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      DADOS GERAIS DO CURSO 

Denominação do curso Bacharelado em Engenharia de Energia 

Modalidade oferecida Bacharelado 

Habilitação Bacharel em Engenharia de Energia 

DESCRIÇÃO DO CURSO 

Modalidade de ensino Presencial 

Data de implantação do curso  2019.2 

Regime acadêmico  
Periodização semestral. Cada período tem duração de 100 
dias letivos.  

Número de vagas  50 para cada semestre, totalizando 100 anuais 
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Processo seletivo, SISU, Transferência Interna, 
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Superior. 
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Duas turmas ao ano, sendo uma no primeiro e outra no 
segundo semestre 
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Aulas teóricas: até 50 estudantes; Aulas práticas: até 25 
estudantes 
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Duração mínima do curso  5 anos 

Tempo máximo para 
integralização  
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Total de créditos  279 créditos  
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Carga horária créditos teóricos – 3.300 horas 

Carga horária de créditos práticos – 495 horas 

Carga horária de estágio – 240 horas  

Carga horária de TCC – 150 horas 

Atividades complementares – 200 horas 
Carga horária Total – 4.185 horas 
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1 APRESENTAÇÃO 

O presente Projeto de Implantação do Curso Superior de Engenharia de Energia tem 

por objetivo, como o próprio nome indica, apresentar uma proposta de implantação deste 

curso no recém-criado campus de Lauro de Freitas do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia da Bahia (IFBA), tendo em vista as mudanças observadas no mercado de 

trabalho do engenheiro de energia nos últimos anos e o contexto sócio-político e cultural em 

que estamos inseridos. 

Para tanto, este projeto buscar apresentar uma proposta de curso com um currículo 

inovador, que integra as diversas áreas do conhecimento, por meio de uma metodologia 

interdisciplinar e contextualizada, de modo a atender as demandas de formação profissional 

e para a vida, frente às exigências das atuais transformações científicas e tecnológicas. 

O documento se encontra organizado em nove sessões, a partir desta primeira. A 

sessão dois apresenta um breve histórico do IFBA e o Campus de Lauro de Freitas, em 

contexto com Lauro de Freitas, os municípios vizinhos e a instituição que lhe abriga. A terceira 

seção discorre sobre os aspectos fundamentais que nortearam toda a elaboração da 

proposta. A quarta seção apresenta a estrutura curricular do curso e procura justificá-la do 

ponto de vista didático. As sessões cinco e seis abordam a estrutura acadêmica, 

administrativa e física do campus. As ementas das disciplinas são apresentadas na seção 

sete e os procedimentos de avaliação na seção oito. A sessão nove tece considerações finais. 
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2 HISTÓRICO 

 

2.1 Histórico do IFBA 

O IFBA é uma autarquia do Governo Federal, criado pela Lei nº 11.892/2008, na 

segunda fase do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica (RFEPCT) (BRASIL, 2008c) A RFEPCT está presente em todo o território 

nacional, congregando diversas unidades que ofertam cursos de qualificação, técnicos, 

superiores de tecnologia, licenciaturas, bacharelados e cursos stricto sensu (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, s.d.). Entre 2003 e 2010, o Ministério da Educação (MEC) entregou à população 

as 214 previstas no plano de expansão da RFEPCT e até o final de 2014 foram implantadas 

562 unidades (MEC, 2011). Atualmente, a RFEPCT conta 605 unidades de ensino distribuídas 

entre: 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia; 2 Centros Federais de 

Educação Tecnológica; a Universidade Tecnológica Federal do Paraná; o Colégio Pedro II e 

25 escolas técnicas vinculadas às universidades federais (MEC, s.d.). 

A história do IFBA remota de 1909, quando foram criadas 19 Escolas de Aprendizes e 

Artífices em todas as capitais dos estados pelo Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909 

(BRASIL, 1909). Na Bahia, instituiu-se em 1910, em Salvador, como a primeira Escola de 

Aprendizes Artífices, passando por endereços como Centro Operário da Bahia, no Pelourinho, 

Largo dos Aflitos e, em 1926, foi para o Barbalho, onde hoje funciona o Campus de Salvador. 

Em 1937, a Instituição passou a ser denominada de Liceu Industrial de Salvador, 

ministrando ensino profissionalizante de 1º ciclo. A Lei Orgânica do Ensino Industrial, de 1942, 

estendeu essa modalidade de ensino ao 2º ciclo, e o Liceu recebeu o nome de Escola Técnica 

Federal de Salvador, mudando para Escola Técnica Federal da Bahia (ETFBA) em 1965. Essa 

estrutura foi mantida durante um longo período sem grandes modificações. Em 1993, foi 

criado o Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (CEFET-BA), através da Lei nº 

8.711/1993, a partir da transformação da ETFBA e a incorporação do Centro de Educação 

Tecnológica da Bahia (CENTEC-BA), ampliando a oferta dos cursos (INSTITUTO FEDERAL 

DA BAHIA, 2014). É, neste período, também, que o CEFET-BA se expandiu com a criação e 

implantação das Unidades de Ensino Descentralizadas (UNED). 

A incorporação do CENTEC-BA pelo CEFET-BA ampliou a oferta de cursos de 

graduação tecnológica. Desse modo, além de cursos técnicos e cursos superiores de 

tecnologia, em 1996, passou a oferecer os cursos superiores de Administração, Engenharia 

Industrial Mecânica e Engenharia Industrial Elétrica. 
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Nesse histórico de mudanças contínuas e transformações, o papel dos CEFET no 

combate à desigualdade social com mão de obra profissionalizante é ratificado com o 

Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio (PROEJA,) na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 

Em 1996, o CEFET-BA deu início a uma grande transformação em sua estrutura 

acadêmica, como consequência da implantação da nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei nº 9.394/1996, que instituiu uma profunda mudança no sistema 

organizativo da educação tecnológica profissional (BRASIL, 1996). 

A partir de 29 de dezembro de 2008, com a criação da Lei nº. 11.892, os antigos Centros 

Federais, Escolas Agrotécnicas e Escolas Técnicas vinculadas às universidades, passam a 

compor a Rede Federal de Ensino Profissional, Científico e Tecnológico (RFEPCT), passando 

o CEFET à condição atual Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

(IFBA). A criação desses institutos ampliou as áreas de atuação no curso superior com oferta 

de licenciaturas. 

Com essa última transformação, o Instituto passou a ter características bem peculiares, 

equipara-se às universidades federais; atua com a verticalização do ensino, pois oferta 

educação básica, profissional e superior; apresenta estrutura pluricurricular e multicampi; 

assume o papel de instituição acreditadora e certificadora de competências profissionais, 

passando a integrar a Rede Nacional de Certificação Profissional (REDE CERTIFIC), 

responsável pelo reconhecimento e certificação de saberes profissionais (MEC, 2014). 

O IFBA é uma autarquia autônoma de educação superior, básica e profissional, 

pluricurriculares e multicampi, nos quais os cursos são definidos de acordo com as 

potencialidades econômicas locais, visando o desenvolvimento regional, a difusão de 

conhecimento e a geração de novas tecnologias. Assim, os institutos passaram a ter na sua 

estrutura organizacional Reitoria e vários campi, com gestão interdependente. 

Atualmente, nosso instituto está presente em 25 municípios: Barreiras, Brumado, 

Camaçari, Dias D’Ávila, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Ipirá, Irecê, 

Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salinas das 

Margaridas, Salvador, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Seabra, Simões Filho, Ubaitaba, 

Valença, Vitória da Conquista, incluindo campi e núcleos avançados.  

Conforme o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o IFBA apresenta como 

missão: “promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, pesquisa e 

extensão com qualidade socialmente referenciada, objetivando o desenvolvimento 

sustentável do país” (IFBA, 2014, p. 31). Tem como visão transformar-se 
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numa instituição de ampla referência e de qualidade de ensino no País, 
estimulando o desenvolvimento do sujeito crítico, ampliando o número de 
vagas e cursos, modernizando as estruturas físicas e administrativas, bem 
como ampliando a sua atuação na pesquisa, extensão, pós-graduação e 
inovação tecnológica. (Ibid., p. 31). 

No âmbito do ensino, o IFBA tem como objetivo ministrar cursos nas modalidades 

presencial e a distância, nos diversos níveis: pós-graduação (lato sensu e stricto sensu), 

graduação (bacharelado, licenciaturas e de tecnologia) e técnicos (integrado, subsequente e 

educação de jovens e adultos).  

No que tange aos cursos superiores, a oferta do IFBA ocorre nos Campi de Barreiras, 

Camaçari, Eunápolis, Irecê, Jacobina, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salvador, Santo Amaro, 

Simões Filho, Valença e Vitória da Conquista, nos seguintes graus acadêmicos:  

a) Bacharelados: Administração, Engenharia de Alimentos, Engenharia Ambiental, 

Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Engenharia Industrial Elétrica, Engenharia Industrial 

Mecânica, Engenharia Química e Sistema de Informações; 

b) Licenciaturas: Computação, Eletromecânica, Física, Geografia, Intercultural Indígena, 

Matemática e Química; 

c) Graduações Tecnológicas: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Eventos e 

Radiologia. 

No âmbito da extensão, oferta cursos de Formação Inicial Continuada (FIC) aos 

trabalhadores, jovens e adultos e cursos de extensão nas mais diversas áreas de atuação do 

Instituto; desenvolve programas e projetos que promovem a interação com a comunidade e 

com o mundo do trabalho. 

No âmbito da pesquisa, o IFBA dispõe de diversos programas que fomentam o 

desenvolvimento científico e tecnológico, tais como o Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC), Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o 

Ensino Médio (PIBIC-EM), e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI), em articulação com agências de fomento 

como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB). Esses programas visam às 

iniciativas de iniciação científica, por meio da concessão de bolsas a estudantes de graduação 

e de ensino médio, integradas em pesquisas científicas coordenadas por docentes do 

Instituto. Além desses e outros programas a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Inovação (PRPGI) articula convênio com outras instituições de ensino para promover a 

qualificação dos docentes do IFBA. 
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2.2 O Campus de Lauro de Freitas 

O Campus de Lauro de Freitas é o mais recente resultado da política de expansão do 

IFBA, vivida nos últimos anos. A escolha do campus neste município teve como motivação a 

alta desigualdade social, dentre outros fatores, que requer intervenção de vários setores, 

sobretudo da educação. As obras de construção das edificações do campus foram iniciadas 

em janeiro de 2013 e finalizadas em 2015, com início das suas atividades acadêmicas 

previstas para o primeiro semestre letivo de 2016. Sua função é a de promover ciência, 

educação e tecnologia referenciada tanto no âmbito nacional tanto quanto no âmbito 

internacional, observando os princípios que regem a missão do Instituto. 

O município de Lauro de Freitas reúne características favoráveis à implantação de um 

campus do IFBA. Situada na região metropolitana de Salvador, tem o início de sua história 

“no século XVI, mais precisamente em 1552, quando o então governador-geral, Tomé de 

Souza, cedeu alguns lotes de terra do litoral baiano a Garcia D'Ávila” (MELLO, FREITAS, 

2015). A cidade de Lauro de Freitas foi elevada à categoria de município, com a denominação 

de Lauro Freitas, pela Lei Estadual nº 1.753, de 17 de julho de 1962. Originalmente, Lauro de 

Freitas pertencia a Salvador, até que, em 1880, passou a ser distrito de Montenegro, atual 

Camaçari. Em 1932, retornou a Salvador, assim permanecendo até 1962, quando foi 

transformado em município. Onze anos depois, passou a integrar a Região Metropolitana de 

Salvador (Ibid). 

