígidos, Análise Estrutural, Forças Internas, Estruturas e Máquinas, Vigas e Cabos, Atrito, Centro de Gravidade e Centroide, Momentos de Inércia e
Trabalho Virtual.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA (S)
HABILIDADES
CICLO DE FORMAÇÃO BÁSICA COMUM ÀS
1. Fornecer as bases para a
ENGENHARIAS – ÁREA DE FÍSICA
compreensão do equilíbrio
COMPETÊNCIA 1
estático translacional e
 Aplicar os conhecimentos acerca de vetores para representar pontos e forças no espaço.
rotacional de corpos e
 Utilizar o ferramental da Mecânica Newtoniana para descrever o equilíbrio estático translacional e rotacional de
estruturas.
partículas e pontos no espaço.
2. Identificar o conjunto de forças
 Utilizar a representação vetorial para obter os sistemas de forças equivalentes em sistemas partículas e estruturas.
e torques em atuação em
estruturas e sistemas de
COMPETÊNCIA 2
partículas e determinar suas
 Aplicar o ferramental da Mecânica Newtoniana para descrever o equilíbrio estático translacional e rotacional de corpos
intensidades, direções e
rígidos no espaço.
sentidos.
 Representar e determinar numericamente as forças externas e internas em atuação em estruturas complexas e treliças.
3. Compreender as contribuições
 Obter o conjunto de forças atuantes e o sistema de forças e torques equivalentes em cabos.
do atrito e da distribuição de
massa de corpos e estruturas
COMPETÊNCIA 3
em promover o equilíbrio
 Compreender os fenômenos associados ao atrito entre superfícies que promovem o equilíbrio estático.
estático translacional e
 Compreender o conceito de centro de gravidade e centroide e sua contribuição no equilíbrio de corpos extensos e
rotacional.
estruturas.
 Determinar a localização do centro de gravidade e do centroide de estruturas, vigas e corpos no espaço.
 Compreender os requisitos do equilíbrio translacional de corpos rígidos e determinar o momento de inércia de rotação
de estruturas e corpos extensos.
 Utilizar o conceito de trabalho virtual para compreender os tipos de equilíbrio estático de estruturas e treliças.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1.

Força, vetores, operações com vetores, resultantes de várias forças concorrentes, decomposição de uma força.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Adição de forças, equilíbrio de um ponto material, primeira lei do movimento de Newton.
Força no espaço, Equilíbrio de um ponto material no espaço.
Forças internas e externas, princípio da transmissibilidade, forças equivalentes, produto vetorial, momento de uma força e m relação a um ponto.
Produto escalar e misto, momento de uma força em relação a um eixo, momento de um binário.
Redução de um sistema de forças, sistemas equivalentes, sistemas equipolentes.
Diagrama de corpo livre, reações nos vínculos de uma estrutura, equilíbrio de um corpo rígido em duas dimensões.
Equilíbrio em três dimensões.
Centro de gravidade de um corpo bidimensional, centroides de curvas e superfícies, momentos de primeira ordem, placas e arames compostos.
Determinação do centroide por integração, teorema de Pappus-Guldin, cargas distribuídas sobre vigas, forças sobre superfícies submersas.
Baricentro de um corpo tridimensional, centroide de um sólido, corpos compostos, determinação de centroide sólidos por integração.
Treliças, método dos nós,
Treliças espaciais, métodos das seções, treliças compostas.
Estruturas e máquinas
Vigas: tipos de carregamentos e vínculos externos, força cortante e momento fletor em uma viga.
Diagramas e reações.
Cabos: cargas concentradas e distribuídas, cabo parabólico e catenária.
Cálculo do momento de inércia de sistemas de partículas e corpos rígidos.
Trabalho virtual e equilíbrio de estruturas.
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – MECÂNICA CLÁSSICA 2
CÓDIGO DA DISCIPLINA – MEC2
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 H TEÓRICAS
EMENTA
O curso tem como objetivo apresentar o estudante os formalismos Lagrangeano e Hamiltoniano para o estudo da dinâmica de sistemas e corpos rígidos. Os conteúdos abordados envolvem uma breve revisão da
Mecânica Newtoniana, Oscilações, Calculo Variacional, Mecânica Lagrangeana, Movimento em Referencial Não-inercial, Movimento de Força Central, Dinâmica de Corpos Rígidos, Formulação Hamiltoniana da
Mecânica, Transformações Canônicas, Teoria de Hamilton-Jacobi, Variáveis de ação-ângulo e Caos Clássico.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA (S)
HABILIDADES
CICLO DE FORMAÇÃO BÁSICA COMUM ÀS
1. Compreender a extensão das
ENGENHARIAS – ÁREA DE FÍSICA
aplicações da mecânica
COMPETÊNCIA 1
newtoniana na dinâmica
 Aplicar os conhecimentos fundamentais da Mecânica Newtoniana em problemas com soluções exatas e aproximações
clássica.
analíticas.
2. Compreender os princípios
 Utilizar o formalismo newtoniano para descrever e solucionar problemas de oscilações mecânicas.
fundamentais do formalismo
 Compreender o Teorema da Ação Mínima e suas aplicações em problemas de otimização energética.
lagrangeano da mecânica e
suas aplicações.
COMPETÊNCIA 2
3. Compreender os princípios
 Compreender o conceito de problema de extremização e obter as equações Euler-Lagrange em sistemas físicos.
fundamentais do formalismo
 Aplicar o ferramental da Mecânica Lagrangeana em problemas da mecânica clássica que envolvem extremização e
hamiltoniano da mecânica e
otimização para determinação das equações de movimento.
suas aplicações.
 Compreender o conceito de vínculo em sistemas dinâmicos e obter as equações de movimento com vínculos
mecânicos.
 Compreender as vantagens da formulação do princípio variacional na dinâmica de sistemas físicos.
 Utilizar o formalismo lagrangeano em problemas de força central e estudo de estabilidade de órbitas.
COMPETÊNCIA 3
 Aplicar o formalismo hamiltoniano na descrição de sistemas conservativos, dissipativos e oscilatórios.
 Compreender o conceito de Transformação Canônica e suas aplicações em sistemas dinâmicos.
 Obter o conjunto de equações canônicas do movimento de partículas, sistemas de partículas e corpos rígidos.
 Compreender os teoremas de conservação da mecânica na representação hamiltoniana.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1.

Revisão de Mecânica Newtoniana – Leis de Newton, leis de conservação (momento linear, angular e energia mecânica), forças resistivas (atrito, arraste, etc.).
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oscilações – Oscilador harmônico simples (1D e 2D), espaço de fase, oscilações forcadas, oscilações amortecidas e fenômenos de ressonância.
Calculo variacional – Introdução a problemas variacionais, conceito de funcional, equação de Euler, primeiras integrais de Euler e aplicações (braquistócrona, catenária, cálculo de geodésicas, etc.).
Mecânica Lagrangeana – Princípio de Hamilton, equação de Euler-Lagrange, coordenadas generalizadas, teorema do virial, forças de vínculo (restrições holonômicas e não-holonômicas), e multiplicadores de
Lagrange.
Movimento em campo de força central – O problema de dois corpos e sua redução ao problema de um corpo, massa reduzida, Lagrangeano do sistema, potencial efetivo, classificação qualitativa de órbitas,
equação diferencial das órbitas, o problema de Kepler (seções cônicas), teorema de Bertrand e o vetor de Laplace-Runge-Lenz.
Movimento em referencial não-inercial – Referencias não-inerciais e leis de Newton, forças fictícias e referenciais girantes (forças centrífuga e de Coriolis).
Dinâmica de corpos rígidos – energia cinética de um corpo rígido, tensor de inércia, momento angular, eixos principais de inércia e generalização do teorema dos eixos paralelos, equações de Euler, ângulos de
Euler e aplicações (pião simétrico).
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
CÓDIGO DA DISCIPLINA – PBES
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS TEÓRICAS
EMENTA
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
CICLO DE FORMAÇÃO BÁSICA COMUM ÀS
ENGENHARIAS – ÁREA DE MATEMÁTICA
SUPERIOR

COMPETÊNCIA (S)
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
stuações problemas .

4.

Aplicar testes estatísticos nos
diversos contextos técnicos
científicos.

HABILIDADES
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.
COMPETENCIA 2
 Aplicar diversos teoremas e propriedades das probabilidades (teorema do produto, teorema de Bayes, etc.) a espaços
amostrais finitos e finitos equipováveis
 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
COMPETENCIA 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
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Introdução a Disciplina
2. Organização de Dado
3. Representação Gráfica
4. Medidas de Centralidade
5. Gráfico Box-Plot
6. Introdução à Probabilidade
7. Modelos para Variáveis Aleatórias
8. Teoria Elementar da Amostragem
9. Teoria Estatística da Estimação e Suas Aplicações
10. Teoria da Decisão, Teste de Hipótese e Significância
11. Controle Estatístico de Processos
BIBLIOGRAFIA
1. MONTGOMERY, D.C.; RUNGER, G.C. ESTATÍSTICA APLICADA E PROBABILIDADE PARA ENGENHEIROS.4aed. Rio de Janeiro, Ed. LTC, 2007.
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3. BUSSAB, W. O e MORETTIN, P. A . ESTATÍSTICA BÁSICA.Ed. Saraiva, 5aed.,São Paulo, 2002.
4. DEVORE, J.L.; PROBABILITY AND STATISTICS FOR ENGINEERING AND THE SCIENCES. 4aed.,Duxbury,1995.
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – QUÍMICA GERAL
CÓDIGO DA DISCIPLINA – QUIM
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

COMPETÊNCIA (S)

HABILIDADES

CICLO DE FORMAÇÃO BÁSICA COMUM ÀS
ENGENHARIAS – ÁREA DE QUÍMICA

1. Compreender a evolução histórica
do conceito de átomo e matéria a
partir dos avanços dos métodos
científicos
e
das
técnicas
experimentais, e descrever os
principais modelos atômicos;

COMPETÊNCIA 1:
 Compreender a evolução da ciência no conceito do átomo;
 Entender as técnicas experimentais empregadas na determinação das partículas subatômicas fundamentais (elétron,
próton e nêutron);
 Conceber os modelos atômicos para o entendimento da existência do átomo e da constituição da matéria.

2. Relacionar as leis / hipóteses
estabelecidas, e os fenômenos
observados da interação da
radiação eletromagnética com a
matéria e entender a estrutura
submicroscópica;
3. Entender a importância da
mecânica quântica para descrever o
comportamento
dos
átomos
polieletrônicos;
4. Compreender a periodicidade nas
configurações
eletrônicas
dos
elementos químicos e relacionar
com as propriedades atômicas,

COMPETÊNCIA 2:
 Aplicar a Lei de Planck para calcular frequência e comprimento de onda da radiação eletromagnética;
 Entender o efeito fotoelétrico das superfícies metálicas interpretado por Einstein;
 Calcular as transições eletrônicas no átomo de hidrogênio e sistemas hidrogenoides;
 Diferenciar espectros discretos e contínuos;
 Confrontar os postulados de Bohr para o átomo de hidrogênio com o modelo atual.
COMPETÊNCIA 3:
 Empregar a Hipótese de De Broglie para constatar o comportamento dual do elétron;
 Aplicar o Princípio da Incerteza de Heisenberg para entender o comportamento do elétron num átomo;
 Familiarizar com a equação de onda de Shrödinger para o átomo de hidrogênio e interpretar os números quânticos
como suas soluções;
 Interpretar os números quânticos para explicar a energia dos elétrons num átomo;
 Familiarizar com as formas dos orbitais s, p, d e f;
 Analisar as regiões nodais dos principais orbitais atômicos;
 Aplicar o Princípio de Pauli e a Regra de Hund na distribuição eletrônica.
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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.

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.

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 ondapartícula, mecânica quântica, orbitais atômicos, átomos polieletrônicos.
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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.

4.

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.
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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
EMENTA
Circuitos magnéticos. Transformadores. Princípios de conversão eletromecânica de energia. Introdução às máquinas elétricas rotativas.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO

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

COMPETÊNCIA (S)
5. Analisar arranjos gerais de
circuitos magnéticos.
6. Compreender o princípio de
funcionamento de
transformadores monofásicos e
trifásicos.
7. Assimilar o princípios básicos
de conversão eletromecânica
de energia.
8. 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.
 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.
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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, classificação, fenômenos 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, regulação, 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, balanço de energia, transformação 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. FITZGERALD, A. E., KINGSLEY Jr., C & UMANS, S.; (2006); "MÁQUINAS ELÉTRICAS"; Ed. BOOKMAN: São Paulo.
3. BIM, E. - "MÁQUINAS ELÉTRICAS E ACIONAMENTO"; (2012); Editora Campus: Elsevier, Rio de Janeiro.
4. KOSOW, I - Máquinas Elétricas e Transformadores, (1998) Editora Globo, Rio de Janeiro/Brasil.
5. DEL TORO, V. Del - Fundamentos de Máquinas Elétricas - (1999) Livros Técnicos e Científicos Ed. RJ/Brasil.
6. SEN, P.C.; Principles of Electric Machines and Power Electronics, 2nd ed. New York, John Wiley & Sons, 1997.615 p.
7. 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.
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – CIRCUITOS ELÉTRICOS 1
CÓDIGO DA DISCIPLINA – CKT1
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 h TEÓRICAS
EMENTA
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 ELÉTRICOS
DE POTÊNCIA
NÚCLEO DE CONTEÚDOS
PROFISSIONALIZANTES

COMPETÊNCIA (S)
5. Aprender os conceitos gerais
de circuitos elétricos (corrente
elétrica, tensão elétrica,
potência e energia, elementos
passivos e ativos).
6. 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.
7. Saber realizar a análise de
transitórios de circuitos,
originários das manobras de
chaves presentes nos circuitos,
de modo a viabilizar seu
domínio da análise das
respostas naturais e forçadas

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.
 Fazer a Análise de Circuitos Elétricos com um elemento armazenador (circuitos de 1ª ordem) e com dois elementos
armazenadores (circuitos de 2ª ordem) com excitações contínuas e alternadas.
COMPETÊNCIA 4
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8.

das grandezas elétricas.
Ter noções da utilização de
técnicas computacionais para
análise circuitos elétricos.