De acordo com o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), Lauro de Freitas possui uma população estimada, para 2015, em 191.436 habitantes 

e Produto Interno Bruto (PIB) estimado per capta em R$ 20.969,44 (IBGE, S.d). Ainda 

segundo o IBGE, em 2012, foram matriculados 6.287 jovens no Ensino médio, o que pode 

representar cerca de 2 mil estudantes ao ano buscando o ensino superior (Ibid.). Apesar do 

Índice de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM) do município ser considerado alto, que é 

de 0,754, maior que o índice nacional, o município sofre com forte desigualdade social, tendo 

a maior parte da população com reduzida empregabilidade e condições de crescimento 

profissional, considerando suas condições econômicas e sociais. A população mais carente 

está concentrada nos bairros Areia Branca, Caixa d´água, Caji, Itinga, Lagoa dos Patos, 

Parque Santa Rita, Portão, e Vida Nova, sendo a extrema maioria desses localizados nas 

imediações do Campus de Lauro de Freitas. Essa proximidade favorece a ação mais direta 

do Campus junto às comunidades que mais necessitam, possibilitando que o IFBA possa ser 

um agente ativo na redução do índice de pobreza do município que chega a 42,65%, segundo 

IBGE (IBGE, 2003). 
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Conforme se vê na Figura 1, juntamente com mais 12 municípios, Lauro de Freitas 

compõe o conglomerado urbano conhecido como Região Metropolitana de Salvador (RMS), 

a sexta do país, com uma população estimada de 3.919.864 habitantes, o que corresponde 

1,93% da população total do país. 

 

Figura 1 - Municípios da Região Metropolitana de Salvador 

 
Fonte: Impressão Digital.126 - Produto laboratorial da oficina de jornalismo digital – FACOM/UFBA. Disponível em: 
<http://impressaodigital126.com.br/wp-content/uploads/2012/06/gr%C3%A1fico-5-mapa-RMS.jpg>. Acesso em: 07 nov. 2015. 

 

O Quadro 1 mostra os dados populacionais dos municípios da RMS, segundo o censo 

de 2010 e população estimada para o ano de 2014. 

 

Quadro 1: Dados populacionais da Região Metropolitana de Salvador 

Município População 
(IBGE 2010) 

População (IBGE – 
Estimativa 2013) 

População (IBGE – 
Estimativa 2014) 

Salvador 2.675.656 2.883.682 2.902.927 

Camaçari 242.970 275.575 281.413 

Lauro de Freitas 163.449 184.383 188.013 

Simões Filho 118.047 129.964 131.630 

Candeias 83.158 89.419 88.308 

Dias D’Ávila 66.440 75.103 76.624 

São Sebastião do Passé 42.153 45.090 45.292 

Mata de São João 40.183 44.090 45.194 

Vera Cruz 37.567 41.524 42.103 

São Francisco do Conde 33.183 36.677 38.838 

Pojuca 33.066 36.551 37.091 

Itaparica 20.725 22.329 22.476 

Madre de Deus 17.376 19.600 19.985 

Total 3.556.597 3.884.435 3.919.864 
 

Fonte: www.rms.ba.gov.br (baseado em dados do IBGE). Disponível em: http://www.rms.ba.gov.br/wp-
content/uploads/2014/08/rms-21.png. Acesso em: 07 nov. 2015. 

Além de fazer parte dessa importante região metropolitana, Lauro de Freitas é um dos 

municípios brasileiros que vêm apresentando maior crescimento econômico nos últimos anos, 

sendo considerado um dos quatro municípios da região que mais geraram empregos no ano 

de 2009 e continuaram nesse fluxo nos anos seguintes.  

http://impressaodigital126.com.br/wp-content/uploads/2012/06/gr%C3%A1fico-5-mapa-RMS.jpg
http://www.rms.ba.gov.br/
http://www.rms.ba.gov.br/wp-content/uploads/2014/08/rms-21.png
http://www.rms.ba.gov.br/wp-content/uploads/2014/08/rms-21.png
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Em termos de geração de riqueza, no ano de 2012, Lauro de Freitas ocupava o quinto 

lugar entre os municípios da região metropolitana, conforme demonstra o Quadro 2: 

 

Quadro 2: Dados de geração de riqueza da Região Metropolitana de Salvador 

Estado/Região/Município PIB 2012 (R$ Milhões) 

Bahia 167.727 

Salvador 39.866 

Camaçari 12.669 

Lauro de Freitas 3.586 

Simões Filho 4.023 

Candeias 5.096 

Dias D’Ávila 2.440 

São Sebastião do Passé 584 

Mata de São João 494 

Vera Cruz 291 

São Francisco do Conde 2.101 

Pojuca 1.372 

Itaparica 130 

Madre de Deus 271 

                                     Fonte: SEI 

Entretanto, como é mostrado na Figura 2, o município demonstra uma tendência de 

crescimento do PIB, superando outros municípios. 

 

Figura 2 - Evolução do PIB* total (em mil reais) dos municípios da Região Metropolitana de 
Salvador – 1999, 2002, 2005, 20087 e 2011. 

      Fonte: IBGE. Produto Interno Bruto dos Municípios, 1999-2011. 

 

Num estudo realizado pelo IBGE em 2013, foram identificadas 8.358 empresas atuantes 

no município de Lauro de Freitas (IBGE, 2013). Destas, 692 são indústrias de transformação, 

colocando o município em quarto lugar em termos de industrialização, ficando atrás somente 

da capital e dos dois maiores municípios do interior do estado, Feira de Santana e Vitória da 
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Conquista (Ibid.). O mesmo ocorre com o setor do comércio, onde o município também 

configura em quarto lugar no âmbito estadual. No caso do setor de construção, Lauro de 

Freitas perde apenas para Salvador, com 650 empresas contra 580 em Feira de Santana, que 

é o terceiro colocado (Ibid.). É, atualmente, uma das cidades mais industrializadas da Bahia. 

Soma-se a essa pujante economia, o fato de Lauro de Freitas possuir divisa ao Oeste 

com o município de Simões Filho que abriga o Centro Industrial de Aratu (CIA) e ao norte com 

o município de Camaçari, que são os dois marcos mais importantes da economia local e 

estadual. A importância econômica do município de Camaçari se deve à presença do 

Complexo Petroquímico de Camaçari (COPEC), o qual responde por volta de 20% do PIB da 

Bahia e abriga quase 200 empresas, sendo 65 empresas químicas, 38 de material plástico e 

borracha, 73 de materiais minerais não-metálicos, 2 de metalurgia e de outros ramos de 

atividade, como indústria automotiva, de celulose, têxtil, bebidas, de produção de 

equipamentos para energia eólica, além de serviços. Segundo o Comitê de Fomento Industrial 

de Camaçari (COFIC), o Polo gera cerca de 15 bilhões de faturamento ao ano e emprega 

mais de 45 mil pessoas direta ou indiretamente (COMITÊ DE FOMENTO..., s.d.). A respeito 

de novos investimentos, o COFIC informa que tem sido empregado cerca de 4 bilhões de 

reais em 12 empresas, sendo que parte deste investimento já se encontra em operação. 

 

2.3 Contexto Educacional do Município 

De acordo com os dados informados pelo Sistema de Regulação do Ensino Superior do 

MEC, o município de Lauro de Freitas conta hoje com seis instituições de ensino superior 

privadas, que ofertam cursos presenciais (Faculdade Apoio – FA, Faculdade de Ciências 

Agrárias e da Saúde – FAS, Faculdade de Tecnologia SENAI CETIND, Faculdade Maurício 

de Nassau de Lauro de Freitas – FABAC, Faculdade Integradas Ipitanga – FACIIP, e União 

Metropolitana de Educação e Cultura – UNIME) e apenas uma unidade avançada da 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB), com a oferta de um curso de graduação.  

Nesse contexto, o Campus de Lauro de Freitas tem alto potencial de atender a demanda 

por educação tecnológica pública de qualidade no município. Além disso, considerando a 

proximidade, deverá estabelecer relação com as diversas indústrias do Polo de Camaçari, 

seja por meio de programas de estágios, seja através de parcerias para qualificação de 

pessoal. 

A presença de um curso de engenharia de energia no município de Lauro de Freitas 

atenderá às demandas dos jovens da região por uma escola de engenharia pública e de 

qualidade, além de atender a demanda regional e localizada do setor industrial e de prestação 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Indústria_automotiva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Celulose
http://pt.wikipedia.org/wiki/Têxtil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bebida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_eólica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_terciário
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de serviços. Dessa forma, fomentando o desenvolvimento socioeconômico regional que por 

sua vez alavanca os aspectos culturais da cidade. Cabendo, ainda, ressaltar o perfil 

empreendedor com consciência voltada a projetos ambientalmente sustentáveis. 

No que se refere à formação de mão de obra em engenharia, segundo o IEDI, a 

comparação do Brasil com os demais países desenvolvidos ou em desenvolvimento é 

amplamente desfavorável a nós. A proporção de egressos da graduação em engenharia 

frente a outras áreas é tradicionalmente baixa nos países em desenvolvimento e muito 

elevado nos países desenvolvidos e asiáticos, por conta do elevado percentual de 

engenheiros. Mas, no caso do Brasil, a distorção é bem maior. Estudos da Organization for 

Economic Co-operation and Development (OECD) apontam que o Brasil está muito distante 

dos países asiáticos em estágios similares de desenvolvimento (ORGANIZATION FOR 

ECONOMIC, s.d.). A taxa de formação de engenheiros é o pior índice apresentado por nosso 

país no que se refere à ciência, tecnologia e inovação. 

O IEDI acrescenta que a forte e crescente demanda por profissionais de engenharia no 

Brasil é detectado não pelos estudos econômicos, mas pelo dia a dia das empresas e de suas 

dificuldades concretas frente ao mercado de trabalho. 

No relatório Global Trends in Renewable Energy Investment, do Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), publicado em 2015, foi mostrado que, em 2014, os 

investimentos globais em energias limpas aumentaram 17%, após dois anos de queda. O 

documento relata que esse aumento se deu em função da expansão das instalações solares 

na China e no Japão e dos projetos eólicos em alto mar na Europa. Ainda, relata que o Brasil 

está entre os dez países que mais investiu no setor (INVESTIMENTO GLOBAL, 2015). 

Outro dado relevante que fundamenta o crescimento da demanda por esses 

profissionais é que a Bahia é o segundo maior parque eólico do país, com 73 usinas e 1,8 MW e 

já representa 18,5% de toda a energia eólica produzida no país. A produção de energia eólica 

instalada já consegue abastecer 50% do consumo da Região Nordeste. Espera-se que até 2020, 

a participação desse tipo de energia na matriz elétrica brasileira vai saltar dos atuais 6% para 20% 

da capacidade instalada. (BAHIA JÁ, 2016). 

Dessa maneira, este Curso Superior de Engenharia de Energia impactará positivamente 

nos seguintes aspectos:  

• Regional – Oferta do único curso superior gratuito de engenharia do município 

de Lauro de Freitas, inserido no bairro mais populoso e pobre do município; 

• Econômico – Um curso superior de engenharia atrai empresas especializadas 

para a região, assim como fomenta o empreendedorismo local; 
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• Cultural – O fomento do desenvolvimento econômico e regional, traz consigo o 

fomento à ações e projetos culturais na região; 

• Social – A inserção de um curso superior de engenharia, historicamente elitista, 

dentro da região mais carente e populosa do município alavanca a autoestima 

da população local, a qual identificará como sendo sua conquista, e, portanto, 

identificando-se como parte integrante deste curso através da inserção dos seus 

jovens como corpo discente do referido curso. 

Diante do que foi aqui exposto, a implantação do curso de Engenharia de Energia no 

Campus de Lauro de Freitas vem suprir uma lacuna no Estado da Bahia, sendo o IFBA a 

primeira instituição a oferecer o curso com foco na geração de energia elétrica distribuída e 

redes inteligentes no Estado da Bahia.  
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3 CONCEPÇÃO DO CURSO 

3.1 Identificação do curso 

O Curso de Bacharelado em Engenharia de Energia terá o seu funcionamento no 

Campus do IFBA em Lauro de Freitas, localizado à Av. São Cristóvão, s/n°, bairro de Itinga, 

CEP: 42700-000, no município de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, conforme quadro geral 

do curso na página 5. 

3.2 Justificativa 

3.2.1 Contextualização do Mundo do Trabalho 

Entre os condicionantes básicos de competitividade de uma economia está a 

disponibilidade de energia de forma confiável e competitiva, embora não possa ser apontada 

como o único condicionante para essa competitividade – infraestrutura adequada, recursos 

para financiamento e capital humano são outros exemplos de requisitos básicos necessários 

nesse sentido. 

 

3.2.2 Cenário mundial e nacional das Energias Renováveis 

De um modo geral, a Oferta Interna de Energia (OIE) utiliza-se de fontes fósseis, ou 

seja, energias não renováveis. A aposta por energias renováveis como principais fontes de 

energia torna-se imprescindível para garantir o Desenvolvimento Sustentável. É apresentado 

a seguir os cenários mundiais e nacional das energias renováveis: 

a) Cenário mundial 

O uso de fontes renováveis já é uma realidade em vários países. O Pew Environment 

Group fez um ranking com os principais produtores de energia limpa do mundo (CORSINO, 

s.d.). A lista se baseia na capacidade instalada, que inclui as energias solar, eólica, 

proveniente da biomassa, geotérmica e de pequenas hidrelétricas.  

1º. China: possui uma capacidade instalada de 133 GW, com um 
investimento de US$ 45 bilhões apenas no ano passado. Os principais 
investimentos se concentram na energia eólica. Os gastos com essa fonte 
representam 50% do total empregado em novos projetos eólicos em todo o 
mundo. Ao todo, foram US$ 29 bilhões investidos, que equivalem a uma 
capacidade de 64 GW.  

http://www.cpt.com.br/noticias/turbina-eolica-transforma-ar-em-agua
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2º. Estados Unidos: o país investiu pesado em 2011. Foram US$ 48 bilhões 
no setor de energia limpa. A capacidade instalada atualmente é de 93 GW. 
As principais matrizes energéticas são a eólica (47 GW), as centrais 
hidrelétricas (25,3 GW) e a biomassa (13 GW).  

3º. Alemanha: no ano passado, a Alemanha injetou US$ 30,6 bilhões na 
geração de energia renovável. A capacidade instalada no país é de 61 GW. 
65% do total dos investimentos realizados em 2011 foram para a energia 
solar e outros 29% para a energia eólica.  

4º. Espanha: a Espanha foi um dos pioneiros. Depois de um tempo de queda, 
no ano passado, o país voltou a investir, injetando US$ 8,6 bilhões na geração 
de energia alternativa. A capacidade instalada é de 32 GW, dos quais 22 GW 
são provenientes da energia eólica.  

5º. Itália: o país foi um dos que mais expandiu a capacidade instalada (8 GW 
a mais), atraindo US$ 28 bilhões. A maioria desses recursos foi aplicada 
em energia solar, que teve a produção dobrada, alcançando 12,4 GW.  

6º. Japão: depois dos desastres nucleares de Fukushima, o país aumentou 
os investimentos em energia renovável em 23%. Foram US$ 8,6 bilhões para 
chegar a uma capacidade de 25 GW. 94 % dos investimentos foram em 
energia solar. 7º. Índia: nos últimos dois anos, os investimentos no setor 
cresceram 54%, chegando a US$ 10,2. A maior parte foi em energia eólica, 
que aumentou para 15,7 GW. O país pretende elevar em no mínimo sete 
vezes a produção de energia eólica até 2020.  

8º. França: o país atraiu US$ 5 bilhões no ano passado, um aumento de 36%. 
Os projetos de energia solar tiveram o impressionante aumento de 145% em 
capacidade instalada. A capacidade total da França hoje é de 18 GW.  

9º. Brasil: o investimento em 2011 foi de US$ 8 bilhões, um aumento de 15% 
em relação a 2010. O país é líder no setor de bioenergia, com um total de 8,7 
GW, e também lidera a produção de biocombustíveis. A capacidade total do 
país é de15 GW.  

10º. Reino Unido: os investimentos em 2011 foram de US$ 9,4 bilhões. Mais 
da metade foi para a energia solar e outros 25% para a energia eólica. O país 
pretende chegar a 2020 com pelo menos 15% da energia consumida 
proveniente de fontes alternativas. A capacidade instalada é de 10,7 GW. 
A China é o país que mais emprega na indústria de energia renovável, com 
quase 3,9 milhões de postos de trabalhos ligados à energia solar, eólica e 
outras fontes verdes. 

Este investimentos geraram mais de 40% dos cerca de 7,7 milhões de empregos diretos 

e indiretos registrados no setor em todo o mundo, em 2014, segundo um novo estudo da 

Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA). O número de empregos na área 

cresceu 18% no ano passado comparado a 2013, quando 6,5 milhões de pessoas estavam 

empregadas. No ranking de países que mais empegam em energias renováveis, 

o Brasil aparece em segundo lugar, com mais de 934 mil postos de trabalho, seguido dos 

Estados Unidos, com 724 mil postos. 

 

http://www.cpt.com.br/noticias/estudo-canadense-defende-a-viabilidade-da-energia-solar
http://www.exame.com.br/topicos/china
http://www.exame.com.br/topicos/energia-renovavel
http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_RE_Jobs_Annual_Review_2015.pdf
http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_RE_Jobs_Annual_Review_2015.pdf
http://exame.com.br/topicos/brasil
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b) Cenário nacional 

O Brasil tem a quarta maior produção de energia renovável do mundo e a quarta maior 

participação de fontes renováveis em sua matriz energética, segundo o boletim Ranking 

Mundial de Energia e Socioeconomia, publicação anual da Secretaria de Planejamento e 

Desenvolvimento Energético (SPE) do Ministério de Minas e Energia. Segundo a Revista 

Exame, até 2040, o Brasil deverá atrair US$ 300 bilhões em investimentos para geração 

de energia elétrica. Segundo previsões do estudo Energy Outlook (NEO), realizado pela 

Bloomberg New Energy Finance (BNEF), a maior parte disso (70%) irá para projetos solares 

e eólicos (BARBOSA, 2015a). 

No total, o país vai adicionar 250 GW de nova capacidade nos próximos anos, chegando 

a 383 GW, um aumento de 189% sem sua capacidade total. Desse total, cerca de 89% serão 

compostos de energias renováveis, conforme o citado estudo. O estudo ainda aponta que a 

grande mudança vem participação das renováveis eólica, solar e biomassa, saltando dos 

atuais 14% de capacidade instalada para até 51% em 2040 (ibid.). 

O grande motivador para o redirecionamento dos investimentos no setor é a 

instabilidade climática, que tem gerado meses de seca em algumas regiões do país, fazendo 

com que importantes hidrelétricas reduzam sua capacidade geradora de energia. 

O Brasil se destaca pela grande participação de energia renovável na produção total de 

energia, sendo responsável pela produção de 7,2% da energia renovável mundial. Enquanto 

no resto do mundo a participação da energia renovável na OIE é de 13% e nos países do 

BRIC é de 15%, no Brasil essa fonte de energia chega a 46%, e na matriz de energia elétrica, 

ultrapassa 82,5% (ibid.).  

O setor de energia renovável é considerado pelo Governo Federal como um dos mais 

estratégicos para o país, devido à grande importância da na matriz energética nacional. Por 

isso, a Secretaria de Inovação atua em conjunto com outras unidades do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e outros órgãos do Governo Federal 

na elaboração, proposição, programação, programação, coordenação, implantação, apoio, 

promoção da execução, controle e acompanhamento de políticas, programas, ações e 

atividades de desenvolvimento de fontes renováveis de energia (MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, s.d.). 

O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA), criado 

pela Lei nº 10.438/2002, tem o objetivo de aumentar a participação de fontes alternativas 

renováveis (pequenas centrais hidrelétricas, usinas eólicas e empreendimentos termelétricos 

http://www.mme.gov.br/web/guest/publicacoes-e-indicadores/boletins-de-energia?p_p_auth=KpqZLK4z&p_p_id=20&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview_file_entry&_20_redirect=http%3A%2F%2Fsrv158%3A8080%2Fweb%2Fguest%2Fpublicacoes-e-indicadores%2Fboletins-de-energia%3Fp_p_auth%3DKpqZLK4z%26p_p_id%3D20%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_20_viewEntries%3D1%26_20_viewFolders%3D1%26_20_keywords%3Dmundial%26_20_folderStart%3D0%26_20_searchRepositoryId%3D10584%26_20_searchType%3D1%26_20_folderEnd%3D20%26_20_repositoryId%3D10584%26_20_folderId%3D1143612%26_20_entryStart%3D0%26_20_displayStyle%3Ddescriptive%26_20_entryEnd%3D20%26_20_struts_action%3D%252Fdocument_library%252Fsearch%26_20_searchFolderId%3D1143612&_20_fileEntryId=1753337
http://www.mme.gov.br/web/guest/publicacoes-e-indicadores/boletins-de-energia?p_p_auth=KpqZLK4z&p_p_id=20&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview_file_entry&_20_redirect=http%3A%2F%2Fsrv158%3A8080%2Fweb%2Fguest%2Fpublicacoes-e-indicadores%2Fboletins-de-energia%3Fp_p_auth%3DKpqZLK4z%26p_p_id%3D20%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_20_viewEntries%3D1%26_20_viewFolders%3D1%26_20_keywords%3Dmundial%26_20_folderStart%3D0%26_20_searchRepositoryId%3D10584%26_20_searchType%3D1%26_20_folderEnd%3D20%26_20_repositoryId%3D10584%26_20_folderId%3D1143612%26_20_entryStart%3D0%26_20_displayStyle%3Ddescriptive%26_20_entryEnd%3D20%26_20_struts_action%3D%252Fdocument_library%252Fsearch%26_20_searchFolderId%3D1143612&_20_fileEntryId=1753337
http://www.mme.gov.br/
http://www.exame.com.br/topicos/investimentos
http://www.exame.com.br/topicos/energia-eletrica
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a biomassa) na produção de energia elétrica, privilegiando empreendedores que não tenham 

vínculos societários com concessionárias de geração, transmissão ou distribuição (BRASIL, 

2002c). Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), em 2015, o valor total das 

cotas para custeio do PROINFA, passaria para R$ 2,6 bilhões, e que o montante de energia 

elétrica gerado por todo o parque de geração de energia renovável do país atingiria a marca 

de 11,1 milhões de megawatts-hora (MWh) (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 

2014). 

A Figura 3 mostra a evolução do cenário energético brasileiro para o ano de 2050, 

segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE). 

 

Figura 3 – Cenário energético para 2050 

 

Outro cenário relacionado com a geração de eletricidade é a parcela atendida através 

de ações de eficiência energética e outra parcela, através da instalação de sistemas de 

geração distribuída, ambas promovidas pelo efeito de: (i) políticas existentes; (ii) políticas 

adicionais; (iii) decisão final do consumidor sem vínculo direto com essas políticas. 