Saber empregar técnicas computacionais na análise e resolução de 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 – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – CIRCUITOS ELÉTRICOS 2
CÓDIGO DA DISCIPLINA – CKT2
CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 h TEÓRICAS
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 ELÉTRICOS
DE POTÊNCIA
NÚCLEO DE CONTEÚDOS
PROFISSIONALIZANTES

COMPETÊNCIA (S)
5. Conhecer a análise de circuitos
elétricos lineares com
excitações senoidais pelo
método fasorial
6. Compreender o conceito de
potência elétrica em circuitos
elétricos lineares com excitação
senoidal em regime
permanente
7. Entender e saber aplicar os
métodos e técnicas de análise
de circuitos elétricos trifásicos
em regime permanente
senoidal.
8. Aprofundar a técnicas de
análise de circuitos elétricos
lineares através da utilização
da Transformada de Laplace
9. Familiarizar e desenvolver o
conhecimento dos alunos com
a conceituação de modelagem
de circuitos elétricos lineares
através de Função de
Transferência (Função de

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
 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
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Rede) e Função de Resposta
em Frequência.
10. Saber analisar e resolver
circuitos com acoplamento
magnético e indutância mútua.
11. 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.
12. Familiarizar o aluno com a
utilização de técnicas
computacionais para análise 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.

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.
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2.
3.
4.
5.
6.

Hayt Jr., W. H., Kemmerly, J. E. e Durbin, S. M.; Análise de Circuitos em Engenharia, Ed. McGraw-Hill, 2007.
Alexander, C. K. & Sadiku, M. N. O.; Fundamentos de Circuitos Elétricos, 5ª. Edição, McGrawHill Education, 2013.
Dorf, R. C. & Svoboda, J. A.; Introdução aos Circuitos Elétricos
Boylestad, R. L.; Introdução à Análise de Circuitos
Irwin, J. D.; Introdução à Análise de Circuitos Elétricos
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
CÓDIGO DA DISCIPLINA – EFIC
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 h TEÓRICAS
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

5.

COMPETÊNCIA 1
 Conhecer o conceito de eficiência energética e sua importância no meio ambiente e na sociedade;

6.
ÁREA ENGENHARIA ELÉTRICA

7.

EIXO INDUSTRIAL
NÚCLEO DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA
(ELETIVA)

8.
9.

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

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
5. Elaborar e executar auditorias energéticas em diversos tipos de instalações, visando promover e difundir o uso racional
da energia elétrica.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Introdução ao combate de desperdício de energia: Introdução. Programa de Conservação de Energia Elétrica.
Conceitos básicos: energia e demanda. Curva de carga. Fator de carga.
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.
Aspectos gerais da legislação: Resolução Nº 414/2010 da Aneel.
Eficiência energética em transformadores de potência: Aspectos construtivos. Perdas em transformadores. Rendimento de transformadores. Redução das perdas pela distribuição das cargas.
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).
Perdas em condutores elétricos: Comparativo do dimensionamento econômico e técnico de condutores.
Correção do fator de potência: Conceitos do fator de potência. Correção do fator de potência. Causas do baixo fator de potência.
Eficiência energética em sistemas de iluminação: Conceitos básicos de luminotécnica. Tipos de lâmpadas. Eficiência luminosa. Rendimento das luminárias. Sistemas eficientes de Iluminação.
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.
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.
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, 3a 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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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – ELETRÔNICA DE POTENCIA
CÓDIGO DA DISCIPLINA – ELP2
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 h TEÓRICAS
EMENTA
Introdução às chaves semicondutoras de potência. O tiristor: princípio de operação e funcionamento. Conexões de tiristores. Circuitos resistivo, indutivo e capacitivo com tiristores em anti-paralelo. Sistemas de controle e
disparo de tiristores. Conversores DC / DC (Choppers). Compensadores estáticos de potência reativa. Conversores AC / DC comutados pela linha não controlados. Conversores AC / DC comutados pela linha controlados.
Harmônicos, filtros e potência reativa associada aos conversores AC / DC comutados pela linha. Influência do fenômeno da comutação em conversores AC / DC. Operação conjunta retificador – inversor. Introdução à
transmissão de energia em corrente contínua em alta tensão (CCAT).
ÁREA/EIXO/NÚCLEO

COMPETÊNCIAS
1.

ÁREA ENGENHARIA ELÉTRICA
2.
EIXO SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA
NÚCLEO DE CONTEÚDOS ESPECÍFICOS
3.
4.
5.

6.

Analisar o desempenho
das principais chaves
semicondutoras de
potência oferecidas pela
indústria
Explicar os princípios de
operação e funcionamento
de um tiristor, juntamente
com as principais formas
de conexão deste
componente.
Analisar o funcionamento
dos circuitos de controle e
disparo de tiristores.
Analisar o desempenho
das várias topologias de
conversores DC/DC.
Analisar os princípios de
funcionamento e operação
de compensadores
estáticos de potência
reativa.
Analisar os princípios de

HABILIDADES
COMPETÊNCIA 1
 Definir os princípios de funcionamento das principais chaves semi-condutoras de potência.
 Definir as principais formas de aplicação de chaves semi-condutoras de potência, destacando as principais vantagens e
desvantagens de cada uma delas.
 Efetuar cálculos das grandezas necessárias para especificação de chaves semi-condutoras de potência.
COMPETÊNCIA 2
 Explicar os princípios de funcionamento e operação de um tiristor.
 Analisar o desempenho do tiristor quando opera nas diversas regiões da sua curva Tensão x Corrente.
 Explicar as formas mais adequadas de conexões de tiristores, conforme a sua aplicação.
 Definir as principais grandezas necessárias para a especificação de um tiristor, conforma a sua aplicação.
COMPETÊNCIA 3
 Analisar os principais circuitos de controle e disparo de tiristores em aplicações de sistemas elétricos de potência.
COMPETÊNCIA 4
 Analisar as principais topologias de conversores DC/DC.
 Efetuar cálculos das grandezas de entrada e saída dos conversores DC/DC.
 Estudar e analisar as principais aplicações para conversores DC/DC.
COMPETÊNCIA 5
 Estudar e analisar os princípios de operação e funcionamento de compensadores estáticos de potência reativa.
 Descrever as regiões da curva Tensão x Corrente de compensadores estáticos de potência reativa.
 Explicar como o compensador estático de potência reativa modifica o seu ponto de operação quando a característica
Tensão x Corrente do SEP é modificada.
 Efetuar cálculos das grandezas do compensador estático quando este é conectado ao SEP.
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funcionamento e operação
de conversores AC/DC
comutados pela linha,
controlados e não
controlados.
7. Analisar os principais
harmônicos produzidos
por conversores AC/DC
comutados pela linha.
8. Analisar a influencia do
fenômeno da comutação
em conversores AC/DC.
9. Analisar a operação
conjunta de conversores
AC/DC nos modos
retificador e inversor.
10. Analisar o desempenho de
sistemas de transmissão
de energia elétrica em
corrente contínua em alta
tensão.

COMPETÊNCIA 6
 Estudar e analisar os princípios de operação e funcionamento de conversores AD/DC comutados pela linha.
 Descrever as regiões da curva Tensão x Corrente de conversores AC/DC comutados pela linha.
 Analisar o desempenho de conversores AC/DC comutados pela linha quando é variado o ângulo de disparo destes
equipamentos.
 Calcular o fator de potência de conversores AC/DC, quando estes operam nos modos retificador e inversor.
COMPETÊNCIA 7
 Determinar os harmônicos de corrente e tensão produzidos por conversores AC/DC comutados pela linha.
 Analisar os tipos de filtros requeridos para aplicação em conversores AC/DC comutados pela linha.
COMPETÊNCIA 8
 Estudar e analisar o fenômeno da comutação em conversores AC/DC.
 Calcular a resistência de comutação de conversores AC/DC.
 Determinar a influencia do fenômeno da comutação no desempenho de conversores AC/DC.
 Determinar o circuito equivalente de conversores AC/DC considerando os efeitos da comutação.
COMPETÊNCIA 9
 Analisar a operação de conversores AC/DC nos modos retificador e inversor, considerando as respectivas redes AC e a
linha de transmissão em corrente contínua.
 Analisar o fenômeno da falha de comutação em conversores AC/DC e determinar medidas para minimizar a ocorrência
deste fenômeno.
COMPETÊNCIA 10
 Efetuar cálculos das principais grandezas dos conversores AC/DC quando estes são aplicados em sistemas de
transmissão de energia em corrente contínua, considerando a presença das respectivas redes AC e da linha de
transmissão em corrente contínua.

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

Introdução às chaves semicondutoras de potência.
O tiristor: princípio de operação e funcionamento.
Conexões de tiristores: série, paralelo e anti-paralelo.
Circuitos resistivo, indutivo e capacitivo com tiristores em anti-paralelo.
Sistemas de controle e disparo de tiristores.
Conversores DC / DC (Choppers).
Compensadores estáticos de potência reativa.
Conversores AC / DC comutados pela linha não controlados de seis e doze pulsos.
Conversores AC / DC comutados pela linha controlados de seis e doze pulsos.
Harmônicos, filtros e potência reativa associada aos conversores AC / DC comutados pela linha.
Influência do fenômeno da comutação em conversores AC / DC comutados pela linha.
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12. Operação conjunta retificador – inversor.
13. Introdução à transmissão de energia em corrente contínua em alta tensão (CCAT).
BIBLIOGRAFIA
1. Ned Mohan, Eletrônica de Potência – Curso Introdutório; LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda. 2014, ISBN 978-85-216-2648-0.
2. Ahmed Asfaq, Eletrônica de Potencia:
3. Daniel W. Hart, Eletrônica de Potência: Análise e Projetos de Circuitos; AMGH Editora Ltda. 2011, ISBN 978-85-8055-045-0
4. Sergio O. Frontin (Organizador), Equipamentos de Alta Tensão: Prospecção e Hierarquização de Inovações Tecnológicas; Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.Brasília 2013, ISBN 978-85-8804109-7.
5. Narain Hingorani and Laszlo Gyugyi, Understanding FACTS: Concepts and Technology of Flexible AC Transmission Systems; IEEE Press 2000, ISBN 0-7803-3455-8
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I
CÓDIGO DA DISCIPLINA – ELP1
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 h TEÓRICAS
EMENTA
Dispositivos semicondutores. Retificadores. Inversores. Conversores CC-CC. Conversores Ressonantes
ÁREA/EIXO/NÚCLEO

ÁREA ENGENHARIA ELÉTRICA
EIXO INDUSTRIAL/ SISTEMAS ELÉTRICOS
DE POTÊNCIA
NÚCLEO DE CONTEÚDOS ESPECÍFICOS

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
COMPETÊNCIA 1
 Explicar o funcionamento dos circuitos de potência e dos principais componentes envolvidos;
 Conhecer e especificar os principais semicondutores de potência;
COMPETÊNCIA 2
 Interpretar catálogos, manuais e tabelas relacionados a componentes envolvidos em circuitos de potência;
COMPETÊNCIA 3
 Conhecer e correlacionar as diferentes topologias e tecnologias empregadas na Eletrônica de Potência.
COMPETÊNCIA 4
 Conhecer as diferentes estruturas de conversores estáticos e seus sistemas de proteção.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
5. Eletrônica de potência x eletrônica linear.
6. Chaves semicondutoras: diodos, tiristores, chaves BJT, MOSFET, GTO, IGBT, MCT.
7. Conceitos básicos de circuitos elétricos aplicados a formas de onda não senoidais.
8. Retificadores não controlados: conceitos básicos, monofásico em ponte, dobrador de tensão, trifásico em ponte.
9. Retificadores e inversores controlados: circuitos a tiristor. Conversores monofásicos, conversores trifásicos.
10. Conversores cc-cc: controle de conversores, conversores Buck,Boost, Buck-Boost, Cúk e em ponte completa, modulação por largura de pulso.
11. Inversores chaveados: conceitos básicos, inversores monofásicos e trifásicos, modulação por largura de pulso.
12. Conversores ressonantes: classificação, conceitos básicos, análise de algumas topologias.
13. Conversor multinível: classificação, conceitos básicos, análise de algumas topologias.
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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.
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – GESTÃO ORGANIZACIONAL PARA ENGENHEIROS
CÓDIGO DA DISCIPLINA – GEST
CARGA HORÁRIA TOTAL – 30 h TEÓRICAS
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
CICLO DE FORMAÇÃO BÁSICA COMUM ÀS
ENGENHARIAS – ÁREAS ADMINISTRAÇÃO
E ECONOMIA

COMPETÊNCIA(S)
1.
2.
3.
4.

5.
6.

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

HABILIDADES
COMPETÊNCIA 1
 Propor e gerenciar, reestruturações estruturais 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;
 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.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Treinamento e Contratação.
Avaliação de Desempenho de Pessoal.
Administração de Cargos e Salários
Administração de Marketing.
Administração de Vendas.
Chefia – Liderança / Processo Decisório.
Administração da Produção.
Obtenção e Recebimento.
Controle de Estoques, Armazenagem e Logística.
Contabilidade Geral e de Custos.
Administração Financeira (Gestão).
Assistência Social – Segurança e Medicina do Trabalho.
Legislação Trabalhista e Previdenciária.
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.
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.
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – MEDIDAS ELETRICAS
CÓDIGO DA DISCIPLINA – MDEL
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 h TEÓRICAS
EMENTA
Sistema de unidades. Teoria dos erros. Erros em Instrumentos indicadores analógicos e digitais. Generalidades sobre instrumentos de medidas elétricas. Instrumentos indicadores de ponteiro. Medição de resistência de
isolamento. Medição de resistência de aterramento. Medição de potência em CA. Medidor de energia elétrica – Tipo indução / Monofásico e Trifásico. Medidor de energia elétrica – Tipo eletrônico (Estático) / Monofásico e
Trifásico. Transformadores para instrumentos (TP/TC). Medição de energia elétrica.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA(S)
HABILIDADES
1.

ÁREA ENGENHARIA ELÉTRICA
EIXOS INDUSTRIAL/ SISTEMAS ELÉTRICOS
DE POTÊNCIA
NÚCLEO DE CONTEÚDOS ESPECÍFICOS

2.

3.

4.

5.
6.