No que tange à geração distribuída de pequeno porte, por sua vez, é conveniente 

destacar as recentes iniciativas para incentivar esse tipo de GD, por exemplo, a Resolução 

Normativa da ANEEL nº 482/2012, que estabelece as condições gerais para o acesso de 

microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica e o 

sistema de compensação de energia elétrica, entre outras. Ainda que a microgeração e 

minigeração de eletricidade venham se expandindo a taxas elevadas possibilitadas por 

subsídios em países desenvolvidos, no Brasil, há perspectiva, para a geração fotovoltaica, 

que a paridade tarifária seja atingida ainda nesta década. 
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3.2.3 O mercado de energias renováveis 

No Brasil, a indústria de bioenergia é a que mais gera empregos entre as renováveis, com 

845 mil postos de trabalho, o que torna o país o segundo maior empregador em 

biocombustíveis no mundo. Sua indústria eólica também está crescendo rapidamente e já 

somava 35,8 mil postos em 2014, com um aumento de 12% comparado ao ano anterior 

(BARBOSA, 2015b). 

O potencial do mercado de Energias Renováveis é muito promissor. O aumento por 

oferta de equipamentos, acessórios, suprimentos, tecnologia e serviços é muito grande. Muito 

maior ainda, é o número de empresas, instituições, cooperativas, municípios e estados que 

poderiam ser beneficiados com o incentivo e a oferta de tecnologias adequadas para a 

geração de energia a partir de recursos renováveis. Os segmentos de abrangência são: 

• Biomassas, Energia Eólica, Energia Solar; 

• Biomassa lixo urbano; 

• Instituições de pesquisa florestal, ambiental, energética, química, agrícola; 

• Indústrias de descascadores, picadores, briquetes, facas industriais; 

• Fabricantes de estufas, secadores, caldeiras, exaustores, componentes e peças; 

• Máquinas para o transporte e movimentação 

• Usinas, unidades de geração e distribuição; 

• Industrial, agricultura, florestas etc. 

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), a Energia Eólica no Brasil 

prosperou além das mais otimistas projeções e se consolidou com uma fonte de grande 

relevância na matriz energética nacional. Em maio deste ano, o país alcançou a marca de 8,7 

GW em usinas eólicas em operação. Juntamente com a Bahia, o Rio Grande do Norte, o Rio 

Grande do Sul e o Ceará são estados com mais de 1.000 GW instalados (SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2016). No caso de nosso estado, destaca-se a forte 

incidência dos ventos no interior da Bahia, o que reforça a consolidação do setor de energia 

renovável no estado. 

Atualmente, a Bahia possui 186 projetos comercializados nos leilões de energia 

realizados pela ANEEL, entretanto, quando adicionados a este número o mercado livre, que 

são os contratos privados de energia eólica, o número de empreendimentos chega a 230 

(ibid.). 

Atualmente, o estado conta com 65 projetos em operação, totalizando uma capacidade 

instalada de quase dois milhões de GW, o que coloca o estado em segundo maior estado 

http://www.anuariobiomassa.com.br/oanuario.html
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brasileiro em produção de energia eólica, atrás somente do Rio Grande do Norte. Há ainda 

outros 44 empreendimentos em construção e 108 projetos que iniciarão as obras nos 

próximos anos, que estão sendo desenvolvidos em 22 municípios espalhados em todo o eixo 

central do estado, do sudoeste até o norte do Vale do São Francisco (ibid.). 

O volume de investimentos do setor no Estado, considerando apenas os leilões de 

eólica, chega a quase R$ 20 bilhões, o que representa o aporte de milhões de reais 

anualmente nas economias dos municípios em que os parques são instalados, já que utilizam 

contratos de arrendamentos com os proprietários das terras em que estão localizados (ibid.). 

Dessa forma, além de produzir eletricidade e empregos, os parques eólicos ainda atuam como 

indutores de desenvolvimento. 

Segundo a SDE, além dos parques eólicos de geração de energia, foi organizado um 

parque industrial voltado para produção de equipamentos, promovendo o Estado ao principal 

polo nacional na fabricação de componentes. A cadeia produtiva já conta com seis grandes 

empreendimentos instalados - Alstom, Gamesa, Torrebras, Acciona, Torres Eólicas do 

Nordeste (TEN) e Wobben Windpower; e uma em implantação - Tecsis, em Camaçari (ibid.). 

A Alstom foi inaugurada em 2011, em Camaçari, e, desde então triplicou sua produção. A 

espanhola GAMESA inaugurou, este ano, uma linha de produção de naceles – compartimento 

que abriga todos os componentes essenciais para a produção da energia gerada pelos 

ventos: o gerador, a caixa de velocidades e o sistema de transmissão. Já a espanhola 

ACCIONA WINDPOWER fabrica cubos de hélices e naceles no município de Simões Filho 

(ibid.). 

 

3.2.4 Mercado da geração eólica no Brasil 

No Brasil, as áreas com maior potencial eólico encontram-se nas regiões Nordeste, Sul 

e Sudeste. A Figura 4 mostra a localização dos principais parques eólicos e das indústrias 

relacionadas com a produção de aerogeradores no Brasil. 
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Figura 4 – Localização das montadoras de aerogeradores e dos principais parques de geração 
eólica instalado e a instalar no país. 

Fonte: ABDI 

No âmbito nacional, o planejamento energético prevê um grande crescimento da 

geração de energia eólica nos próximos anos. Em 2012, a EPE havia habilitado mais de 600 

parques eólicos no território, com uma potência instalada de quase 1.800 MW (1,5% da 

capacidade elétrica nacional total instalada). Desses 600 parques, 450 se situavam na região 

Nordeste do Brasil e 150na região Sul. A capacidade instalada total prevista para 2022 pelo 

Governo Federal é de quase 17.500 MW, ou seja, 9,5% da capacidade elétrica nacional total 

instalada nesse horizonte. 

A título de ilustração, o leilão nacional de reserva nº 05/2013 (leilão de energia de 

reserva eólica) permitiu a entrada de 66 projetos de geração eólica no mercado em 2013, com 

uma capacidade total de 1.505,2 MW que deve ser instalada a partir de setembro de 2015. O 

preço médio de aquisição dos projetos é de 110,51 R$/MWh, ou seja, uma queda de 5,55% 

em relação ao preço inicial de 117,00 R$/MWh. A maioria dos projetos foi vencida pelos 

estados da Bahia e do Piauí, como mostra o Quadro 3. 

Quadro 3: Resultado final do leilão de energia de reserva A5 de 2013 

Estados 
Projetos 

contratados 
Potência 

instalada (MW) 
Garantia física 
(MW médios) 

Preço médio 
(R$/MWh) 

Bahia 28 567,8 247,6 107,04 
Ceará 6 113,2 48,5 115,9 
Pernambuco 7 191,7 94,7 116 
Piauí 14 420 224,3 109,97 
Rio Grande do Norte 7 132 58 111,82 
Rio Grande do Sul 4 80,5 27,6 114,93 
Total 66 1.505,2 700,7 110,51 

Fonte: EPE 2013 
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3.2.5 Geração de empregos no setor de energia solar 

De acordo à publicação National Solar Jobs Census 2011, a quantidade de empregos 

gerados pela indústria solar fotovoltaica é bastante significativa nos EUA. Em 2011, a indústria 

gerou cerca de 100 mil empregos diretos, a maior parte concentrada em empresas de 

instalação dos sistemas fotovoltaicos. O total instalado nos EUA em 2011, de acordo ao U.S. 

Solar Market Insight, foi da ordem de 1.855 MW, o que significa uma oferta de 54 empregos 

por MW instalado. Contudo, deve-se levar em consideração que estimativas de empregos 

gerados por MW instalado variam significativamente entre estudos.  

Outra observação que deve ser feita trata-se de que a fabricação dos módulos responde 

por 25% dos empregos gerados, devido ao elevado grau de automação. A maior parte dos 

empregos concentra-se em serviços. 

O relatório traz algumas informações interessantes sobre a estrutura da cadeia e onde 

os empregos são gerados, que podem novamente ser úteis para sinalizar o que pode ser 

esperado em termos de geração de empregos no Brasil. 

Outro ponto de destaque em relação à geração de empregos é o fato de que algumas 

das regiões brasileiras com maior potencial de geração solar, portanto os candidatos a um 

maior volume de instalações, serem regiões com baixo nível de desenvolvimento e elevada 

carência de empregos. Com capacitação adequada, as instalações fotovoltaicas podem 

empregar e qualificar a mão de obra destas regiões. Além dos empregos diretos gerados nas 

instalações fotovoltaicas, o setor tem potencial para geração de empregos indiretos e 

resultantes da aceleração da renda nas regiões por conta dos salários pagos (chamados de 

empregos via efeito renda). 

Segundo o mapa solarimétrico brasileiro, a Bahia é um dos estados do Brasil que 

apresenta um dos melhores índices de irradiação solar, mostrando o potencial de geração 

solar no estado e um mercado promissor nesta área. A Figura 5 mostra o mapa solarimétrico 

brasileiro com destaque especial para a região nordeste do país. 
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Figura 5 – Mapa solarimétrico brasileiro 

 

A chegada de um curso de engenharia de energia na região seria importantíssima, do 

ponto de vista econômico, com a presença de mão de obra qualificada e empreendedora para 

atuação nos mais diversos níveis de energias renováveis, envolvidos com empresas coletoras 

de reciclagem de Óleos e Gorduras Residuais (OGR), outro problema mundial, que geram 

matéria prima para produção de biodiesel, além de usinas de produção de álcool a partir de 

cana de açúcar, também encontradas na região. 

Essas fontes de energia ao serem estudadas são muito importantes para a questão 

ambiental local, já que tais empresas são estimuladas a possuírem setores para a 

conscientização e responsabilidade ambiental, além de gerar emprego e renda e fomentar o 

desenvolvimento sócio econômico da região, melhorando os indicadores de qualidade de vida 

e cultural da região. 

 

3.2.6 Políticas institucionais no âmbito do curso 

A missão institucional do IFBA é “Promover a formação do cidadão histórico-crítico, 

oferecendo ensino, pesquisa e extensão com qualidade socialmente referenciada, 

objetivando o desenvolvimento sustentável do país”, (IFBA, 2014), através da Educação 

Básica e Educação Superior.  
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A partir do entendimento e da incorporação desta missão, e em consonância com as 

políticas de ensino previstas e/ou implantadas no PDI 2014-2018 do IFBA, o Curso de 

Engenharia de Energia de Lauro de Freitas adota os seguintes princípios norteadores do 

ensino: indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão; unificação entre 

cultura/conhecimento e trabalho, para desenvolver as funções do pensar e do fazer; 

integração interdisciplinar; respeito e valorização da pessoa humana em sua singularidade e 

diversidade; garantia da qualidade de ensino através da qualificação do quadro de pessoal e 

melhoria da infraestrutura.  

A mudança no perfil institucional (de Centro Federal de Educação Tecnológica – CEFET 

para Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA) vivenciado nos 

últimos anos, tem demandado adequações dos parâmetros pedagógicos, bem como o 

estabelecimento de princípios e diretrizes que definam a articulação do tripé ensino-pesquisa-

extensão. Nesse sentido, foi reformulado o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do IFBA e 

aprovado no ano de 2013, ele reúne os pressupostos filosóficos e técnico-metodológicos 

gerais que norteiam as práticas acadêmicas e que impactam diretamente no trabalho 

pedagógico desenvolvido pelos campi em suas modalidades e níveis de ensino.  

Em relação à proposta pedagógica que fundamenta as práticas educativas da 

instituição, elege-se a Pedagogia Histórico-Crítica, defendida por Saviani (2008). A opção por 

esta teoria adequa-se a missão da instituição, anteriormente apresentada. Assim, aliado a 

esses pressupostos temos a educação crítico-transformadora de Paulo Freire (SHOR, apud 

IFBA, 2013, p. 40) que dá ênfase à utopia de construção da instituição pública de qualidade, 

como condição para concretizar os valores e as práticas democráticas, tendo como 

norteadores, os princípios inerentes à participação e à autonomia.  

A prática de ensino, para Freire, deve ser desenvolvida como um processo de 

permanente investigação; em que o educando é o sujeito de seu conhecimento e que a sua 

aprendizagem está associada a um processo constante de pesquisa; portanto, o exercício da 

docência e da pesquisa está intimamente ligado, tomando-se como referência básica as 

temáticas de investigação o que se relaciona também com a educação superior. 

Portanto, as políticas de ensino no IFBA, sinalizadas pelo PPI (IFBA, 2013), devem ter 

por princípio a formação do sujeito histórico-crítico e a vinculação com a ciência e tecnologia 

destinada à construção da cidadania e da democracia, mediante o enfrentamento a todas as 

formas de discriminação e preconceito, a defesa do meio ambiente e da vida e a criação e 

produção solidárias em uma perspectiva emancipadora. Deve buscar ainda a articulação com 

a pesquisa e a extensão, de forma integrada entre os diversos níveis e modalidades de ensino 

e áreas do conhecimento, promovendo oportunidades para uma educação continuada, da 
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educação básica à pós-graduação. Por falar em pós Graduação, existem diversas pós-

graduações lato sensu relacionadas á área de atuação do curso e existem dois programas 

stricto-sensu em Salvador na área do curso, sendo um na Universidade Federal da Bahia 

(UFBA) e outro na Faculdade de Ciência e Tecnologia (FTC), o que pode proporcionar ao 

egresso, uma verticalização dos estudos e vida acadêmica sem precisar o deslocamento para 

outras regiões do país.  

Acrescenta-se ainda a articulação com o contexto regional no qual o campus encontra-

se inserido, a fim de promover o desenvolvimento regional na esfera social, econômica, 

ambiental e tecnológica, nas comunidades circunvizinhas ao campus, em Lauro de Freitas.  

Apesar do entendimento da importância das práticas extensionistas para promover a 

articulação entre o saber fazer e a realidade socioeconômica, cultural e ambiental da região, 

as políticas de extensão, ainda não estão plenamente implantadas no âmbito do curso. No 

entanto, existe previsão e intenção para o desenvolvimento de projetos de extensão que 

visem a difusão, a socialização e a democratização do conhecimento produzido no curso para 

a sociedade. Sendo que os projetos a serem implantados terão como princípios norteadores, 

aqueles previstos pelo PDI do IFBA:  

[…] as atividades de extensão devem criar interlocuções entre o IFBA e a 
sociedade e vice-versa, propiciando mecanismos de acesso por toda e 
qualquer pessoa através de cursos de extensão e outros serviços, 
contribuindo para o crescimento profissional, artístico e cultural, melhorando 
assim a sua qualidade de vida, levando-se em conta também uma das 
principais demandas do século XXI: a consciência da preservação ambiental. 
(IFBA, 2014, p. 87). 

Para alcançar os objetivos propostos pelo curso e para que os alunos tenham a 

oportunidade de desenvolver atividades complementares ao ensino, bem como atividades de 

pesquisa e extensão, o IFBA possui uma Pró-reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação 

(PRPGI), a qual oferta bolsas de Iniciação Científica para alunos de graduação e do ensino 

médio pelo Sistema de Cotas, nas modalidades PIBIC, PIBIC-Júnior, PIBITI, PIBIC-IFBA e 

PIBITI-IFBA. Tais bolsas são frutos de parceria com instituições de fomento com o Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e com a Fundação de Amparo 

à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB), além de recursos financeiros do próprio IFBA.  

Portanto, no âmbito da pesquisa e extensão, existem vários programas consolidados, 

tais como: Programa de Iniciação científica (PIBIC), Programa de Iniciação Tecnológica 

(PIBITI), Ciências sem fronteiras, além de bolsas internas (de ensino, pesquisa e extensão) 

do próprio IFBA. Adicionalmente, nossa instituição possui um programa interno de fomento 

interno a projetos de pesquisa e extensão que, por meio de editais, concede recursos 

financeiros aos professores pesquisadores, intitulados "Programa de fortalecimento da 
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pesquisa Pró-Pesquisa", Projetos de extensão (PROEX) e o Programa de bolsa pesquisador 

do IFBA. Este último concede uma bolsa ao pesquisador semelhante a bolsa de produtividade 

em pesquisa oferecida pelo CNPq. 

Nesse contexto, os discentes de Engenharia de Energia do IFBA, campus de Lauro de 

Freitas, serão incentivados a participar de atividades de pesquisa e de eventos acadêmicos 

desde o primeiro período do curso. Para a participação de eventos regionais, nacionais e 

internacionais fora do campus, os discentes e docentes contarão com auxílio financeiro da 

instituição, sempre que possível o que estimulará as pesquisas e acarretará bons resultados.  

Em consonância com as metas estipuladas pela PRPGI no PDI 2014-2018 (IFBA, 2014), 

no âmbito do curso têm sido previstas e implantadas as seguintes políticas: participação nos 

editais dos programas institucionais de iniciação científica e tecnológica; aumento da 

produção científica e tecnológica; fortalecimento da visibilidade científica e tecnológica do 

IFBA, bem como do curso de Engenharia de Energia, através da divulgação de trabalhos em 

eventos científicos; estruturação dos laboratórios de ensino/pesquisa para o desenvolvimento 

da pesquisa; estabelecimento de novas parcerias públicas e privadas para o desenvolvimento 

da pesquisa; estímulo à formação e consolidação de grupos de pesquisa que fortaleçam as 

áreas estratégicas, bem como a articulação com outras áreas. 

A Política de Assistência Estudantil do IFBA (aprovada pelo CONSUP em 26/10/2010) 

é composta pelos seguintes programas: 1) Programa de Assistência e Apoio aos Estudantes 

(Bolsas vinculadas a Projetos de Incentivo à Aprendizagem – PINA, auxílio transporte, auxílio 

moradia, auxílio), 2) Programa de Acompanhamento pedagógico realizado, realizado pela 

COTEP (Coordenação Técnico-pedagógica), 3) Programa de Assistência à Saúde, 4) 

Programa de Acompanhamento Psicológico, 5) Programa de Incentivo à Educação Artística 

e Cultural, e 6) entre outros. Estas ações contribuem para redução da evasão/retenção e 

desigualdade social.  

As ações do IFBA em relação à Política de Assistência Estudantil do IFBA, no âmbito 

do Programa de Incentivo à Educação Artística e Cultural, são atividades desenvolvidas 

anualmente e previstas no calendário acadêmico da instituição, compreendendo a Jornada 

Cultural, Café Filosófico, Semana da Consciência Negra, Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia (SECITEC), Outubro Rosa, entre outras. 
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3.3 Objetivos do curso 

 

3.3.1 Objetivo geral 

O Curso de Engenharia de Energia tem por objetivo formar Engenheiros com habilitação 

e competência interdisciplinar focada no uso e na geração eficiente da energia limpa e 

renovável, centralizada e descentralizada, bem como para a distribuição e transmissão da 

energia, numa perspectiva de desenvolvimento sustentável. Ainda, conforme a Câmara de 

Educação Superior (CES) do Conselho Nacional de Educação (CNE), a formação do 

engenheiro tem por objetivo formar profissionais capazes de atender aos desafios da 

sociedade contemporânea em contínua transformação e que atuem de forma cidadã na área 

de Engenharia, aptos a compreender, explorar, inovar e manter fontes renováveis de energias 

de acordo com as necessidades dos indivíduos e das comunidades, habilitados a conceber, 

pesquisar e desenvolver novas tecnologias energéticas, bem como produzir, transmitir, 

distribuir e gerenciar projetos de energias oriundos de fontes renováveis.  

 

3.3.2 Objetivos específicos 

 

• Capacitar o engenheiro para atuação na área de energias renováveis dando uma visão 

ampla e multidisciplinar das questões energéticas; 

• Proporcionar que o aluno desenvolva habilidades para atuar nas diferentes áreas que 

envolvam a pesquisa, produção e utilização de energia a partir de diferentes fontes de 

energia renováveis; 

• Impulsionar o desenvolvimento de competências, a partir das habilidades 

desenvolvidas, para atuar nos processos de geração e produção de energia a partir 

de fontes renováveis, articulando os conhecimentos adquiridos com as realidades 

locais e regionais, contribuindo com o desenvolvimento regional sustentável; 

• Consolidar alternativas de viabilidade para a implantação de novas gerações 

energéticas renováveis compatíveis com o potencial existente no Brasil, 

especificamente na região na qual o curso está inserido;  

• Exercer suas atividades de forma ambientalmente consciente, considerando os 

processos de minimização de emissão de poluentes;  

• Criar condições para o crescimento tecnológico na área multidisciplinar de Engenharia 

de Energia; 



24 
 

• Atender a carência regional em relação à formação de recursos humanos nesta área; 

• Viabilizar a integração entre o meio acadêmico e a sociedade; 

• Oportunizar opções estratégicas e empreendedoras em tecnologias para as 

organizações regionais, com a finalidade de criação de novas empresas na área; 

• Fomentar junto aos discentes, através da prática docente, a formação humanística 

para o desenvolvimento da crítica e reflexão sobre aspectos éticos, políticos, sociais, 

e econômicos, bem como o saber manter e desenvolver projetos de forma sustentável. 

 

3.4 Perfil do egresso 

O curso de Engenharia de Energia ora proposto foi concebido com o intuito de 

estabelecer uma base sólida de conhecimentos teóricos e práticos, os quais capacitem os 

futuros engenheiros ao planejamento, implementação, testes, operação e manutenção de 

sistemas de geração de energia elétrica por meio de fontes renováveis, bem como a 

integração das diversas formas de energia visando a eficiência global do sistema. A seguir 

são listados alguns exemplos de sistemas de energia representativos e suas integrações. 

• Sistemas de geração de energia elétrica a partir da hidráulica. 

• Sistemas de geração de energia elétrica a partir da solar. 

• Sistemas de geração de energia elétrica a partir da térmica. 

• Integração das diversas formas de geração de energia em sistemas energeticamente 

eficientes: solar térmica + solar fotovoltaica + eólica + hidroelétrica, dentro do 

conceito de matriz energética. 

O Engenheiro de Energia pode vir a desempenhar funções no setor energético atuando 

sobre questões técnicas ou de regulação de energia e mercados, empresas de geração, 

transmissão ou distribuição de energia elétrica, concessionárias, bem como prestar 

consultoria a este segmento. 

O engenheiro formado deverá ter forte base científica e profissional, bem como 

conhecimentos técnicos em diversas áreas de engenharia, notadamente mecânica, elétrica, 

química e ambiental. A sua formação técnica, científica e profissional deverá ser ampla e 

geral, de forma a capacitá-lo a absorver e desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua 

atuação crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, considerando suas 

diferentes dimensões sociais. O curso busca formar engenheiros para ocupar posições de 

destaque no cenário energético, com capacidade para:  
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• Trabalhar em equipes multidisciplinares, possuindo larga base científica e 

capacidade de comunicação;  

• Gerir seu próprio fluxo de informações: aprender a apreender;  

• Criar, projetar e gerir intervenções tecnológicas: um solucionador de problemas 

de base tecnológica;  

• Empreender: construir seu futuro, procurar seu nicho de trabalho, conviver com 

o risco, enfrentar desafios;  

• Atuar como transformadores sociais visando o bem-estar social;  

• Avaliar os impactos sociais e ambientais de suas intervenções, reagindo 

eticamente.  