Compreender e saber
analisar o conceito de erro
para diversos tipos de
grandezas a serem
medidas.
Interpretar os símbolos
utilizados nas escalas e
catálogos dos
instrumentos de medição.
Entender o funcionamento
dos principais
instrumentos indicadores
analógicos de ponteiro e
digitais.
Compreender os conceitos
sobre a medição da
resistividade do solo e da
resistência de terra.
Utilizar o wattímetro e
cossifímetros em circuitos
monofásico e trifásico.
Utilizar os medidores de
energia elétrica (indução
ou eletrônico) e
transformadores para

COMPETÊNCIA 1
 Definir para diversas medições o que é valor verdadeiro ou aceito como verdadeiro; valor medido; Erro absoluto e erro
relativo percentual. Resultado final de uma medição;
 Obter o resultado final de uma medição, seguindo as orientações e especificações dos fabricantes de instrumentos de
medição.
COMPETÊNCIA 2
 Manusear corretamente os diversos tipos de instrumentos de medição com base na simbologia apresentada, quanto ao
tipo de instrumento, grandeza a ser medida, tipo de circuito (CC ou CA), exatidão, classe de isolamento, etc,
COMPETÊNCIA 3
 Conhecer e saber diferenciar os diversos tipos de instrumentos indicadores analógicos e digitais e os seus principais
componentes internos.
COMPETÊNCIA 4
 Entender os métodos para medição de resistividade do solo e resistência de terra. Conhecer os métodos para abaixar a
resistência de um sistema de aterramento. Apresentar o dimensionamento de um sistema de aterramento simples.
COMPETÊNCIA 5
 Executar os esquemas de ligação para montagens do wattímetro e cossifímetro com o objetivo de medir potências
elétrica ativa e reativa e o fator de potência em circuitos monofásico e trifásico (3 e a 4 fios).
COMPETÊNCIA 6
 Executar os esquemas de ligação para montagens medidores de energia elétrica (indução ou eletrônico) e
transformadores para instrumentos (TP e TC) com o objetivo de medir energia elétrica ativa e reativa em circuitos
trifásicos (3 e a 4 fios).
COMPETÊNCIA 7
 Calcular o valor da conta de energia elétrica de uma instalação, considerando os resultados das medições obtidas na
Competência 6 e o conceito de medição de demanda para faturamento.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE
Av. Agamenon Magalhães, s/n, Santo Amaro – Recife-PE
CEP - 50100-010 – FONE: (81) 3183.3700 – FAX: (81) 3183.3758
Site: www.upe.br –CNPJ: 11.022.597/0001-91

7.

instrumentos em circuitos
monofásico e trifásico.
Aplicar as tarifas de
energia elétrica vigentes
para faturamento de
energia elétrica.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Sistema de unidades: Unidades Fundamentais e Derivadas e Sistemas Internacionais de Unidades.
2. Teoria dos erros: Tipos de erros. Média Aritmética/Desvio Padrão/Erros absoluto e relativo percentual.
3. Erros em Instrumentos indicadores analógicos e digitais: erro do fabricante/Norma IEC 485. Cálculo do erro para multímetros digitais.
4. Generalidades sobre instrumentos de medidas elétricas: simbologia dos instrumentos. Processos de Leitura. Características dos Instrumentos Elétricos de Medição.
5. Instrumentos magnetoelétrico (Bobina móvel). Instrumentos ferromagnéticos (Ferro móvel). Instrumentos eletrodinâmicos. Frequencímetros de lâminas: Efeitos da Corrente Elétrica. Componentes e princípio de
funcionamento.
6. Medição de resistência de isolamento: Medição de altas resistências. Uso do megôhmetro.
7. Medição de resistência de aterramento: Medição de Resistividade de Solo. Medição de Resistência de Terra
8. Medição de potência elétrica em CA: Circuito monofásico e trifásico (3 e a 4 fios) para medir potências ativa e reativa.
9. Medição do fator de potência em circuito monofásico e trifásico (3 e a 4 fios) utilizando o cossifímetro.
10. Medidor de energia elétrica-Tipo indução/Monofásico e Trifásico/Medidor de energia elétrica-Tipo eletrônico (Estático) / Monofásico e Trifásico (3 e a 4 fios). Componentes e princípio de funcionamento.
Esquemas de Ligação.
11. Transformadores para instrumentos: Transformadores de potencial (TP) e corrente (TC). Relações fundamentais. Diagrama fasorial. Erros. Dados Característicos.
12. Medição de energia elétrica: Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica - Resolução Normativa-Aneel nº 414/2010. Padrões para Ligação em baixa tensão (BT) e alta tensão (AT). Tarifação de
energia elétrica.
BIBLIOGRAFIA
1. Solon, Medeiros Filho. Fundamentos de Medidas Elétricas –Editora Guanabara, 2a ed. 1981.
2. Solon, Medeiros Filho. Medição de Energia Elétrica – Editora Guanabara, 4a ed., 1997.
3. Solon, Medeiros Filho. Problemas de Eletricidade – Editora Guanabara, 1980.
4. Albert Helfrick e Willian Cooper. Instrumentação Eletrônica Moderna e Técnicas de Medição-Rio de Janeiro/Prentice-Hall do Brasil, 1994.
5. Alexandre Balbinot e João Valner Brusamarello. Instrumentação e Fundamentos de Medidas (Vol. 1) - Editora LTC - Livros Técnicos e Científicos. Volumes 1 e 2.
6. Resolução Normativa Nº 414: Condições gerais de fornecimento de energia elétrica – Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).
7. Stout, M. B. Curso Básico de Medidas Elétricas. Livros Técnicos e Científicos, 1974.
8. Toledo, Fabio (Coordenação geral). Desvendando as redes inteligentes-Rio de Janeiro: Brasport, 2012.
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – SISTEMAS DE CONTROLE 1
CÓDIGO DA DISCIPLINA – STC1
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS TEÓRICAS
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. Análise 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.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO

COMPETÊNCIA(S)
1.

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

2.

Assimilar os conceitos de
malha aberta, malha
fechada, realimentação
(feedback) negativa e
positiva e compreender
como manipular e
simplificar diagramas de
blocos representativos de
malhas de controle.
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.

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: configuração-inversora, configuração-ganho, configuração-integradora e
configuração-derivativa;
 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);
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3.

4.

5.

6.

Saber modelar sistema
mecânicos (translacionais
ou rotacionais), elétricos,
eletrônicos, hidráulicos e
térmicos, calculando as
suas funções de
transferências.
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.
Compreender e saber
analisar sistemas de
controle pelo método do
lugar das raízes, inclusive
referente à análise de
estabilidade de sistemas
dinâmicos.
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 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

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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1. Introdução aos Sistemas de Controle
2. Simplificação de Diagramas de Bloco
3. Revisão sobre Transformada de Laplace
4. Modelagem Matemática de Sistemas Dinâmicos (mecânicos, elétricos, eletrônicos, hidráulicos e térmicos)
5. Análise de Resposta Transitória e de Regime Estacionário de Sistemas Dinâmicos de Primeira Ordem, Segunda Ordem e de Ordem Elevada.
6. Erros de Regime
7. Análise da Estabilidade de Sistemas de Controle
8. Análise Via Método do Lugar das Raízes
9. Projeto de Compensadores de Avanço e Atraso pelo Método do Lugar das Raízes
10. Projeto de Controlador Proporcional-Integral-Derivativo (PID) pelo Método do Lugar das Raízes
BIBLIOGRAFIA
1. Norman S. Nise, Engenharia de Sistemas de Controle, LTC, 6ª ed., 2012.
2. Richard C. Dorf, Robert H. Bishop, Sistema de Controle Moderno, LTC, 12ª ed., 2013.
3. Katushiko Ogata, Engenharia de Controle Moderno, Pearson, 5ª ed., 2011.
4. Gene F. Franklin, J. David Powel, Abbas Emami-Naeini, Sistemas de Controle para Engenharia, Bookman, 6ª ed., 2013.
5. Chi-Tsong Chen, Linear System Theory and Design, Oxford University Press, 3ª ed., 1999.
6. Elbert Hendricks, Ole Jannerup, Paul H. Sorensen, Linear System Controle – Deterministic and Stochastic Methods, Springer, 1ª ed., 2008.
7. Kannan Moudgalya, Digital Control, Wiley, 1ª ed., 2007.
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – SISTEMAS DE CONTROLE 2
CÓDIGO DA DISCIPLINA – STC2
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 h TEÓRICAS
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)
1.

ÁREA ENGENHARIA ELÉTRICA
EIXO INDUSTRIAL/ SISTEMAS ELÉTRICOS
DE POTÊNCIA

2.

NÚCLEO DE CONTEÚDOS
PROFISSIONALIZANTES
3.
4.

Compreender e saber
analisar os sistemas
dinâmicos lineares via
espaços de estados,
avaliando a
controlabilidade,
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

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;
 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;
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5.

Nichols.
Saber projetar
compensadores de avanço
(LEAD) e/ou atraso (LAG)
e 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.
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
1. Norman S. Nise, Engenharia de Sistemas de Controle, LTC, 6ª ed., 2012.
2. Richard C. Dorf, Robert H. Bishop, Sistema de Controle Moderno, LTC, 12ª ed., 2013.
3. Katushiko Ogata, Engenharia de Controle Moderno, Pearson, 5ª ed., 2011.
4. Gene F. Franklin, J. David Powel, Abbas Emami-Naeini, Sistemas de Controle para Engenharia, Bookman, 6ª ed., 2013.
5. Chi-Tsong Chen, Linear System Theory and Design, Oxford University Press, 3ª ed., 1999.
6. Elbert Hendricks, Ole Jannerup, Paul H. Sorensen, Linear System Controle – Deterministic and Stochastic Methods, Springer, 1ª ed., 2008.
7. Kannan Moudgalya, Digital Control, Wiley, 1ª ed., 2007.
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – ANÁLISE DE SISTEMA DE POTÊNCIA 3
CÓDIGO DA DISCIPLINA – ASP3
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS TEÓRICAS
EMENTA
Regulação de Tensão nos Sistemas Elétricos; Estudos de Fluxo de Potência; Estabilidade dos Sistemas Elétricos; Controle Automático de geração; Tópicos de Transitórios Eletromagnéticos
ÁREA/EIXO/NÚCLEO

COMPETÊNCIA (S)

HABILIDADES

1.

COMPETÊNCIA 1
 Conhecer a modelagem de equipamentos para o estudo de fluxo de carga;
 Compreender a formulação matemática do problema de fluxo de carga.
 Compreender a modelagem e formulação do Modelo de Fluxo de Carga Linearizado.
 Analisar o fluxo de carga utilizando programa computacional.
 Analisar contingência do sistema elétrica, utilizando programa de fluxo de carga

2.
ÁREA ENGENHARIA ELÉTRICA
EIXO SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA

3.

NÚCLEO DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA
(ELETIVA)
4.

5.

6.

Assimilar conhecimentos sobre
a análise de fluxo de carga em
sistemas elétricos de potência;
Compreender os aspectos
operacionais relacionados ao
controle de tensão;
Determinar os limites de
transmissão dos sistemas em
termos de estabilidade de
tensão.
Determinar os principais
aspectos no que tange a
estabilidade dos sistemas
Elétricos;
Conhecer as principais
características do controle
automático de geração no
Sistema Interligado Nacional
Assimilar conhecimentos
introdutórios sobre os
fenômenos de transitórios
eletromagnéticos em sistemas
elétricos

COMPETÊNCIA 2
 Identificar os principais aspectos relacionados ao controle de tensão nos sistemas elétricos.
 Identificar os limites de transmissão dos sistemas em termos de estabilidade de tensão.
 Analisar o controle de tensão de um sistema elétrico, utilizando programa de fluxo de carga.
 Analisar o limite de transmissão dos sistemas em termos de estabilidade de tensão, utilizando programa computacional.
COMPETÊNCIA 3
 Compreender o problema de estabilidade dos Sistemas Elétricos
 Compreender os conceitos utilizados no critério de Igualdade das Áreas.
 Analisar a estabilidade de sistema elétrico utilizando o conceito de Igualdade das Áreas.
COMPETÊNCIA 4
 Compreender a resposta do Sistema Elétrico a um distúrbio do sistema elétrico.
 Identificar como é realizado o amortecimento da carga com a variação da frequência.
 Compreender como é realizado o controle carga-frequência.
 Conhecer os principais aspectos da regulação primária de um sistema elétrico
 Conhecer os principais aspectos da regulação secundária de um sistema elétrico
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COMPETÊNCIA 5
 Assimilar conhecimentos introdutórios sobre os fenômenos de transitórios eletromagnéticos em sistemas elétricos.
 Conhecer os principais aspectos sobre a modelagem de equipamentos para o estudo de transitórios eletromagnéticos.
 Analisar os principais fenômenos transitórios na energização de banco de capacitores.
 Analisar os principais fenômenos transitórios na energização de transformadores.
 Analisar os principais fenômenos transitórios na energização de linha de transmissão.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Regulação de Tensão nos Sistemas Elétricos
2. Estudos de Fluxo de Potência
3. Estabilidade dos Sistemas Elétricos
4. Controle Automático de geração
5. Tópicos de Transitórios Eletromagnéticos
BIBLIOGRAFIA
1. J. Duncan Glover / Mulukutla S. Sarma / Thomas J. Overbye. “Power System Analysis and Design”. Cencage Learning, 2012.
2. Monticelli, A./ Garcia, A. “Introdução a sistemas de energia elétrica”. Editora Unicamp, 2003.
3. Zanetta Junior, Luiz Cera. Fundamentos de Sistemas Elétricos de Potência. 1. ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2006.
4. Ramos, Dorel Soares / Dias, Eduardo Mario. Sistemas elétricos de potência: regime permanente. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1983.
5. Arthur R. Bergen / Vijay Vittal. “Power System Analysis”. Prentice Hall, 2000.
6. Anderson, Paul M. / Fouad, A. A. “ Power System Control and Stability”, JOHN WILEY PROFESSIO, 2002
7. Anderson, Paul M. “Analysis of Faulted Power Systems”, JOHN WILEY PROFESSIO, 1995
8. Vaahedi, Ebrahim. “ Practival Power System Operation”. Wiley – IEEE Press, 2014.
9. Powell, Lynn. “Power System Load Flow Analysis”. Mcgraw-Hill, 2004.
10. Varios Autores, “Power System Transient Analysis”. Wiley, 2016
11. Luiz Cera Zanetta Júnio, “Transitórios Eletromagnéticos em Sistemas de Potência”, EdUSP, 2003
12. Eiichi Haginomori / Tadashi Koshiduka / Junichi Arai / Hisatoshi Ikeda. “Power System Transient Analysis – Theory and Practice using Simulation Programs (ATP-EMTP)”. Wiley, 2016
13. Araujo, Antonio E. A. , Neves, Washington L. A. “Cálculo de Transitórios Eletromagnéticos em Sistemas de Energia”, UFMG, 2005
14. Juan A. Martinez-Velasco, “Power System Transients – Parameter Determination”, CRC Press, 2010
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
CÓDIGO DA DISCIPLINA – SC2
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS TEÓRICAS
EMENTA
Comercialização de energia: ambiente de contratação livre e regulada. Formação de preços em mercados de energia elétrica. Despacho e formação de preços. Mercados competitivos de eletricidade. Critérios para
eficiência e o bom funcionamento de um mercado atacadista de energia elétrica. Gestão de risco no mercado de eletricidade. A estrutura tarifária da energia elétrica. Contratação da energia e do transporte (transmissão e
distribuição) nos ambientes livre e regulado. O papel da CCEE. Operação na CCEE. Operação na comercialização de energia. A energia convencional e a incentivada.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO

COMPETÊNCIA(S)
1.