• Atuar na área de energias dando uma visão ampla e multidisciplinar das 

questões energéticas.  

• Atuar nas diferentes áreas que envolvam a pesquisa, produção e consumo das 

diferentes fontes de energias renováveis, articulando os conhecimentos 

adquiridos com as realidades locais e regionais, contribuindo com o 

desenvolvimento regional sustentável.  

• Estar capacitado a realizar projetos na área de engenharia de energia na 

sociedade na qual está inserido, preocupando-se com o desenvolvimento 

sustentável e ambientalmente correto e também levando em conta fatores 

sociais e econômicos.  

 

Diante do exposto, o perfil de egresso pode ser sintetizado desta forma:  

• Diagnóstico: Avaliar, selecionar e implantar o melhor tipo de energia renovável 

– e as melhores condições de uso.  

• Gestão e Planejamento Energético: Planejar e coordenar o processo de 

implantação de usinas de geração de energia elétrica, bem como analisar os 

impactos ambientais, sociais e econômicos relacionados ao seu local de 

instalação.  

• Desenvolvimento de tecnologia: Aproveitamento de novas fontes de energias 

renováveis e/ou otimização de equipamentos para geração, transmissão e 

consumo de energia.  

• Eficiência energética: otimizar o uso das fontes de energia. Dentre as habilidades 

a serem desenvolvidas pelo Engenheiro de Energia. 
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Dentre as habilidades a serem desenvolvidas pelo Engenheiro de Energia, destacam-

se: a capacidade de especificar equipamentos e sistemas da área de energia, analisar a 

adequação de equipamentos e sistemas para o fim proposto, realizar planejamento energético 

em diferentes níveis de complexidade, tomar decisões baseadas em ferramentas apropriadas, 

ter visão ampla, sistêmica e abrangente da área de energia, estar voltado à Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação e buscar a sustentabilidade econômica, social e ambiental em 

seus projetos e atividades. Sua intervenção pode acontecer nos seguintes níveis:  

• Análise e projeto de sistemas de energia nos setores industrial, comercial e de 

serviços; 

•  Especificação de componentes e dispositivos para sistemas de energia 

(renovável);  

• Modernização, otimização operacional e manutenção de unidades de conversão 

de energia;  

• Formação de recursos humanos em indústrias e instituições de ensino;  

• Gestão de projetos e recursos humanos;  

• Avaliação de viabilidade econômica e ambiental;  

• Pesquisa científica e tecnológica.  

Também, o currículo do Curso de Engenharia de Energia oportuniza aos seus egressos 

as seguintes competências e habilidades descritas na Resolução CNE/CES 11, de 11 de 

março de 2002 (BRASIL, 2002a):  

• Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 

engenharia;  

• Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados;  

• Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 

• Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; 

• Identificar, formular e resolver problemas de engenharia;  

• Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas;  

• Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas;  

• Avaliar criticamente ordens de grandeza e significância de resultados numéricos;  

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

• Atuar em equipes multidisciplinares;  

• Compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais; 

• Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social, econômico e 

ambiental;  

• Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 
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• Assumir a postura de procurar, permanentemente, atualização profissional.  

3.5 Requisitos de acesso ao curso 

Processo seletivo será conforme o que preconiza a resolução nº 31, de 09 de junho de 

2016 ou legislação vigente à sua época ou através de: transferência interna; transferência 

externa; portador de diploma de nível superior; matrícula na categoria aluno especial; 

matrícula na categoria de aluno ouvinte; matrícula decorrente de convênio, intercâmbio ou 

acordo cultural. O processo seletivo cumprirá a Lei de cotas nº 12.711/2012, o Decreto nº 

7.824, de 11 de outubro de 2012 e Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de 2012, que 

trata o Sistema de Cotas (BRASIL, 2012a, 2012b; MEC, 2012). 

Aqueles estudantes que não efetivarem suas matrículas nos prazos e datas 

estabelecidos pelo IFBA serão considerados como desistentes, perdendo direito à vaga, 

dando margem para novas convocações até compor o quadro total de estudantes para cada 

semestre letivo. As vagas residuais poderão ser ocupadas por candidatos portadores de 

diploma, mediante requerimento protocolado na Coordenação de Registros Acadêmicos 

(Cora), ou através de processo seletivo especial para transferência interna e externa. 

Aquelas vagas que não forem ocupadas ou que forem fruto de evasão do curso 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 1997, p. 20) poderão, a critério do colegiado do curso, ser 

ocupadas pelo ingresso de diplomado, por reingresso, por transferência de outra instituição 

de ensino superior, por matrícula na categoria aluno especial ou por matrícula na categoria 

de aluno ouvinte, sendo tais procedimentos regidos pela legislação em vigor, pelas normas e 

critérios fixados pelo MEC e pelas Normas Acadêmicas do Ensino Superior do IFBA. 

Poderão ainda ser aceitos estudantes na categoria de aluno especial, dentro dos 

programas de Mobilidade Acadêmica, para fins de aproveitamento de estudos, de acordo com 

a legislação vigente. 

3.6 Princípios filosóficos e metodológicos do ensino 

Ancorado no Projeto Pedagógico Institucional do IFBA (IFBA, 2013), o processo de 

ensino almejado para este curso está pautado numa formação que busca garantir a 

profissionalização sustentável, tendo a educação como referencial permanente de formação 

geral, objetivado o desenvolvimento integral do ser humano, construído por valores éticos, 

sociais e políticos, de maneira a preservar a sua dignidade e a desenvolver ações junto à 

sociedade com base nos mesmos valores. A Metodologia de Ensino utilizada também será 
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acessível às Pessoas com Deficiência, conforme Lei nº 13.146/2015 e está exemplificada no 

subitem 6.4, sobre acessibilidade. 

A educação que se pretende é dinâmica e histórica, pois busca fazer uma leitura do 

mundo moderno marcado por dimensões econômicas, culturais e científico-tecnológicas. 

Essa compreensão ampla da educação acompanha o traço de desenvolvimento das 

sociedades modernas, pressionado pelas mudanças constantes das relações sociais e pela 

exigência de contínuo avanço científico e tecnológico, que coloca em questão a divisão 

multissecular entre as funções instrumentais e intelectuais pelo progressivo reconhecimento 

de que todos desempenham funções intelectuais e instrumentais no sistema produtivo e no 

conjunto das relações sociais. O engenheiro deve, portanto, ter atitudes reflexivas e críticas, 

visando bom desempenho tanto de funções intelectuais quanto instrumentais (Ibid.). 

Nesse contexto, a formação alcançada com o Curso de Engenharia de Energia deverá 

ser concebida como um processo socialmente construído, que ao mesmo tempo qualifique o 

cidadão e o eduque em bases científicas, bem como ético-políticas, para que o estudante 

venha compreender a tecnologia como produção social, estabelecendo relações sócio-

históricas, econômicas e culturais (Ibid.). 

Destaca-se ainda a necessidade de promover a compreensão sobre o papel do 

Engenheiro Energia como agente na transformação tecnológica da produção e do trabalho, 

buscando capacitar os estudantes para discernir entre tecnologias que contribuam para o 

aumento ou diminuição das desigualdades sociais. Dessa maneira, o curso, apresentado 

neste projeto, visa permitir ao futuro profissional desenvolver uma visão crítico-social da 

evolução da tecnologia, das transformações oriundas do processo de inovação na sociedade. 

Ou seja, busca-se desenvolver um senso crítico em relação ao mundo, instrumentalizando-o 

para que ele busque se direcionar pelos princípios de igualdade, solidariedade e 

sustentabilidade (Ibid.). 
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4 ESTRUTURA CURRICULAR E ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA 

4.1 Regime acadêmico e prazo de integralização curricular 

O tempo mínimo, obrigatório para a conclusão do curso tem como base a resolução nº 

2 de 18 de junho de 2007 do Conselho Nacional de Educação da Câmara de Educação 

Superior do MEC, que corresponde para cursos de graduação, bacharelados, na modalidade 

presencial é de 3600 horas, entretanto foi estabelecida a carga horária de 4.185 horas para o 

curso de Engenharia de Energia do IFBA de Lauro de Freitas, das quais 240 horas foram 

destinadas a estágio supervisionado, 150 para trabalho de conclusão de curso e 3.795 horas 

para as disciplinas básicas, profissionalizantes e específicas. Essa carga horária exige cinco 

anos para a sua integralização ou ainda, dez semestres, respeitando-se o mínimo de 100 

(cem) dias letivos semestrais. Para o tempo máximo de conclusão, é proposto um período 

correspondente ao acréscimo de 60% ao tempo mínimo, ou seja, oito anos. Contudo, a 

permanência do estudante no curso obedecerá aos critérios e normas internas do IFBA. 

O Regime Acadêmico do curso de Bacharelado em Engenharia de Energia do IFBA é 

de aulas presenciais. O sistema de matrícula é por componente curricular, respeitando-se os 

pré-requisitos estabelecidos na Matriz Curricular. 

Os componentes curriculares são regularmente oferecidos no turno predominantemente 

matutino das 07:10 às 12:30, de segunda a sexta-feira. Contudo, o funcionamento do curso 

não é restrito a esse turno, podendo ocorrer variações em tais horários, conforme as 

limitações operacionais. 

 

4.2 Organização curricular geral 

A organização curricular proposta para o curso foi feita de acordo com a Resolução do 

MEC que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso Graduação em 

Engenharia, de acordo com Resolução CNE/CES nº 11, de 11 de março de 2002 (BRASIL, 

2002a). Nesta resolução, o conjunto de disciplinas dos cursos de engenharia é dividido em 

conteúdos básicos, profissionais e específicos, sendo apontados os conteúdos comumente, 

presentes em tais cursos. 

Também foi levada em consideração a Resolução nº 1010, de 22 de agosto de 2005, 

específica do sistema CREA/CONFEA, a qual dispõe sobre a regulamentação da atribuição 

de títulos profissionais, atividades, competências e caracterização do âmbito de atuação dos 
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profissionais inseridos no Sistema CONFEA/CREA, para efeito de fiscalização do exercício 

profissional. 

4.2.1 Matriz Curricular Geral do Curso (Obrigatória e Optativa) 

 
Distribuição dos componentes curriculares por semestre como mostrado nos quadros a 
seguir:  

Quadro 4: Componentes curriculares do primeiro semestre 

Semestre I Área Pré-requisito 
Horas 

semanais 
Créd. 

C.H 

Teórica 

C.H 

Prática 

C.H 

Total 

CÁLCULO DIFERENCIAL E 
INTEGRAL I 

MAT 
NÃO HÁ 

4 4 60 0 60 

ALG. VETORIAL E GEO. 
ANALÍTICA 

MAT 
NÃO HÁ 

4 4 60 0 60 

FÍSICA BÁSICA I GER NÃO HÁ 4 4 45 15 60 

ENERGIA, AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE 

GER 
NÃO HÁ 

4 4 60 0 60 

FUNDAMENTOS DE FONTES DE 
ENERGIA 

ESP 
NÃO HÁ 

4 4 60 0 60 

INTRODUÇÃO A ENGENHARIA HUM NÃO HÁ 4 4 60 0 60 

PRODUÇÃO TEXTUAL HUM NÃO HÁ 4 4 60 0 60 

Totais    28 28 405 15 420 

 

Quadro 5: Componentes curriculares do segundo semestre 

Semestre II Área Pré-requisito 
Horas 

semanais 
Créd. 