ÁREA ENGENHARIA ELÉTRICA

2.

EIXO INDUSTRIAL/SISTEMAS ELÉTRICOS
DE POTÊNCIA
NÚCLEO DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA
(ELETIVA)

3.
4.

Compreender e saber analisar
a comercialização de energia e
a formação de preços em
mercados competitivos de
eletricidade.
Compreender a estrutura
tarifária da energia elétrica e a
contratação de energia e do
transporte de energia elétrica
no Brasil.
Capacidade de atuar na CCEE.
Capacidade de atuar
plenamente na comercialização
de energia elétrica.

HABILIDADES
COMPETÊNCIA 1
 Compreender os ambientes de comercialização livre e regulada;
 Entender como se dá a formação de preços na comercialização de energia elétrica.
COMPETÊNCIA 2
 Compreender a estrutura tarifária vigente no Brasil.
 Dominar as diversas formas de contratação de energia e transporte.
COMPETÊNCIA 3
 Compreender as regras de atuação no mercado atacadista.
 Entender o papel da CCEE e como atuar na mesma.
COMPETÊNCIA 4
 Capacidade de atuar plenamente na comercialização de energia elétrica nos mercados livres e regulado.
 Capacidade de comprar e vender energia elétrica e de elaborar contratos de negociações concluídas de energia
elétrica.
 Capacidade de negociar os contratos de transporte com as distribuidoras ou com as transmissoras.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Comercialização de Energia: Ambiente de Contratação Livre e Regulado.
2. Formação de preços em Mercados de Energia Elétrica. Despacho e formação de preços . Volatilidade dos preços da energia elétrica.
3. Comercialização competitiva de eletricidade. Critérios para eficiência e o bom funcionamento de um mercado atacadista de energia elétrica. Gestão de risco no mercado de eletricidade. Derivativos de
eletricidade.
4. A estrutura Tarifária de Energia Elétrica. Modelos de precificação aplicados a energia elétrica. Estrutura tarifária aplicada.
5. Contratação de energia e do transporte (transmissão e distribuição) nos ambientes livre e regulado.
6. O papel da CCEE. Regras do mercado atacadista brasileiro. Operação na CCEE.
7. Atuação na comercialização de energia elétrica. Consumidor livre e regulado. Geradoras, distribuidoras e comercializadoras.
8. Leilões para o ambiente regulado. Energia de Reserva. Cotas. Leilões de energia existente e de expansão. Contratação no ambiente livre, gestão de risco e derivativos. A energia convencional e a incentivada.
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Geração distribuída.
BIBLIOGRAFIA
1. Edson Luiz da Silva, Formação de Preços em Mercados de Energia Elétrica, Editora da Universidade Federal de Santa Catarina, 2014.
2. Roberto Mayo, Mercados de Eletricidade, Editora Synergia, 2012.
3. Nivalde José de Castro et. Al, As Tarifas de Energia Elétrica no Brasil e em Outros Países: o porquê das diferenças. Editora Fábrica de Livros, 2017.
4. Cursos sobre como operar na CCEE, www.ccee.org.br, 2017.
5. Fábio S. El Hage, A Estrutura Tarifária de Energia Elétrica: Teoria e Aplicação, Editora Synergia, 2013
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – CONTROLE DE PROCESSOS
CÓDIGO DA DISCIPLINA – CTPR
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS TEÓRICAS
EMENTA
Sistemas de controle adaptativo: Introdução, conceitos básicos e motivação. Estimação de parâmetros em tempo real. Propriedades dos sistemas de controle adaptativos. Programação de ganhos. Principais
características. Análise do desempenho. Esquemas de otimização de ganho usando a técnica de programação de ganhos. Esquemas de estabilização de ganho. Detecção de oscilações. Sistemas de controle adaptativo
tipo modelo de referência (MRAS): princípios de funcionamento. Sistemas de controle auto-ajustáveis: princípios de funcionamento. Outras estratégias de controle adaptativo. Perspectivas futuras. Aplicações práticas.
Sistemas de dados amostrados: Conversores A/D e D/A. Frequência de amostragem. Sistemas com realimentação e dados amostrados. Transformada Z. Análise do desempenho de sistemas de segunda ordem com
dados amostrados. Determinação do lugar das raízes de sistemas de controle digitais. Aplicações práticas e perspectivas futuras.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIAS
HABILIDADES
1.

ÁREA ENGENHARIA ELÉTRICA
EIXO INDUSTRIAL

2.

NÚCLEO DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA
(ELETIVA)
3.

4.

Descrever os conceitos básicos
de sistemas de controle
adaptativo. Efetuar a estimação
dos parâmetros do sistema em
tempo real.
Descrever as mais relevantes
propriedades de sistemas de
controle adaptativo,
comparando-os com sistema
de controle em malha fechada
não adaptativos.
Descrever o funcionamento de
sistemas de controle adaptativo
baseados no método de
programação de ganhos.
Analisar o desempenho destes
sistemas em condições de
regime permanente e dinâmico.
Descrever e implementar
esquemas de otimização de
ganho baseados no método de
programação de ganho.

COMPETÊNCIA 1
 Descrever os conceitos básicos associados aos sistemas de controle adaptativo.
 Efetuar a estimação dos parâmetros de sistemas de controle adaptativo em tempo real.
COMPETÊNCIA 2
 Descrever as principais propriedades dos sistemas de controle adaptatibo.
 Comparar o desempenho dos sistemas de controle adaptativo com sistemas de controle em malha fechada não
adaptativos.
 Explicar o conceito de frequência de amostragem e de conversão A/D e D/A.
COMPETÊNCIA 3
 Descrever os princípios de funcionamento dos sistemas de controle adaptativo utilizando o método de programação de
ganhos (Gain Schedule).
 Analisar o desempenho de tais sistemas nos regimes permanente, dinâmico e transitório.
COMPETÊNCIA 4
 Efetuar a implementação de sistemas de controle adaptativo utilizando a técnica de programação de ganhos. Comparar
o seu desempenho com o de sistemas de controle em malha fechada operando com ganho fixo.
COMPETÊNCIA 5
 Descrever, analisar e aplicar sistemas de otimização de ganho utilizando a técnica de programação de ganhos.
COMPETÊNCIA 6
 Descrever, analisar e aplicar sistemas de supervisão de ganho utilizando a técnica de supervisão de ganhos para
preservar a estabilidade de sistemas de controle adaptativo.
COMPETÊNCIA 7
 Analisar, implementar e aplicar esquemas de controle adaptativo baseados no método do auto ajuste (Auto Tuning),
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5.

Descrever, implementar e
aplicar esquemas de
supervisão de ganho
associados ao método de
programação de ganhos.
6. Descrever, implementar e
aplicar esquemas de controle
adaptativo baseados no
método do modelo de
referencia (MRAS).
7. Descrever, implementar e
aplicar esquemas de controle
adaptativo baseados no
método do auto ajuste (Auto
Tuning).
8. Descrever e aplicar esquemas
de controle adaptativo
baseados em outras
estratégias de controle,
destacando as perspectivas
futuras desta área de
conhecimento).
9. Descrever e analisar o
comportamento de sistemas de
dados amostrados com
realimentação bem como de
conversores A/D e D/A.
10. Descrever e aplicar a
transformada Z, bem como
enunciar as suas principais
propriedades.
11. Analisar o desempenho de
sistemas de segunda ordem
com dados amostrados.
12. Determinar e analisar o lugar
das raízes de sistemas de

comparando o seu desempenho com o das demais técnicas estudadas.
COMPETÊNCIA 8
 Analisar, implementar e aplicar esquemas de controle adaptativo baseados no método do modelo de referencia
(MRAS), comparando o seu desempenho com o das demais técnicas estudadas.
COMPETÊNCIA 9
 Analisar, descrever e aplicar esquemas de controle adaptativo baseados em outras estratégias de controle, destacando
as perspectivas futuras desta área de conhecimento. Apresentar exemplos de aplicação práticos.
COMPETÊNCIA 10
 Descrever e analisar o comportamento de sistemas de dados amostrados com realimentação bem como de
conversores A/D e D/A. Descrever os conceitos de intervalo e frequência de amostragem, mostrando como a variação
de tais parâmetros influencia na precisão dos resultados obtidos.
COMPETÊNCIA 11
 Enunciar e aplicar as principais propriedades da Transformada Z.
 Aplicar a Transformada Z à análise do desempenho dos sistemas de controle digitais.
COMPETÊNCIA 12
 Analisar o desempenho de sistemas de segunda ordem com dados amostrados.
 Determinar e analisar o lugar das raízes de sistemas de controle digitais.
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controle digitais.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Sistemas de controle adaptativo: Introdução, conceitos básicos e motivação.
2. Estimação de parâmetros em tempo real.
3. Propriedades dos sistemas de controle adaptativos.
4. Programação de ganhos. Principais características. Análise do desempenho.
5. Esquemas de otimização de ganho usando a técnica de programação de ganhos.
6. Esquemas de estabilização de ganho. Detecção de oscilações.
7. Sistemas de controle adaptativo tipo modelo de referência (MRAS): princípios de funcionamento.
8. Sistemas de controle auto-ajustáveis: princípios de funcionamento.
9. Outras estratégias de controle adaptativo. Perspectivas futuras. Aplicações práticas.
10. Sistemas de dados amostrados: Conversores A/D e D/A. Frequência de amostragem.
11. Sistemas com realimentação e dados amostrados. Transformada Z.
12. Análise do desempenho de sistemas de segunda ordem com dados amostrados.
13. Determinação do lugar das raízes de sistemas de controle digitais.
14. Aplicações práticas e perspectivas futuras.
BIBLIOGRAFIA
1. Engenharia de Controle Moderno, Katsuhiko Ogata, 5ª. Edição. Editora Pearson - São Paulo, 2011.
2. Sistemas de Controle Modernos, Richard C. Dorf, Robert H. Bishop. 8ª. Edição. LTC Livros Técnicos e Científicos Editora S. A. Rio de Janeiro, 2005.
3. Adaptive Control, Karl J. Astrom, Bjorn Wittenmark, Second Edition, Addison-Wesley Publishing Company, 1995.
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – COMPENSAÇÃO DE REATIVOS EM SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA
CÓDIGO DA DISCIPLINA – CRSE
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS TEÓRICAS
EMENTA
Compensação de reativos em sistemas de potencia: introdução e conceitos básicos; Compensadores estáticos de potência reativa (SVC): elementos do circuito principal; Compensadores estáticos de potência reativa:
sistema de controle em malha fechada; Elementos de especificação de compensadores estáticos para sistemas de potencia; Compensadores estáticos tipo VSC (Voltage Source Converters): STATCOM; Harmônicos em
compensadores estáticos de potencia reativa; Comparação entre SVC e STATCOM; Sistemas de compensação série: Princípios de operação; Sistemas de compensação série: Sistemas de proteção e controle; O
compensador série – paralelo (UPFC: Universal power flow controller).
ÁREA/EIXO/NÚCLEO

COMPETÊNCIAS
1.

ÁREA ENGENHARIA ELÉTRICA
2.
EIXO SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA
NÚCLEO DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA
(ELETIVA)

3.

4.

5.