C.H 
Teórica 

C.H 
Prática 

C.H 
Total 

CÁLCULO DIF. E INTEGRAL II MAT 
CÁLCULO I, ÁLGEBRA VETORIAL 
E GEOMETRIA ANALÍTICA 

4 4 60 0 60 

ÁLGEBRA LINEAR MAT 
ÁLGEBRA VETORIAL E 
GEOMETRIA ANALÍTICA. 

4 4 60 0 60 

FISICA BÁSICA II GER 
FÍSICA BÁSICA I, CÁLCULO 
DIFERENCIAL E INTEGRAL I. 

4 4 45 15 60 

DESENHO TECNICO GER NÃO HÁ 4 4 30 30 60 

QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA GER NÃO HÁ 5 5 45 30 75 

DIREITO HUM NÃO HÁ 4 4 60 0 60 

Totais    25 25 300 75 375 
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Quadro 6: Componentes curriculares do terceiro semestre 

Semestre III Área Pré-requisito 
Horas 

semanais 
Créd. 

C.H 
Teórica 

C.H 
Prática 

C.H 
Total 

CÁLCULO DIF. E INTEGRAL III MAT 
CÁLCULO DIFERENCIAL E 
INTEGRAL II. 

4 4 60 0 60 

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA MAT 
CÁLCULO DIFERENCIAL E 
INTEGRAL II. 

4 4 60 0 60 

FISICA BÁSICA III GER FÍSICA BÁSICA II 4 4 45 15 60 

CÁLCULO DIF. E INTEGRAL IV MAT 
CÁLCULO DIFERENCIAL E 
INTEGRAL II. 

4 4 60 0 60 

QUÍMICA ORGÂNICA GER NÃO HÁ 4 4 60 0 60 

MATERIAIS ELET. E 
MAGNETICOS 

MAG 
PRÉ: QUÍMICA GERAL I  
CÓ: FÍSICA BÁSICA III 

4 4 60 0 60 

Totais    24 24 345 15 360 

 

Quadro 7: Componentes curriculares do quarto semestre 

Semestre IV Área Pré-requisito 
Horas 

semanais 
Créd. 

C.H 
Teórica 

C.H 
Prática 

C.H 
Total 

CÁLCULO NUMÉRICO MAT 

PRÉ: CÁLCULO DIFERENCIAL E 
INTEGRAL III. 
CÓ: INTRODUÇÃO A 
PROGRAMAÇÃO 

4 4 60 0 60 

FENÔMENOS DE TRANSPORTE GER FÍSICA BÁSICA II 4 4 60 0 60 

CIRCUITOS ELÉTRICOS ELT FÍSICA III, CÁLCULO III. 5 5 75 0 75 

ELETROMAGNETISMO 
APLICADO 

MAG 
CÁLCULO DIFERENCIAL E 
INTEGRAL III, FÍSICA BÁSICA III. 

4 4 60 0 60 

INTRODUÇÃO A 
PROGRAMAÇÃO 

COM NÃO HÁ 4 4 30 30 60 

QUÍMICA ANALÍTICA 
EXPERIMENTAL 

GER NÃO HÁ 4 4 30 30 60 

Totais    25 25 315 60 375 

 

Quadro 8: Componentes curriculares do quinto semestre 

Semestre V Área Pré-requisito 
Horas 

semanais 
Créd. 

C.H 
Teórica 

C.H 
Prática 

C.H 
Total 

SINAIS E SISTEMAS  SIS CÁLCULO III 4 4 60 0 60 

MECÂNICA GERAL E 
ELEMENTOS DE MÁQUINAS 

GER FÍSICA I 5 5 60 15 75 

TERMODINÂMICA I GER NÃO HÁ 4 4 60 0 60 

DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS ELT CIRCUITOS ELÉTRICOS I. 4 4 45 15 60 

CONVERSÃO ELETROM. DE 
ENERGIA 

MAG 
ELETROMAGNETISMO 
APLICADO, CIRCUITOS 
ELÉTRICO I 

5 5 45 30 75 

MEDIDAS ELÉTRICAS E 
MAGNÉTICAS 

MAG 
CÁLCULO DIFERENCIAL E 
INTEGRAL III, FÍSICA BÁSICA III. 

4 4 45 15 60 

Totais   26 26 315 75 390 
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Quadro 9: Componentes curriculares do sexto semestre 

Semestre VI Área Pré-requisito 
Horas 

semanais 
Créd. 

C.H 
Teórica 

C.H 
Prática 

C.H 
Total 

ECONOMIA E REGULAÇÃO DE 
ENERGIA 

HUM DIREITO 4 4 60 0 60 

SISTEMAS DE CONTROLE I SIS SINAIS E SISTEMAS. 4 4 60 0 60 

SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR 
TÉRMICA 

ESP 
FUNDAMENTOS DE FONTES DE 
ENERGIA, TERMODINÂMICA I 

4 4 45 15 60 

GESTÃO AMBIENTAL E 
AVALIAÇÃO DE IA 

GER 
ENERGIA, AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE 

4 4 60 0 60 

MÁQUINAS ELÉTRICAS MAG 
CONVERSÃO ELETROMECÂNICA 
DA ENERGIA. 

5 5 45 30 75 

TERMODINÂMICA II GER TERMODINÂMICA I 4 4 60 0 60 

GESTÃO DE PESSOAS E 
PSICOLOGIA DO TRABALHO 

HUM NÃO HÁ 3 3 45  45 

Totais    28 28 375 45 420 

 

 

 

Quadro 10: Componentes curriculares do sétimo semestre 

Semestre VII Área Pré-requisito 
Horas 

semanais 
Créd. 

C.H 
Teórica 

C.H 
Prática 

C.H 
Total 

SISTEMAS ELÉTRICOS DE 
POTÊNCIA 

ESP 
CÁLCULO NUMÉRICO E 
CIRCUITOS ELÉTRICOS 

4 4 60 0 60 

SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR 
FOTOVOLTAICA 

ESP 

PRÉ: FUNDAMENTOS DE FONTES 
DE ENERGIA E DISPOSITIVOS 
ELETRÔNICOS 
CÓ: SISTEMAS ELÉTRICOS 

4 4 45 15 60 

SISTEMAS DE ENERGIA EÓLICA ESP 

PRÉ: FUNDAMENTOS DE FONTES 
DE ENERGIA, FENÔMENOS DE 
TRANSPORTE 
CÓ: SISTEMAS ELÉTRICOS 

4 4 45 15 60 

SISTEMAS DE ENERGIA 
HIDRÁULICA  

ESP 

PRÉ: FUNDAMENTOS DE 
FONTES DE ENERGIA, 
FENÔMENOS DE TRANSPORTE 
CÓ: SISTEMAS ELÉTRICOS DE 
POTÊNCIA 

4 4 45 15 60 

AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE 
PROJETOS ENERGÉTICOS 

ESP 
ECONOMIA E REGULAÇÃO DA 
ENERGIA 

4 4 60 0 60 

TÓPICOS ESPECIAIS I ESP A DEFINIR 4 4 60 0 60 

GESTÃO DE PROJETOS HUM NÃO HÁ 4 4 60 0 60 

Totais    28 28 375 45 420 
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Quadro 11: Componentes curriculares do oitavo semestre 

Semestre VIII Área Pré-requisito 
Horas 

semanais 
Créd. 

C.H 
Teórica 

C.H 
Prática 

C.H 
Total 

ADMINISTRAÇÃO  HUM NÃO HÁ 4 4 60 0 60 

SISTEMAS DE ENERGIA DE 
BIOMASSA 

ESP 
QUÍMICA ORGÂNICA E 
FENÔMENOS DE TRANSPORTES 

4 4 45 15 60 

TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTIRCA 

ESP 
CONVERSÃO ELETROMECÂNICA 
DE ENERGIA E SISTEMAS 
ELÉTRICOS DE POTÊNCIA 

4 4 60 0 60 

ELETRÔNICA DE POTÊNCIA ELT DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS 5 5 60 15 75 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E 
EXERGÉTICA 

ESP 
SISTEMAS ELÉTRICOS E 
TERMODINÂMICA II 

4 4 60 0 60 

TÓPICOS ESPECIAIS II ESP A DEFINIR 4 4 60 0 60 

Totais   25 25 345 30 375 

 

Quadro 12: Componentes curriculares do nono semestre 

Semestre IX Área Pré-requisito 
Horas 

semanais 
Créd. 

C.H 
Teórica 

C.H 
Prática 

C.H 
Total 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO CNC 
50% CARGA HORÁRIA DO 
CURSO CONCLUÍDA 

2 16 30 210 240 

OPTATIVA ESPECÍFICA ESP A DEFINIR  4 4 60 0 60 

OPTATIVA ESPECÍFICA ESP A DEFINIR 4 4 60 0 60 

OPTATIVA ESPECÍFICA ESP A DEFINIR 4 4 60 0 60 

METODOLOGIA CIENTÍFICA HUM NÃO HÁ 4 4 60 0 60 

ACIONAMENTOS DE MÁQUINAS 
ELÉTRICAS 

MAG 
MÁQUINAS ELÉTRICAS E 
ELETRÔNICA DEPOTÊNCIA 

4 4 45 15 60 

PROJETO INTEGRADOR I ESP A DEFINIR 2 4 0 60 60 

Totais    24 40 315 285 600 

 

Quadro 13: Componentes curriculares do décimo semestre 

Semestre X Área Pré-requisito 
Horas 

semanais 
Créd. 

C.H 
Teórica 

C.H 
Prática 

C.H 
Total 

TCC CNC 
70% DA CARGA HORÁRIA 
CONCLUÍDA 

2 10 150 0 150 

OPTATIVA DE CIÊNCIAS 
HUMANAS 

HUM A DEFINIR 2 2 30 0 30 

OPTATIVA ESPECÍFICA ESP A DEFINIR 4 4 60 0 60 

OPTATIVA ESPECÍFICA ESP A DEFINIR 4 4 60 0 60 

HIGIENE E SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

GER NÃO HÁ 2 2 30 0 30 

EMPREENDEDORISMO HUM NÃO HÁ 4 4 60 0 60 

PROJETO INTEGRADOR II ESP A DEFINIR 2 4 0 60 60 

Totais    20 30 390 60 450 
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

CRÉD. HORAS 

16 240 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC  10 150 

DISCIPLINAS BÁSICAS, PROFISSIONALIZANTES E ESPECÍFICAS 253 3.795 

CARGA HORÁRIA TOTAL 279 4.185 

 

O Quadro 14 apresenta uma síntese da distribuição de carga horária entre os conteúdos 

básicos, profissionais e específicos presentes na matriz curricular, em conformidade com o 

art. 6º da Resolução CNE/CES nº 11/2002 (BRASIL, 2002a). 