Descrever e definir os
princípios básicos de
compensação de reativos
em sistemas elétricos de
potência
Definir os elementos que
integram o circuito
principal de potência de
um compensador estático
de potência reativa
Descrever o princípio de
funcionamento do sistema
de controle em malha
fechada do compensador
estático de potência
reativa.
Definir os principais
elementos para
especificação de
compensadores estáticos
para sistemas elétricos de
potência.
Descrever os princípios de

HABILIDADES
COMPETÊNCIA 1
 Definir os princípios básicos de compensação de reativos em sistemas elétricos de potência.
 Descrever os principais equipamentos utilizados para compensação de reativos em sistemas elétricos de potência.
 Definir os equipamentos utilizados para compensação de potência reativa nos regimes permanente e transitório..
COMPETÊNCIA 2
 Descrever a função de cada elemento integrante do circuito principal do compensador estático de potência reativa.
 Analisar o desempenho do compensador estático de potência reativa quando opera nas diversas regiões da sua curva
Tensão x Corrente.
 Descrever as configurações mais comumente utilizadas para compensadores estáticos de potência reativa utilizados
em sistemas de potência..
 Efetuar cálculos de suportabilidade dos diversos elementos do circuito principal do compensador estático de potência
reativa.
COMPETÊNCIA 3
 Descrever as principais funções integrantes do sistema de controle de um compensador estático de potência reativa.
 Analisar a performance das malhas de controle mais relevantes do compensador estático durante distúrbios no sistema
elétrico de potência.
COMPETÊNCIA 4
 Definir os principais elementos utilizados na especificação de um compensador estático para aplicação em sistemas
elétricos de potência.
 Verificar a compatibilidade das especificações utilizadas e os procedimentos de rede do ONS.
COMPETÊNCIA 5
 Estudar e analisar os princípios de operação e funcionamento de compensadores estáticos de potência reativa tipo
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operação e funcionamento
de compensadores
estáticos baseados na
tecnologia VSC (Voltage
Source Converter) STATCOM
6. Analisar a injeção de
harmônicos produzidos
por compensadores
estáticos no sistema de
potência.
7. Analisar os principais
aspectos associados à
comparação entre os
compensadores estáticos
baseados em tiristores e
os do tipo VSC
(STATCOM)
8. Descrever os princípios de
operação dos sistemas de
compensação série para
sistemas de potência
9. Descrever e analisar os
sistemas de proteção e
controle de sistemas de
compensação série
10. Descrever os princípios de
operação e funcionamento
do compensador universal
de potência reativa (UPFC
– Universal Power Flow
Controller)

VSC (STATCOM).
Descrever as regiões da curva Tensão x Corrente de compensadores estáticos de potência reativa do tipo STATCOM.
Explicar como o compensador estático de potência reativa do tipo STATCOM modifica o seu ponto de operação quando
a característica Tensão x Corrente do SEP é modificada.
 Efetuar cálculos das grandezas do compensador estático do tipo STATCOM quando este é conectado ao SEP.
COMPETÊNCIA 6
 Estudar e analisar os efeitos dos harmônicos injetados por compensadores estáticos de potência reativa no sistema
elétrico de potência.
 Analisar o dimensionamento dos filtros utilizados para o atendimento aos requisitos de desempenho e ratings.
COMPETÊNCIA 7
 Estudar e analisar os principais aspectos associados à comparação entre o compensador estático que utiliza elementos
tiristorisados e o STATCOM destacando as vantagens e desvantagens associadas a cada característica.
COMPETÊNCIA 8
 Estudar e analisar os princípios de operação e funcionamento dos sistemas de compensação série.
 Analisar o dimensionamento dos parâmetros que definem o grau de compensação do compensador série.
COMPETÊNCIA 9
 Descrever e analisar os principais componentes dos sistemas de controle dos compensadores série (Spark Gap,
Damping Device, MOV, Bypass Breaker), destacando como se comporta o compensador durante as operações de bypass e reinserção na rede elétrica.
COMPETÊNCIA 10
 Descrever os princípios de operação e funcionamento do compensador universal de potência reativa (UPFC – Universal
Power Flow Controller), destacando as vantagens do mesmo sobre os compensadores série e paralelo.
 Estudar as principais aplicações do compensador universal de potência reativa (UPFC – Universal Power Flow
Controller)



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Compensação de reativos em sistemas de potencia: introdução e conceitos básicos
2. Compensadores estáticos de potência reativa (SVC): elementos do circuito principal
3. Compensadores estáticos de potência reativa: sistema de controle em malha fechada
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4. Elementos de especificação de compensadores estáticos para sistemas de potencia
5. Compensadores estáticos tipo VSC (Voltage Source Converters): STATCOM
6. Harmônicos em compensadores estáticos de potencia reativa
7. Comparação entre SVC e STATCOM
8. Sistemas de compensação série: Princípios de operação
9. Sistemas de compensação série: Sistemas de proteção e controle.
10. O compensador série – paralelo (UPFC: Universal power flow controller)
BIBLIOGRAFIA
1. Ned Mohan, Eletrônica de Potência – Curso Introdutório; LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda. 2014, ISBN 978-85-216-2648-0.
2. Ahmed Asfaq, Eletrônica de Potencia:
3. Daniel W. Hart, Eletrônica de Potência: Análise e Projetos de Circuitos; AMGH Editora Ltda. 2011, ISBN 978-85-8055-045-0
4. Sergio O. Frontin (Organizador), Equipamentos de Alta Tensão: Prospecção e Hierarquização de Inovações Tecnológicas; Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.Brasília 2013, ISBN 978-85-8804109-7.
5. Narain Hingorani and Laszlo Gyugyi, Understanding FACTS: Concepts and Technology of Flexible AC Transmission Systems; IEEE Press 2000, ISBN 0-7803-3455-8
6. Anderson and Farmer, Series Compensation of Power Systems; PBLSH! Inc (April 1996), ISBN 978-1888747010
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – ELETROTÉCNICA 1
CÓDIGO DA DISCIPLINA – ETT1
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS TEÓRICAS
EMENTA
Elementos de projeto de instalações elétricas residenciais e comerciais em baixa tensão. Elementos de projetos de iluminação comercial, industrial, pública e áreas externas. Normatização específica. Circuitos elétricos
em instalações residências e comerciais. Circuitos elétricos para instalação de lâmpadas em áreas internas e externas. Dimensionamento de condutores e eletrodutos em áreas residenciais e comerciais. Fator de
Demanda e Diversidade em projetos residenciais e comerciais.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA (S)
HABILIDADES
1.

ÁREA ENGENHARIA ELÉTRICA

2.

EIXO INDUSTRIAL
NÚCLEO DE CONTEÚDOS ESPECÍFICOS

3.

4.

5.

6.

Planejamento para elaboração
do projeto elétrico de
instalações residenciais e
comerciais em baixa tensão.
Planejamento para elaboração
do projeto de iluminação
comercial, industrial, pública, e
áreas externas.
Estabelecer a quantidade
mínima de circuitos elétricos a
serem implementados no
projeto elétrico residencial e
comercial.
Planejamento para instalação
das lâmpadas em áreas
comerciais, industriais, e
externas.
Dimensionamento dos
condutores e eletrodutos em
instalações residenciais e
comerciais em BT.
Fator de Demanda e
Diversidade em Instalações
residenciais e comerciais em
BT.

COMPETÊNCIA 1
 Analisar os principais elementos para elaboração de projetos de instalações elétricas residenciais e comerciais em
baixa tensão.
 Conhecer os principais aspectos normativos pertinentes.
 Entender a aplicação da norma no referido projeto, e utilizar os critérios para cálculo dos pontos de consumo de energia
na instalação elétrica residencial e comercial.
COMPETÊNCIA 2
 Analisar os principais elementos para elaboração de projetos de iluminação comercial, industrial, pública e áreas
externas.
 Conhecer os principais aspectos normativos pertinentes.
 Entender a aplicação da norma nos referidos projetos, e aplicar o procedimento de cálculo específico em cada projeto.
COMPETÊNCIA 3
 Conhecer todas as regras para definição do número mínimo de circuitos na instalação elétrica residencial e comercial,
visando maior segurança dos usuários, quando da ocorrência de defeitos nessas instalações.
 Considerar as regras diferentes para instalações em 220 V e 110 V.
COMPETÊNCIA 4
 Conhecer o princípio de funcionamento das fontes básicas de luz (Incandescentes, fluorescentes, Descarga Alta
Pressão e LEDs).
 Conhecer a funcionalidade dos equipamentos auxiliares nos circuitos das referidas lâmpadas.
COMPETÊNCIA 5
 Conhecer os procedimentos de cálculo dos condutores e eletrodutos.
 Calcular o diâmetro dos condutores com base na capacidade de corrente, ou queda de tensão admissível. Se possível
calcular pelos dois sistemas e definir o resultado mais seguro.
 No caso do cálculo pela capacidade de corrente, fazer a correção da corrente calculada, em função de três fatores:
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Temperatura ambiente, queda de tensão e número de condutores por eletroduto em cada circuito.
No caso do cálculo do diâmetro interno dos eletrodutos, considerar dois sistemas de cálculo: a) Cálculo matemático,
quando os condutores do eletroduto possuem diferentes diâmetros; b) Utilização das tabelas, quando os condutores no
eletrodutos possuem o mesmo diâmetro.
COMPETÊNCIA 6.
 Definir o fator de demanda com base em tabela específica da norma ABNT NBR 5410:2004.
 Com base nesse fator de demanda, calcular a demanda da instalação, para determinação dos condutores
alimentadores (entre quadro de medição e quadro de cargas).
 Quando da utilização de Conjuntos habitacionais ou prédios de apartamentos, considerar o fator de diversidade, para o
alimentador geral.


CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Norma NBR 5410:2004: Visão Geral sob os aspectos das Instalações Prediais em Baixa Tensão.
2. Entrada de Energia em Instalações de Baixa Tensão (Comercial e Residencial): Disposições Gerais de Fornecimento em BT para algumas Concessionárias, Terminologia e Definições, Solicitação de
Fornecimento, Preceitos Básicos para Definição do Tipo de Atendimento e Projeto de Entrada de Serviço, como Dimensionar a Demanda de Entrada.
3. Instalações Elétricas Prediais (Comercial e Residencial): Símbolos Utilizados, Cargas dos Pontos de Utilização, Previsão de Carga de Iluminação e Pontos de Tomadas (Gerais e Especiais), Divisão das
Instalações, Dispositivos de Comando dos Circuitos, Linhas Elétricas, Dimensionamento dos Condutores por Capacidade de Corrente e Queda de Tensão Admissível, Fator de Demanda, Fator de Diversidade,
Eletrodutos e Demais Acessórios; Noções de Instalações Telefônica em Edifícios.
4. Prática de Projeto de Instalações Prediais e Telefônicas.
5. Luminotécnica Básica; Fontes Básicas de Luz utilizadas no Mercado, Diferenças Básicas entre as Fontes de Luz (Funções dos Materiais, Princípio de Funcionamento Físico, Aplicações), Espectro de Luz das
Lâmpadas em comparação com a Fonte Natural de Luz. Funções e Tipos de Luminárias para uso Interno e Externo. Destaque especial para LEDs de Potencia.
6. Norma ABNT NBR ISO/CIE 8995-1: 2013: Iluminação de Ambientes de Trabalho Parte 1 (Interior).
7. Projetos de Iluminação de Interiores de Áreas Comerciais e Industriais (Método dos Lúmens).
8. Conhecimentos Básicos sobre Luxímetros e Prática de Luxímetros em Ambientes Internos e Externos.
9. Circuitos Elétricos para Instalação de Lâmpadas para uso Interno e Externo. Funções dos Equipamentos Auxiliares de Cada Circuito. Destaque Especial para Circuitos com LEDs de Potência e o Equipamento
Auxiliar DRIVER.
10. Norma ABNT NBR 5101:2012: Iluminação Pública – Procedimento.
11. Projetos de Iluminação Pública (Ruas, Avenidas, Praças, Parques e Jardins Públicos) e Áreas Externas.
BIBLIOGRAFIA
1. HELIO CREDER. Instalações Elétricas. 15ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
2. MAMEDE FILHO, J. Instalações Elétricas Industriais. 8ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.
3. ADEMARO A. M. B. COTRIM Instalações Elétricas. 5ª ed. Brasil: Pearson, 2009
4. MOREIRA, V. A. Iluminação Elétrica. São Paulo: Edgard Blücher, 2008.
5. NED MOHAN. Power Eletronics – Converters, Applications and Design. Second Edition. Ney York, 1995.
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – ELETROTÉCNICA 2
CÓDIGO DA DISCIPLINA – ETT2
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS TEÓRICAS
EMENTA
Elementos de projeto de instalações elétricas industriais. Normatização pertinente. Divisão de circuitos elétricos. Dimensionamento de condutores e condutos elétricos. Proteção de circuitos elétricos. Aterramento elétrico
industrial. Subestações industriais. Comando e partida de motores elétricos.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA (S)
HABILIDADES
1. Planejamento para elaboração
do projeto elétrico de
COMPETÊNCIA 1
instalações industriais.
 Analisar os principais elementos para elaboração de projetos de instalações elétricas.
2. Determinação das cargas e
 Conhecer os principais aspectos regulatórios e normativos pertinentes.
levantamento da demanda de
 Entender o encadeamento do processo produtivo e a inserção da indústria no sistema elétrico.
ÁREA ENGENHARIA ELÉTRICA
potência da instalação.
COMPETÊNCIA 2
3. Dimensionamento dos
 Levantamento das características das cargas e processos produtivos.
EIXO INDUSTRIAL/SISTEMAS ELÉTRICOS
condutores e condutos.
 Divisão da carga em blocos (iluminação e cargas motrizes).
DE POTÊNCIA
4. Correção do fator de potência.
 Quantificar e alocar os quadros elétricos.
5. Dimensionamento das
 Calcular a demanda prevista considerando a utilização dos fatores de projeto.
NÚCLEO DE CONTEÚDOS ESPECÍFICOS
proteções de circuitos elétricos
 Dimensionar a(s) unidade(s) de transformação.
de baixa e média tensão.
COMPETÊNCIA 3
6. Aterramento de instalações
 Conhecer os tipos de linhas elétricas e as características dos condutores e condutos elétricos em média e baixa tensão.
elétricas industriais.
 Dimensionar os condutores elétricos com base nos critérios definidos na NBR 5410:2004 e NBR 14039:2005.
7. Subestações para instalações
 Conhecer a influência das componentes harmônicas no dimensionamento de condutores.
elétricas industriais.
COMPETÊNCIA
4
8. Comandos elétricos para
 Entender os problemas decorrentes do baixo fator de potência na instalação.
partida de motores.
 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
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 Conhecer a função dos diferentes tipos de aterramento.
 Entender os principais métodos de medição da resistividade do solo.
 Calcula os componentes da malha de aterramento.
COMPETÊNCIA 7
 Aplicar as definições normatizadas pela concessionária de energia.
 Dimensionar os dispositivos internos à subestação (medição, comando, controle e proteção).
 Elaborar o layout da subestação.
COMPETÊNCIA 8
 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. Divisão de circuitos elétricos e simbologia.
5. Critérios para dimensionamento de condutores elétricos: Seção mínima, ampacidade, queda de tensão, sobrecarga e curto-circuito.
6. Dimensionamento de Condutos elétricos.
7. Fator de potência e correção de fator de potência.
8. Dimensionamento da proteção: Cálculo simplificado de curto-circuito e dimensionamento dos dispositivos de proteção.
9. Aterramento elétrico industrial.
10. Subestações industriais.
11. Motores elétricos de indução (MI): Funcionamento e ligações.
12. Comandos elétricos e partida de MI: Partida direta e com reversão, partida estrela-triângulo, partida chave compensadora e partida série-paralelo.
13. Aplicação de soft-starters, inversores de frequência e controladores lógico programáveis (CLP).
BIBLIOGRAFIA
1. MAMEDE FILHO, J. Instalações Elétricas Industriais. 8ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.
2. NASCIMENTO, G. Comandos Elétricos – Teoria e atividades. 1ª ed.: Saraiva, 2012.
3. ADEMARO A. M. B. COTRIM Instalações Elétricas. 5ª ed. Brasil: Pearson, 2009.
4. MOREIRA, V. A. Iluminação Elétrica. São Paulo: Edgard Blücher, 2008.
5. MARDEGAN, Cláudio S. Proteção e Seletividade em Sistemas Elétricos Industriais. 1ª ed. São Paulo. Atitude Editorial, 2012.
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS ELÉTRICOS
CÓDIGO DA DISCIPLINA – FCKT
CARGA HORÁRIA TOTAL – 45 HORAS TEÓRICAS
EMENTA
Definições de grandezas elétricas. Circuitos CC em série e paralelo. Energia e potência. Noções sobre indução eletromagnética. Corrente e tensões senoidais. Impedância complexa e diagramas fasoriais. Potência e fator
de potência. Sistemas trifásicos.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA(S)
HABILIDADES
CICLO DE FORMAÇÃO BÁSICA COMUM ÀS
ENGENHARIAS – ÁREA DE ELETRICIDADE
1. Ter conhecimento dos
COMPETÊNCIA 1
APLICADA
conceitos e definições das
 Saber os conceitos sobre Eletricidade Estática;
principais grandezas elétricas.
 Saber os conceitos de tensão, corrente e resistência.
2. Conhecer técnicas simples
COMPETÊNCIA 2
para a resolução de Circuitos
 Associar resistências;
de Corrente Contínua.
 Utilizar corretamente as leis de Kirchhoff.
3. Ser capaz resolver Circuitos de COMPETÊNCIA 3
Corrente Contínua em Série,
 Resolver circuitos CC em série;
Paralelo e Misto, com uma
 Resolver circuitos CC em paralelo;
única Fonte de Alimentação.
 Resolver circuitos CC mistos.
4. Ser capaz de resolver Circuitos COMPETÊNCIA 4
de Corrente Contínua com
 Utilizar corretamente o teorema da superposição;
várias Fontes de Alimentação.
 Utilizar corretamente o método das correntes de malha.
5. Conhecer os Princípios Básicos
COMPETÊNCIA 5
de Indução Eletromagnética.
 Utilizar corretamente as leis de Faraday e Lenz.
6. Compreender como obter
COMPETÊNCIA
6
Tensões e Correntes

Compreender,
corretamente, como as tensões podem ser induzidas num sistema elétrico.
Alternadas Senoidais.
COMPETÊNCIA
7
7. Conhecer as grandezas
 Entender o que são valores médios e eficazes;
associadas aos Circuitos de
 Entender o que são reatâncias;
Corrente Alternada Senoidais.
 Entender o que são impedâncias.
8. Ser capaz de resolver Circuitos
COMPETÊNCIA
8
Monofásicos Série, Paralelos e

Operar,
corretamente, fasores;
Mistos de Corrente Alternada.
 Utilizar corretamente as técnicas para a resolução de circuitos;
9. Entender o que é Fator de
Potência, sua importância e
 Esboçar, corretamente, diagramas fasoriais;
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possibilidades de correção.
10. Compreender como obter um
Sistema Trifásico de Tensões
Alternadas Senoidais.
11. Conhecer os Tipos de Conexão
de um Sistema.
12. Ser capaz de resolver Circuitos
Básicos e Simples com a
Conexão de Cargas em Estrela
e Triângulo.

 Diferenciar os tipos de potência em CA.
COMPETÊNCIA 9
 Calcular corretamente o fator de potência;
 Calcular corretamente a potência de bancos de capacitores para correção.
COMPETÊNCIA 10
 Entender os fenômenos magnéticos durante a interação entre campos magnéticos e condutores quando em movimento
relativo.
COMPETÊNCIA 11
 Distinguir sistemas equilibrados dos desequilibrados;
 Distinguir as diferenças entre as conexões triângulo e estrela, no que diz respeitos as tensões e correntes.
COMPETÊNCIA 12
 Resolver circuitos simples com cargas conectadas em triângulo;
 Resolver circuitos simples com cargas conectadas em estrela.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Revisão sobre as principais Grandezas Elétricas.
2. Associação de Resistências.
3. Leis de Kirchhoff.
4. Potência e Energia.
5. Lei de Farday e Lei de Lenz.
6. Corrente Alternada: Valor Médio, Valor Eficaz, Reatância e Impedância.
7. Circuitos CA Monofásicos em Série e Paralelo.
8. Diagrama Fasorial.
9. Potência em CA – Fator de Potência.
10. Sistemas Trifásicos Equilibrados e Desequilibrados – Conexões.
BIBLIOGRAFIA
1. Silva Filho, Matheus Teodoro da, Fundamentos de Eletricidade, Rio de Janeiro, LTC, 1ª ed., 2007.
2. Waygood, Adrian, Uma Introdução à Ciência Elétrica, tradução: Glaucio L. Siqueira, Rio de Janeiro, LTC, 1ª ed., 2017.
3. Edminister, Joseph A., Circuitos Elétricos, tradução: Sebastião Carlos Feital, revisão e adptação: Antonio Pertence Junior, São Paulo, Pearson Education do Brasil, 2ª ed., 1991.
4. Markus, Otávio, Circuitos Elétricos: Corrente Continua e Corrente Alternada, São Paulo, Érica, 9ª ed., 2001.
5. Fowler, Richard, Fundamentos de Eletricidade: Corrente Contínua e Magnetismo, tradução: Rafael Silva Alipio, Porto Alegre, AMGH, 7ª ed., 2013.
6. Fowler, Richard, Fundamentos de Eletricidade: Corrente Alternada e Instrumentos de Medição, tradução: Rafael Silva Alipio, Porto Alegre, AMGH, 7ª ed., 2013.
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA –MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA
CÓDIGO DA DISCIPLINA – MCEE
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS TEÓRICAS
EMENTA
Estrutura da indústria de energia elétrica. Competição e escolha na indústria. Evoluções recentes da indústria de energia elétrica no mundo. Legislação brasileira (constituição, principais leis e decretos que definem a
estrutura da indústria de eletricidade no Brasil). Modelo do setor elétrico brasileiro. Eficiência econômica (economia aplicada a energia elétrica: monopólio e mercados competitivos). Regulação técnica e econômica da
indústria de energia elétrica brasileira (principais regulamentações da Aneel) Análise Crítica e propositiva do mercado brasileiro).
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA(S)
HABILIDADES
COMPETÊNCIA 1
1. Compreender e saber analisar
 Analisar os modelos estruturais da indústria de energia elétrica no que se refere a competição e escolha;
os modelos estruturais da
 Entender como a competição é possível nos segmentos de geração e comercialização, enquanto os segmentos de
indústria de energia elétrica no
transmissão e distribuição continuam monopólios naturais regulados no atual estágio de desenvolvimento tecnológico.
que se refere a competição e
COMPETÊNCIA 2
ÁREA ENGENHARIA ELÉTRICA
escolha.
 Compreender as tendências atuais de evolução na indústria de energia elétrica.
2. Compreender as evoluções
 Saber analisar a tendência de evolução do mercado brasileiro de eletricidade.
EIXO INDUSTRIAL/SISTEMAS ELÉTRICOS
recentes da indústria de
COMPETÊNCIA 3
DE POTÊNCIA
energia elétrica no mundo.
 Compreender a legislação que estabeleceu o modelo do mercado brasileiro de energia elétrica o problema do controle
3. Assimilar as principais
ótimo;
NÚCLEO DE CONTEÚDOS ESPECÍFICOS
características da Legislação
 Compreender a regulação da indústria de energia elétrica;
que estabelece o modelo do
 Entender o papel do arcabouço institucional e das instituições que fazem parte do mesmo. (CNPE, CMSE, MME, EPE,
mercado de energia elétrica do
ONS, ANEEL e CCEE.
Brasil.
COMPETÊNCIA 4
4. Compreender e saber analisar
 Entender o papel dos agentes econômicos que atuam na indústria de energia elétrica;
os aspectos econômicos
 Entender o planejamento da expansão e operação da geração.
fundamentais para a eficiência
na indústria de energia elétrica.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Estrutura da indústria de energia elétrica. Modelos estruturais básicos no que se refere à competição e escolha: Monopólio, agencia compradora, competição no atacado, competição no varejo. Eficiência
econômica. Economia aplicada a indústria de energia elétrica (monopólio e mercados competitivos).
2. Comparação entre os modelos. Reestruturação e privatização.
3. Evoluções recentes na estrutura da indústria de energia elétrica no mundo
4. Legislação do Modelo do setor elétrico brasileiro. Modelos antecessores: modelo estatal e as reformas dos anos 90. Atual modelo do setor elétrico. CNPE, CMSE, MME, EPE, ONS, ANEEL e CCEE. Ambiente
regulado e ambiente livre.
5. Agentes econômicos de geração, transmissão, distribuição e comercialização. Planejamento e operação do sistema. Fundamentos da expansão da geração. Serviços ancilares.
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6. Regulação da indústria de energia elétrica.
7. Análise crítica e propositiva do modelo do setor elétrico brasileiro.
BIBLIOGRAFIA
1. Sally Hunt, Graham Shuttleworth, Competition and Choice in Electricity, Jonh Wiley & sons, 2002.
2. Sally Hunt, Making Competition Work in Electricity , Jonh Wiley & Sons, 2013.
3. Maurício Tolmasquim, Novo Modelo do Setor Elétrico Brasileiro, Saraiva, 2ª ed., 2015.
4. Constituição Federal. Principais Leis que definem o Mercado Brasileiro de Eletricidade
5. Luiz Alberto Blanche, Rodrigo Castro, Direito da Energia: Economia, Regulação e Sustentabilidade, Juruá Editora, 2015
6. Eduardo Nery, Mercados e Regulação de Energia Elétrica, Editora Interciência, 2012
7. Ary Pinto Ribeiro Filho, Prováveis Características Básicas da Indústria de Energia Elétrica no Novo Cenário Institucional: O Caso do Sistema Interligado do Norte-Nordeste do Brasil, Dissertação de Mestrado
em Administração, UFPE, 1997
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – QUALIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA
CÓDIGO DA DISCIPLINA – QLEE
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS TEÓRICAS
REQUISITOS: PRÉ {ELETRÔNICA ANALÓGICA }, CO {N/A}
EMENTA
Classificação de Distúrbios em Sistemas Elétricos. Variações e Flutuações de Tensão. Flicker. Harmônicos em Sistemas Elétricos. Indicadores e Medição da
Qualidade da Energia. Normalização nacional e internacional.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA (S)
HABILIDADES
1. Caracterizar os distúrbios em
sistemas de energia elétrica;
COMPETÊNCIA 1
2. Coordenar ações para a
 Conhecer os principais conceitos sobre qualidade da energia elétrica.
caracterização, a
 Compreender as principais definições e termos técnicos relacionados a qualidade de energias.
determinação, o
 Identificar as características dos distúrbios nos sistemas elétricos.
ÁREA ENGENHARIA ELÉTRICA
aprimoramento, o
 Avaliar a qualidade da tensão do sistema elétrico
monitoramento e a manutenção COMPETÊNCIA 2
EIXO INDUSTRIAL/SISTEMAS ELÉTRICOS
da qualidade da energia;
 Caracterizar as interrupções e variações de tensão.
DE POTÊNCIA
3. Avaliar e projetar soluções para
 Classificar os distúrbios presentes no sistema elétrico.
a melhoria da qualidade de
 Avaliar o impacto da qualidade de energia em equipamentos e processos.
NÚCLEO DE CONTEÚDOS ESPECÍFICOS
energia elétrica;
 Conhecer a sensibilidade de equipamentos industriais a qualidade de energia elétrica.
4. Desenvolver modelos e
 Identificar as soluções técnicas do ponto de vista do usuário e do fornecedor.
procedimentos de análise para
 Conhecer os principais indicadores de Qualidade do Serviço de Energia.
estudos de qualidade da
 Calcular os índices de qualidade de energia elétrica.
energia.;
COMPETÊNCIA 3
 Descrever o efeito da cintilação luminosa.
 Conhecer as principais fontes de flicker.
 Compreender as principais formas de medição de flicker
 Conhecer os principais indicadores relacionados a flicker.
 Identificar formas de mitigar o efeito do flicker
COMPETÊNCIA 4
 Identificar as principais causas dos desequilíbrios de tensão.
 Conhecer os efeitos dos desequilíbrios de tensão em equipamentos.
 Identificar formas de mitigar os efeitos dos desequilíbrios de tensão
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COMPETÊNCIA 5
 Conhecer os principais conceitos sobre harmônicos
 Identificar as principais fontes de harmônicos.
 Avaliar os efeitos de harmônicos em sistemas elétricos.
 Calcular harmônicos e projetar filtros de potência.
 Avaliar a penetração harmônica em sistemas elétricos.
COMPETÊNCIA 6
 Conhecer quais as principais normas nacionais e internacionais referentes a qualidade de energia elétrica
 Comparar os requisitos das normas nacionais e internacionais
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Definições básicas
2. Classificação dos distúrbios
3. Variações de tensão e interrupções
4. Flutuações de Tensão
5. Harmônicos em sistemas elétricos
6. Normalização em qualidade da energia
BIBLIOGRAFIA
1. Ruth Leão. “Harmônicos em Sistemas Elétricos”. Elsevier Editora, 2014
2. R.C. Dugan, M.F. McGranaghan, Surya Santoso & H.W. Beaty, Electrical Power Systems Quality, McGraw-Hill, 2nd Edition, 2002
3. J. Arrillaga & N.R. Watson, Power Systems Harmonics, Wiley, 2003
4. M.H.J. Bollen, Understanding Power Quality Problems: Voltage Sags and Interruptions, IEEE Press, 2000.
5. Varios Autores. “Electrical Power Systems Quality”. Mcgraw-Hill, 2012
6. ANEEL. Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST - Módulo 8 – Qualidade da Energia Elétrica
7. ONS. “Submódulo 2.8 - Gerenciamento dos indicadores de desempenho da rede básica e dos barramentos dos transformadores de fronteira, e de seus componentes”
8. ONS. “Submódulo 25.6 - Indicadores de qualidade de energia elétrica – frequência e tensão”
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS 1
CÓDIGO DA DISCIPLINA – PAS1
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS TEÓRICAS
EMENTA
Teoria da Proteção de Sistemas Elétricos de Potência; Tecnologias de Relés de Proteção e Funções de Proteção de Sobrecorrente, Distância e Diferencial; Transformadores de Corrente (TC) e de Potencial (TP e TPC)
aplicados à Proteção de Sistemas Elétricos; Graduação da Proteção de Alimentadores e Linhas de Transmissão; Graduação da Proteção de Transformadores e Reatores de Aterramento.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO

COMPETÊNCIA (S)

HABILIDADES

1.

COMPETÊNCIA 1
 Identificar os tipos de sistemas de proteção.
 Perceber o relé de proteção como um dispositivo comparador e temporizador.
 Compreender os princípios fundamentais da proteção de sistemas elétricos.
 Identificar as zonas de proteção (restrita ou irrestrita) de um relé.
 Especificar os elementos de um sistema de proteção: transformadores de instrumento, relé, fonte de alimentação e
disjuntor.
 Saber classificar sistemas de proteção quanto à prioridade de atuação (proteções primária, de retaguarda, duplicada,
de retaguarda local e de retaguarda remota).
COMPETÊNCIA 2
 Compreender o princípio de funcionamento, partes constituintes e grandezas de operação dos relés eletromecânicos e
relés estáticos;
 Entender como os relés eletromecânicos e estáticos implementam as funções de sobrecorrente, distância e diferencial.
COMPETÊNCIA 3
 Compreender o princípio de operação dos transformadores de corrente (TC) e potencial/potencial capacitivo (TP/TPC).
 Entender o fenômeno e a problemática da saturação dos TCs.
 Compreender a influência da posição dos TCs na definição de zonas de proteção.
 Entender o conceito de polaridade de TCs e a problemática de sua inversão inadvertida.
 Interpretar os dados de placa e relatório de ensaios de TC e TP/TPC.
 Entender a aplicabilidade de seus tipos de enrolamentos (X, Y e Z) quanto à resposta transitória.
 Selecionar relações de transformação de corrente (RTC) segundo a suportabilidade às correntes de curto-circuito e de
regime permanente.
 Especificar TCs e TP/TPCs para compra.

2.
ÁREA ENGENHARIA ELÉTRICA
EIXO INDUSTRIAL/SISTEMAS ELÉTRICOS
DE POTÊNCIA
3.
NÚCLEO DE CONTEÚDOS ESPECÍFICOS

4.

5.

Compreender a teoria
(conceitos e definições)
fundamental da proteção;
Assimilar as principais
características e princípios de
funcionamentos das
tecnologias eletromecânica e
estática/estado sólido
Conhecer as particularidades
dos transformadores de
instrumentos (TC, TP/TPC)
aplicados à proteção de
sistemas elétricos.
Empregar as funções de
proteção de sobrecorrente,
distância e diferencial na
graduação dos sistemas de
proteção de alimentadores e
linhas de transmissão;
Empregar as funções de
proteção de sobrecorrente e
diferencial na graduação dos
sistemas de proteção de
transformadores e
reatores/trafos de aterramento;
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Analisar e saber aplicar em projetos de sistemas de proteção e automação os padrões do IEEE e CIGRÈ que tratam da
seleção e teste de TCs e TP/TPCs.
COMPETÊNCIA 4
 Analisar e definir ajustes que garantam atendimento aos princípios fundamentais da proteção, entre os relés de
sobrecorrente de fase/neutro de alimentadores/LT e das proteções circunvizinhas.
 Entender o conceito de impedância aparente e como esta é influenciada pela impedância de sequência zero do
alimentador/LT, pelas impedâncias de mútuas e pelo efeito infeed.
 Analisar e definir ajustes que garantam atendimento aos princípios fundamentais da proteção, entre relés de distância
de fase/neutro de alimentadores/LT vizinhas.
 Entender os esquemas de teleproteção e religamento automático e a interação destes com a proteção de distância.
 Compreender o fenômeno da oscilação de potência e sua influência na proteção de distância.
COMPETÊNCIA 5
 Analisar e definir ajustes que garantam atendimento aos princípios fundamentais da proteção, entre os relés de
sobrecorrente de fase/neutro dos transformadores de potência e das proteções circunvizinhas.
 Analisar e definir ajustes que garantam atendimento aos princípios fundamentais da proteção, entre relés de
sobrecorrente de fase/neutro dos reatores de aterramento/trafos de terra (TT) e das proteções circunvizinhas.
 Analisar e definir ajustes que garantam atendimento aos princípios fundamentais da proteção em relés diferenciais de
transformadores de potência.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Teoria da Proteção de Sistemas Elétricos de Potência
2. Tecnologias de Relés de Proteção e Funções de Proteção de Sobrecorrente, Distância e Diferencial
3. Transformadores de Corrente e de Potencial aplicados à Proteção de Sistemas Elétricos
4. Graduação da Proteção de Alimentadores e Linhas de Transmissão
5. Graduação da Proteção de Transformadores e Reatores de Aterramento
BIBLIOGRAFIA
1. Kindermann, G., “Proteção de Sistemas Elétricos de Potência – Volume 1”, 3Ed, 2012, LabPlan/EEL/UFSC.
2. Kindermann, G., “Proteção de Sistemas Elétricos de Potência – Volume 2”, 2Ed, 2014, LabPlan/EEL/UFSC.
1. Blackburn, J. L., “Protective Relaying: Principles and Applications”, 3rd Edition, 2006, CRC Press.
2. Elmore, W. “Protective Relaying Theory and Applications”, 2nd Edition, 2003, Ed. Marcel Dekker, Inc.
3. Phadke , A. G., “Power System Relaying”, 3rd Edition, 2008, Ed. Research Studies Press Limited.
4. Anderson, P., “Power System Protection”, 1999, Ed. WIley.
5. Ziegler, G., “Numerical Differential Protection: Principles and Applications”, 2005, SIEMENS.
3. Ziegler, G., “Numerical Distance Protection”, 2006, Ed. Publicis Corporate Publishing.
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4.
5.
6.
7.

IEEE, “IEEE Recommended Practice for Protection and Coordination of Industrial and Commercial Power Systems”, IEEE Std 242-2001
IEEE, “IEEE Recommended Practice for Calculating Short-Circuit Currents in Industrial and Commercial Power Systems”, IEEE Std 551-2006
IEEE, “IEEE Guide for the Application of Current Transformers Used for Protective Relaying Purposes”, IEEE Std C37.110-2007
Procedimentos de Rede do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS 2
CÓDIGO DA DISCIPLINA – PAS2
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS TEÓRICAS
EMENTA
Graduação da Proteção de Geradores, Bancos de Capacitores e Reatores; Graduação da Proteção de Barramentos; Proteção e Automação da Rede Básica do Sistema Interligado Nacional (SIN); Dispositivos
Eletrônicos; Inteligentes (IEDs):Técnicas Modernas de Proteção e Automação de Subestações; Estudo das Principais Lógicas de Automação e Controle de Subestações; Paradigma da Norma IEC-61850; Tópicos
Avançados sobre Automação de Sistemas Elétricos.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO

COMPETÊNCIA (S)

HABILIDADES

1.

COMPETÊNCIA 1
 Analisar e definir ajustes que garantam atendimento aos princípios fundamentais da proteção, entre os relés
eletromecânicos e estáticos de sobrecorrente de fase/neutro dos geradores, banco de capacitores e reatores e das
proteções circunvizinhas.
 Analisar e definir ajustes que garantam atendimento aos princípios fundamentais da proteção em relés diferenciais de
geradores, banco de capacitores e reatores.
 Analisar funções de proteção de desbalanço de neutro para as diversas configurações de bancos de capacitores e
reatores, assim como funções de proteção especiais (sequência negativa e impedância) de geradores.
COMPETÊNCIA 2
 Analisar e definir ajustes que garantam atendimento aos princípios fundamentais da proteção em relés diferenciais de
barramentos (barra principal e transferência, barra dupla quatro chaves e disjuntor e meio).
 Analisar funções especiais de proteção de barramentos: check-zone, dead-zone, etc.
COMPETÊNCIA 3
 Compreender as exigências do ONS definidas nos Procedimentos de Rede (PR) referente aos requisitos técnicos
mínimos para os sistemas de proteção de instalações da rede básica (Submódulo 2.6), além das proteções de caráter
sistêmico (Submódulo 11.7) e esquemas especiais de proteção (Submódulo 11.4).
COMPETÊNCIA 4
 Entender o que é um relés digital/numérico/microprocessado e como se dá o processamento digital de sinais que leva
ao cálculo dos fasores corrente e/ou tensão dos sinais monitorados pelos TCs e TP/TPCs.
 Compreender o conceito de multifuncionalidade e como surgem os dispositivos eletrônicos inteligentes (IEDs).
 Graduar os IEDs para a proteção de alimentadores/linhas de transmissão, transformadores de potência, reatores de
aterramento/transformadores de aterramento, geradores, bancos de capacitores e reatores, inclusive considerando as
funções de proteção modernas, exclusivas de relés microprocessados.

ÁREA ENGENHARIA ELÉTRICA

2.

EIXO INDUSTRIAL/SISTEMAS ELÉTRICOS
DE POTÊNCIA

3.

NÚCLEO DE FORMAÇÂO ESPECÍFICA
(ELETIVA)

4.

5.
6.

7.

Assimilar os princípios de
Graduação da Proteção de
Geradores, Bancos de
Capacitores e Reatores.
Assimilar os princípios de
graduação de proteções de
barramentos;
Compreender a Proteção e
Automação da Rede Básica do
Sistema Interligado Nacional
(SIN).
Empregar Dispositivos
Eletrônicos Inteligentes
(IEDs):Técnicas Modernas de
Proteção e Automação de
Subestações.
Compreender as Principais
Lógicas de Automação e
Controle de Subestações.
Entender o Paradigma da
Norma IEC-61850 na
Automação de Sistemas
Elétricos
Tópicos Avançados sobre

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE
Av. Agamenon Magalhães, s/n, Santo Amaro – Recife-PE
CEP - 50100-010 – FONE: (81) 3183.3700 – FAX: (81) 3183.3758
Site: www.upe.br –CNPJ: 11.022.597/0001-91

Automação de Sistemas
Elétricos.

COMPETÊNCIA 5
 Compreender e saber programar em IEDs as lógicas de consistência de fechamento/abertura e intertravamento de
chaves seccionadoras e disjuntores.
 Compreender e saber programar em IEDs a lógica de transferência de disparo de proteção.
 Compreender e saber programar em IEDs o esquema de falha de disjuntor.
COMPETÊNCIA 6
 Conhecer a estrutura da norma IEC-61850 e sua potencialidade na automação de sistemas elétricos.
 Entender a hierarquia lógica (estação, vão e processo), o conceito de interoperabilidade e modelagem de dados.
 Conhecer os protocolos GOOSE e Sampled Values.
COMPETÊNCIA 7
 Ter noções de automação da geração.
 Ter noções de automação da distribuição.
 Ter noção de smartgrids.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Graduação da Proteção de Geradores, Bancos de Capacitores e Reatores.
2. Graduação da Proteção de Barramentos.
3. Proteção da Rede Básica do Sistema Interligado Nacional (SIN).
4. Dispositivos Eletrônicos Inteligentes (IEDs):Funções e Técnicas Modernas de Proteção e Automação de Subestações.
5. Estudo das Principais Lógicas de Automação e Controle de Subestações.
6. Paradigma da Norma IEC-61850 na Automação de Sistemas Elétricos
7. Tópicos Avançados sobre Automação de Sistemas Elétricos.
BIBLIOGRAFIA
1. Kindermann, G., “Proteção de Sistemas Elétricos de Potência – Volume 3”, 1Ed, 2008, LabPlan/EEL/UFSC.
2. Blackburn, J. L., “Protective Relaying: Principles and Applications”, 3rd Edition, 2006, CRC Press.
3. Elmore, W. “Protective Relaying Theory and Applications”, 2nd Edition, 2003, Ed. Marcel Dekker, Inc.
4. Phadke , A. G., “Power System Relaying”, 3rd Edition, 2008, Ed. Research Studies Press Limited.
5. Anderson, P., “Power System Protection”, 1999, Ed. WIley.
6. Ziegler, G., “Numerical Differential Protection: Principles and Applications”, 2005, SIEMENS.
7. Ziegler, G., “Numerical Distance Protection”, 2006, Ed. Publicis Corporate Publishing.
8. Procedimentos de Rede do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.
9. Norma IEC-61850
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – MÁQUINAS ELÉTRICAS
CÓDIGO DA DISCIPLINA – MQEL
CARGA HORÁRIA TOTAL – 45 HORAS TEÓRICAS E 15 HORAS PRÁTICAS
EMENTA:
Máquina de Corrente Contínua (MCC), Máquina de Indução (MI), Máquina Síncrona (MS).
ÁREA/EIXO/NÚCLEO

ÁREA ENGENHARIA ELÉTRICA
EIXO INDUSTRIAL/SISTEMAS ELÉTRICOS
DE POTÊNCIA
NÚCLEO DE CONTEÚDOS ESPECÍFICOS

COMPETÊNCIAS

HABILIDADES

1.

COMPETÊNCIA 1
 Entender o princípio de funcionamento da a máquina linear rudimentar de corrente contínua (CC) e aspectos
construtivos mecânicos e elétricos da MCC.
 Formular as equações básicas da MCC e construir os circuitos elétricos equivalentes para os diversos arranjos quanto
à excitação, assim como saber e analisar o desempenho e características para esses arranjos.
 Saber implementar fisicamente as ligações necessárias para montar os diversos arranjos quanto à excitação da MCC.
 Compreender a comutação nas MCC, bem como as partes constituintes do comutador, e o efeito da reação de
armadura.
 Entender o desempenho da MCC nos modos de operação como motor e gerador.
COMPETÊNCIA 2
 Compreender os fundamentos eletromagnéticos da MI, entendendo a produção de força magnetomotriz, fluxo
concatenado, tensão induzidas nas bobinas dos enrolamentos da MI, bem como entender as partes constituintes da
máquina de rotor gaiola (simples, profunda e dupla) e bobinado, nas configurações monofásica e trifásica.
 Entender o conceito de escorregamento e saber analisar o comportamento desta grandeza desde a partida ao regime
permanente da MI.
 Compreender a produção do campo magnético girante nas MI trifásicas.
 Formular as equações básicas da MI e construir os circuitos elétricos equivalentes T e L.
 Compreender o fluxo de potência e a produção do torque na MI, além da variação da velocidade e torque máximo pela
inserção de resistência no rotor.
 Saber ensaiar a máquina em vazio e rotor bloqueado para levantamento dos parâmetros.
 Compreender o funcionamento e operação da MI operando como aerogerador nas configurações conversor pleno (fullconverter) e duplamente alimentada (DFIG – doubly fed induction generator).
COMPETÊNCIA 3
 Entender as partes constituintes da máquinas síncronas, identificando bem a disposição dos enrolamentos
amortecedores e suas funções, bem como compreender a diferença do enrolamento do rotor das MS com relação às

2.

3.

Compreender a máquina de
corrente contínua (MCC) em
todos os seus aspectos e
modos de operação.
Compreender a máquina de
indução (MI) em todos os seus
aspectos e modos de
operação.
Compreender a máquina
síncrona (MS) em todos os
seus aspectos e modos de
operação.
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MI trifásicas.
Entender a física e produção do campo magnético girante no estator das MS, compreender o conceito de tensão
interna e o efeito da reação de armadura na MS.
Formular as equações básicas da MS, saber construir os circuitos elétricos equivalentes e diagramas fasoriais da
máquina tanto em operação motora quanto geradora, assim como interpretar as impedâncias da máquina, tanto na MS
de polos lisos quanto na de pólos salientes.
Compreender o fluxo de potência e a produção do torque na MI, além da variação da velocidade e torque máximo pela
inserção de resistência no rotor.
Entender e realizar os ensaios da MS em aberto e em curto-circuito para levantamento dos parâmetros.
Compreender o funcionamento e operação da MS do tipo imã permanente operando como aerogerador na
configurações conversor pleno (full-converter).

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Máquina de Corrente Contínua (MCC).
2. Máquina de Indução (MI).
3. Máquina Síncrona (MS).
BIBLIOGRAFIA
1. Chapman, S. J., “Fundamentos de Máquinas Elétricas”, 5 Ed., McGraw-Hill, 2013
2. Uman, S. D., “Máquinas Elétricas de Fitzgerald e Kingsley”, 7 Ed., McGraw-Hill, 2014
3. Jordão, R. G, “Máquinas Síncronas”, 2 Ed., LTC, 2013
4. Bim, E., “Máquinas Elétricas e Acionamento”, 3Ed, Ed. Campus, 2014
5. Ong, C. M., ”Dynamic Simulation of Electric Machinery Using Matlab/Simulink”, Prentice Hall PTR, USA, 1998.
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – ACIONAMENTOS ELÉTRICOS
CÓDIGO DA DISCIPLINA – ACEL
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS TEÓRICAS
EMENTA
Introdução ao acionamento elétrico; Acionamento de motores de corrente contínua; Acionamento de motores de corrente alternada; Aplicações de acionamentos elétricos em fontes alternativas.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO

COMPETÊNCIAS

HABILIDADES

1.

COMPETÊNCIA 1
 Entender os elementos costituintes de um sistema de acionamento elétrico
 Identificar e saber empregar os diversos tipos de carga mecânica e suas característivas torque versus velocidade,
 Saber modelar cargas cargas mecânicas e os sistemas de transmissão e conversão de movimento associados.
COMPETÊNCIA 2
 Analisar o comportamento dinâmico do motor de corrente contínua
 Identificar e selecionar topologias de conversores estáticos para aplicação no acionamentos de motores de corrente
continua.
 Compreender a estratégia de modulação por largura de pulso (PWM) e aplicá-la ao controle de conversores estáticos
empregados no acionamento de motores de corrente contínua.
 Implementar sistemas de controle automáticos de torque, posição e velocidade em motores de corrente contínua.
COMPETÊNCIA 3
 Analisar o comportamento dinâmico do motor trifásico de indução e do motor trifásico síncrono a imã permanente nos
referenciais de Clarke e Park.
 Compreender a aplicação do conversor tipo fonte de tensão (VSC) configurado em back-to-back no acionamentos de
motores trifásicos de indução e motores trifásicos síncronos a imã permanente.
 Aplicar a estratégia PWM no controle de VSC empregados no acionamento de motores trifásicos de indução.
 Implementar sistemas de controle automáticos de torque, posição e velocidade em motores trifásicos de indução com
base em estratégias de controle escalar (V/f) e orientadas, assim como as de controle direto de torque (DTC).
 Aplicar as técnicas de acionamento elétricos de motores em veículos elétricos
COMPETÊNCIA 4
 Entender como aplicar as técnicas de controle escalar (V/f) e orientadas, assim como as de controle direto de torque
(DTC), às topologias conversor pleno (full-converter) e DFIG (doubly-fed induction generator) de aerogeradores.
 Entender como aplicar as técnicas de controle escalar (V/f) e orientadas, assim como as de controle direto de torque
(DTC), às fontes de geração solar fotovoltaica, células combustíveis e sistemas de armazenamento por baterias.

2.
ÁREA ENGENHARIA ELÉTRICA
EIXO INDUSTRIAL/SISTEMAS ELÉTRICOS
DE POTÊNCIA

3.

NÚCLEO DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA
(ELETIVA)

4.

Compreender o funcionamento
de sistemas de acionamento
elétrico.
Compreender as técnicas de
acionamento de motores de
corrente contínua.
Compreender as técnicas de
acionamento de motores de
corrente alternada.
Conhecer as plicações de
acionamentos elétricos em
fontes alternativas.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Introdução ao acionamento elétrico.
2. Acionamento de motores de corrente contínua.
3. Acionamento de motores de corrente alternada.
4. Aplicações de acionamentos elétricos em fontes alternativas.
BIBLIOGRAFIA
1. Mohan, N., “Advanced Electric Drives: Analysis, Control, and Modeling Using MATLAB / Simulink”, 1Ed, Ed. Wiley, 2014
2. Krause, P., “Analysis of Electric Machinery and Drive Systems”, 3Ed, Ed. Wiley, 2013
3. Bim, E., “Máquinas Elétricas e Acionamento”, 3Ed, Ed. Campus, 2014
4. Lipo, T. A., Novotny, D. W., ”Vector Control and Dynamics of AC Drives”, Clarendon Press, 1996.
5. Mohan, N., “Power Electronics: Converters, Applications and Design”, 3Ed, Ed. Wiley, 2002
6. Uman, S. D., “Máquinas Elétricas de Fitzgerald e Kingsley”, 7 Ed., McGraw-Hill, 2014
7. Ong, C. M., ”Dynamic Simulation of Electric Machinery Using Matlab/Simulink”, Prentice Hall PTR, USA, 1998.
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – PROJETOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA
CÓDIGO DA DISCIPLINA – PJEE
CARGA HORÁRIA TOTAL – 30 HORAS TEÓRICAS
EMENTA
Apresentação das normas ABNT sobre elaboração de trabalhos científicos; Identificação e legislação de plágio acadêmico; Edição de monografias e artigos científicos na linguagem LaTeX; Elaboração de plano de
trabalho e revisão bibliográfica; Orientações sobre a escrita científica para monografias e artigos.
.
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA (S)
HABILIDADES
1.

ÁREA ENGENHARIA ELÉTRICA

2.

EIXO INDUSTRIAL/SISTEMAS ELÉTRICOS
DE POTÊNCIA

3.

NÚCLEO DE CONTEÚDOS ESPECÍFICOS

4.
5.

Conhecer as normas ABNT
sobre elaboração de trabalhos
científicos.
Identificar e conhecer a
legislação brasileira sobre
plágio acadêmico.
Editar monografias e artigos
científicos na linguagem
LaTeX.
Compreender a estrutura de
plano de trabalho e de uma
revisão bibliográfica.
Conhecer técnicas de escrita
científica para monografias e
artigos.

COMPETÊNCIA 1
18. Compreender as exigências das normas ABNT sobre elaboração de trabalhos científicos e aplicá-la na elaboração da
monografia ou artigo científico resultante do projeto de engenharia elétrica
COMPETÊNCIA 2
19. Compreender o que é o plágio acadêmico e conhecer a sua legislação, para evitar incorrer no mesmo.
COMPETÊNCIA 3
20. Entender a sintaxe a linguagem LaTeX e aplicar suas potencialidades na edição de monografias e artigos científicos.
COMPETÊNCIA 4
21. Saber elaborar um plano de trabalho e uma revisão bibliográfica com a qualidade requerida de um trabalhos acadêmico
(monografia ou artigo científico).
COMPETÊNCIA 5
22. Saber aplicar técnicas de escrita científica na elaboração de monografias e artigos científicos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Apresentação das normas ABNT sobre elaboração de trabalhos científicos.
2. Identificação e legislação de plágio acadêmico.
3. Edição de monografias e artigos científicos na linguagem LaTeX.
4. Elaboração de plano de trabalho e revisão bibliográfica.
5. Orientações sobre a escrita científica para monografias e artigos.
BIBLIOGRAFIA
1. HELIO CREDER. Instalações Elétricas. 15ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
2. MAMEDE FILHO, J. Instalações Elétricas Industriais. 8ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.
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3.
4.
5.

ADEMARO A. M. B. COTRIM Instalações Elétricas. 5ª ed. Brasil: Pearson, 2009
MOREIRA, V. A. Iluminação Elétrica. São Paulo: Edgard Blücher, 2008.
NED MOHAN. Power Eletronics – Converters, Applications and Design. Second Edition. Ney York, 1995.
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
DISCIPLINA – DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
CÓDIGO DA DISCIPLINA – DTEE
CARGA HORÁRIA TOTAL – 60 HORAS TEÓRICAS
EMENTA
Sistemas de Distribuição. Alimentadores, Estruturas de Linhas e Redes de Distribuição e seus equipamentos
ÁREA/EIXO/NÚCLEO
COMPETÊNCIA(S)
HABILIDADES
1.
2.
ÁREA ENGENHARIA ELÉTRICA
EIXO INDUSTRIAL/SISTEMAS ELÉTRICOS
DE POTÊNCIA
NÚCLEO DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA
(ELETIVA)

3.
4.
5.
6.

Conhecer o Sistema Elétrico de
Potência, seu planejamento e
seus componentes.
Compreender as características
dos sistemas de elétricos de
distribuição.
Calcular as características
elétricas dos condutores
Conhecer as estruturas de
linhas e redes de distribuição
Conhecer os equipamentos de
distribuição
Projetar uma rede de
distribuição

COMPETÊNCIA 1
 Conhecer o sistema elétrico de potência
 Entender o planejamento do sistema elétrico de distribuição
 Conhecer e identificar os componentes do sistema elétrico de distribuição
COMPETÊNCIA 2
 Conhecer os níveis de tensão dos sistemas de distribuição e demais características
 Entender os tipos e características dos consumidores
 Conhecer e calcular os indicadores de qualidade de serviço
 Prever carga
 Conhecer os termos técnicos utilizados
 Identificar localidades e zonas típicas de carga
 Traçar curvas de demanda
 Determinar o número de subestações
 Conhecer os sistemas de distribuição radial anel e malha
COMPETÊNCIA 3
 Conhecer as características e os tipos de condutores
 Saber os critérios de dimensionamento de condutores
 Calcular os parâmetros elétricos
 Conhecer o circuito equivalente de linha curta
 Conhecer as relações de tensão e corrente;
COMPETÊNCIA 4
 Conhecer os tipos e as estruturas de alta e baixa tensão
 Conhecer os materiais de linhas e redes de distribuição
 Conhecer o cálculo mecânico das estruturas de alta e baixa tensão;
COMPETÊNCIA 5
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 Conhecer as características de chaves e elos fusíveis
 Conhecer as características de seccionadora, de para-raios, disjuntores e religadores

Conhecer as características de transformadores de corrente, potencial e de força
COMPETÊNCIA 6
 Conhecer os critérios de projeto e levantamento de carga;
 Plotar estruturas
 Calcular centro de carga de transformadores;
 Dimensionar estruturas de alta e baixa tensão;
 Executar cálculo elétrico de alimentadores
 Elaborar memorial descritivo
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Fundamentos Gerais
2. Sistemas de Distribuição
3. Cálculo Elétrico de Alimentadores
4. Estruturas de Linhas e Redes de Distribuição
5. Equipamentos de Distribuição
6. Projeto de Rede de Distribuição de Energia Elétrica
BIBLIOGRAFIA
1. KAGAN, N.; BARIONI, C. C.; ROBBA, E. J. Introdução aos Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica, Edgard Blucher, São Paulo, 2005.
2. Cipoli, José Adolfo. Engenharia de Distribuição. 1. ed.. Qualitymark, 1993. 340p
3. MAMEDE Filho, João. Manual de Equipamentos Elétricos. Editora LTC.
4. Fucks, R. D. Linhas Aéreas de Transmissão de Energia Elétrica, EDUFU,3ª ed., Uberlândia, 2015.
5. Pinto, M. O. Energia Elétrica – Geração, Transmissão e Sistemas Interligados, LTC, 1ª ed., 2014
6. Planejamento de Sistemas de Distribuição – Vol 1 – Editora Campus – Eletrobrás
7. Aterramento e Proteção contra Sobretensões em Sistemas Aéreos de Distribuição, Coleção de Distribuição de Energia Elétrica – Vol 7 – Editora Universitária – Eletrobrás
8. Normas e Padrões de Distribuição de Concessionárias de Energia Elétrica
9. Souza, Benemar Alencar de . Apostila de Distribuição de Energia Elétrica. UFCG
10. Camargo, C. de B. Transmissão de Energia Elétrica: Aspectos Fundamentais, UFSC, 4ª ed, 2009
11. Zaneta Jr, L. C. Fundamentos de Sistemas Elétricos de Potência, Editora Livraria da Física, 1ª ed., 2006
12. Grainger, J., Stevenson Jr, W. Power System Analysis, McGraw-Hill, 1ª ed, 1994
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