 

Quadro 14: Distribuição de carga horária por categoria de conteúdos presentes no curso 

Categoria de conteúdo Área de formação 
Carga 

horária (T) 

Carga 
horária 

(P) 

Carga 
horária total 

Total por 
categoria 

Básicos 

Matemática 480 0 480 

1.875 Geral 690 150 840 

Humanidades 555 0 555 

Profissionalizantes 

Eletromagnetismo 300 90 390 

780 
Computação 30 30 60 

Sinais e sistemas 120 0 120 

Circuitos eletrônicos 180 30 210 

Específicos 
Específica 945 195 1.140 

1.530 
Conclusão 180 210 390 

Total geral 3.480 705 4.185 4.185 

 

 Os quadros a seguir mostram, respectivamente, a distribuição dos componentes 

curriculares por conteúdos básicos, profissionalizantes e específicos: 

 

Quadro 15: Componentes curriculares dos conteúdos básicos 

Tópicos Disciplina Semestre 

Carga Horária 

Créditos 

Teórica Prática Total 

Metodologia Científica e 
Tecnológica 

Introdução a Engenharia 1º 60 0 60 4 

Metodologia Científica 9º 60 0 60 4 

Subtotal de Carga Horária 120 0 120 8 

Comunicação e Expressão 
Produção Textual 1º 60 0 60 4 

Subtotal de Carga Horária 60 0 60 4 

Informática Introdução à Programação 4º 30 30 60 4 



35 
 

Tópicos Disciplina Semestre 

Carga Horária 

Créditos 

Teórica Prática Total 

Subtotal de Carga Horária 30 30 60 4 

Expressão Gráfica 
Desenho Técnico 2º 30 30 60 4 

Subtotal de Carga Horária 30 30 60 4 

Matemática 

Cálculo Dif. e Integral I 1º 60 0 60 4 

Alg. Vetorial e Geo. Analítica 1º 60 0 60 4 

Cálculo Dif. e Integral II 2º 60 0 60 4 

Álgebra Linear 2º 60 0 60 4 

Cálculo Dif. e Integral III 3º 60 0 60 4 

Probabilidade e Estatística 3º 60 0 60 4 

Cálculo Dif. e Integral IV 3º 60 0 60 4 

Cálculo Numérico 4º 60 0 60 4 

Subtotal de Carga Horária 480 0 480 32 

Física 

Física Básica I 1º 45 15 60 4 

Física Básica II 2º 45 15 60 4 

Física Básica III 3º 45 15 60 4 

Subtotal de Carga Horária 135 45 180 12 

Fenômenos de Transporte 
Fenômenos de Transporte 4º 60 0 60 4 

Subtotal de Carga Horária 60 0 60 4 

Mecânica dos Sólidos 

Mecânica Geral e Elementos de 
Máquinas 

5º 60 15 75 5 

Subtotal de Carga Horária 60 15 75 5 

Eletricidade Aplicada 
Eletromagnetismo Aplicado 4º 60 0 60 4 

Subtotal de Carga Horária 60 0 60 4 

Química 

Química Geral e Inorgânica 2º 45 30 75 5 

Química Orgânica 3º 60 0 60 4 

Química Analítica Experimental 4º 30 30 60 4 

Subtotal de Carga Horária 135 60 195 13 

Ciência e Tecnologia dos 
Materiais 

Materiais Elet e Magnéticos 3º 60 0 60 4 

Subtotal de Carga Horária 60 0 60 4 

Administração 

Administração 8º 60 0 60 4 

Empreendedorismo 10º 60 0 60 4 

Subtotal de Carga Horária 120 0 120 8 

Economia 

Economia e Regulação de 
Energia 

6º 60 0 60 4 

Subtotal de Carga Horária 60 0 60 4 

Ciências do Ambiente 

Energia, Ambiente e 
Sustentabilidade 

1º 60 0 60 4 

Subtotal de Carga Horária 60 0 60 4 

Humanidades, Ciências 
Sociais e Cidadania 

Direito 2º 60 0 60 4 

Gestão de Pessoas e Psicologia 
do Trabalho 

6º 45 0 45 3 

Higiene e Segurança do 
Trabalho 

10º 30 0 30 2 
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Tópicos Disciplina Semestre 

Carga Horária 

Créditos 

Teórica Prática Total 

Optativa de Ciências Humanas 10º 30 0 30 2 

Subtotal de Carga Horária 165 0 165 11 

TOTAL GERAL 1.635 180 1.815 121 

 

Quadro 16: Componentes curriculares dos conteúdos profissionalizantes 

Tópicos Disciplina Semestre 

Carga Horária 

Créditos 

Teórica Prática Total 

Controle de Sistemas 
Dinâmicos e Circuitos 
Elétricos 

Circuitos Elétricos 4º 75 0 75 5 

Sinais e Sistemas 5º 60 0 60 4 

Dispositivos Eletrônicos 5º 45 15 60 4 

Sistemas de Controle I 6º 60 0 60 4 

Eletrônica de Potência 8º 60 15 75 5 

Subtotal de Carga Horária 300 30 330 22 

Conversão Eletrom. de 
Energia 

Conversão Eletrom. de Energia 5º 45 30 75 5 

Máquinas Elétricas 6º 45 30 75 5 

Subtotal de Carga Horária 90 60 150 10 

Sistemas Elétricos de 
Potência 

Sistemas Elétricos de Potência 7º 60 0 60 4 

Transmissão e Distribuição de 
Energia Elétrica 

8º 60 0 60 4 

Subtotal de Carga Horária 120 0 120 8 

Medidas Elétricas e 
Magnéticas 

Medidas Elétricas e Magnéticas 5º 45 15 60 4 

Subtotal de Carga Horária 45 15 60 4 

Sistemas Térmicos 

Termodinâmica I 5º 60 0 60 4 

Termodinâmica II 6º 60 0 60 4 

Subtotal de Carga Horária 120 0 120 8 

 TOTAL GERAL 675 105 780 52 

 

Quadro 17: Componentes curriculares dos conteúdos específicos 

Tópicos Disciplina Semestre 

Carga Horária 

Créditos 

Teórica Prática Total 

Conversão de Energia & 
Sistemas Térmicos 

Fundamentos de Fontes de 
Energia 

1º 60 0 60 4 

Sistemas de Energia Solar 
Térmica 

6º 45 15 60 4 

Sistemas de Energia Solar 
Fotovoltaica 

7º 45 15 60 4 

Sistemas de Energia Eólica 7º 45 15 60 4 

Sistemas de Energia Hidráulica  7º 45 15 60 4 
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Tópicos Disciplina Semestre 

Carga Horária 

Créditos 

Teórica Prática Total 

Sistemas de Energia de 
Biomassa 

8º 45 15 60 4 

Subtotal de Carga Horária 285 75 360 24 

Eficiência Energética 

Eficiência Energética e 
Exergética 

8º 60 0 60 4 

Subtotal de Carga Horária 60 0 60 4 

Gestão Ambiental 

Gestão Ambiental e Avaliação de 
Impactos Ambientais 

6º 60 0 60 4 

Subtotal de Carga Horária 60 0 60 4 

Gestão da Produção 

Avaliação Econômica de 
Projetos Energéticos 

7º 60 0 60 4 

Gestão de Projetos 7º 60 0 60 4 

Projeto Integrador I 9º 0 60 60 4 

 10º 0 60 60 4 

Subtotal de Carga Horária 120 120 240 16 

Tópicos Especiais 

TÓPICOS ESPECIAIS I 7º 60 0 60 4 

TÓPICOS ESPECIAIS II 8º 60 0 60 4 

Subtotal de Carga Horária 120 0 120 8 

Acionamentos Elétricos 

Acionamentos de Máquinas 
Elétricas 

9º 45 15 60 4 

Subtotal de Carga Horária 45 15 60 4 

Optativas 

Optativa Específica 9º 60 0 60 4 

Optativa Específica 9º 60 0 60 4 

Optativa Específica 9º 60 0 60 4 

Optativa Específica 10º 60 0 60 4 

Optativa Específica 10º 60 0 60 4 

Subtotal De Carga Horária 300 0 300 20 

 TOTAL GERAL 990 210 1.200 80 

 

 

4.2.2 Áreas de formação 

A fim de sistematizar o conjunto de disciplinas para efeito de uma maior compreensão, 

por parte de todos aqueles que interagirem com o curso, da formação proposta para o 

estudante de engenharia, o conjunto de disciplinas constituintes da grade curricular foi dividido 

em áreas de formação, a saber: 

• Humanidades 

• Eletromagnetismo, Circuitos e Dispositivos 

• Mercado, Legislação e Regulação de Energia 
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• Sistemas Elétricos 

• Mecânica e Termodinâmica 

• Energia 

• Ciências Exatas e da Terra 

• Específica 

• Conclusão 

As três primeiras formações acima elencadas constituem o que se habituou chamar de 

“Conteúdos Básicos”. Os conteúdos em Ciências Exatas e da Terra estão de acordo com 

diversos cursos de graduação utilizados como referência. A formação Geral procura 

estabelecer uma conexão entre o Engenheiro de Energia, formado pela presente proposta, e 

as outras modalidades de Engenharia. As Humanidades complementam o que o estudante 

estudou durante o ensino médio, conforme é explicado mais adiante. 

As cinco formações seguintes constituem o que se comumente chama de “Conteúdos 

Profissionalizantes”. A área de Eletromagnetismo fornece o fundamento para a utilização de 

máquinas elétricas e a análise de propagação de ondas eletromagnéticas. Os conteúdos em 

Máquinas Elétricas e Eletrônica de Potência são essenciais para o que ora se pretende, 

constituindo o fundamento para o posterior projeto de sistemas embarcados, ou de hardware 

dedicado. Energia refere-se à área multidisciplinar de investigação e uso de formas de 

energia ditas renováveis. Sistemas Elétricos se refere a um conjunto de disciplinas 

essenciais para o trabalho com sistemas de energia elétrica. A formação em Mecânica e 

Termodinâmica abordam os aspectos essenciais de competências transversais entre energia 

e conversão de formas de energia. Por fim, Mercado, Legislação e Regulação da Energia 

referem-se a aspectos econômicos e regulatórios do mercado brasileiro de energia e sua 

integração aos marcados regional e mundial. 

As disciplinas Específicas são optativas, selecionadas pelos estudantes de acordo com 

sua futura pretensão no mercado de trabalho ou na academia. Tais conteúdos estão 

relacionados às áreas de processamento de sinais, circuitos integrados e sistemas 

embarcados. Conclusão se refere às atividades de estágio e trabalho de conclusão. A 

primeira pretende iniciar a transição do indivíduo, do Instituto para o mercado de trabalho. A 

segunda permite a integração de diversos conhecimentos num trabalho aplicado a um 

problema prático de complexidade adequada, além de contribuir com o aprendizado em 

comunicação científica. 
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Quadro 18: Componente curricular: área de concentração em computação 

Área de 
Concentração 

Disciplinas 
Horas 

(T) 
Horas 

(P) 
Horas 
totais 

COMPUTAÇÃO 
(COM) 

INTRODUÇÃO A PROGRAMAÇÃO 30 30 60 

Total da área de concentração 30 30 60 

 

Quadro 19: Componente curricular: área de concentração geral 

Área de 
Concentração 

Disciplinas 
Horas 

(T) 
Horas 

(P) 
Horas 
totais 

GERAL (GER) 
 

 

ENERGIA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 60 0 60 

DESENHO TÉCNICO 30 30 60 

FÍSICA BÁSICA I 45 15 60 

FÍSICA BÁSICA II 45 15 60 

FÍSICA BÁSICA III 45 15 60 

HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO 30 0 30 

QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA 45 30 75 

QUÍMICA ORGÂNICA 60 0 60 

QUÍMICA ANALÍTICA EXPERIMENTAL 30 30 60 

FENÔMENOS DE TRANSPORTES 60 0 60 

MECÂNICA GERAL E ELEMENTOS DE MÁQUINAS 60 15 75 

TERMODINÂMICA I 60 0 60 

GESTÃO AMBIENTAL E AVALIAÇÃO DE IA 60 0 60 

TERMODINÂMICA II 60 0 60 

Total da área de concentração 690 150 840 
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Quadro 20: Componente curricular: área de concentração específica 

Área de 
Concentração 

Disciplinas 
Horas 

(T) 
Horas 

(P) 
Horas 
totais 

ESPECÍFICAS 
(ESP) 

FUNDAMENTOS DE FONTES DE ENERGIA 60 0 60 

SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR TÉRMICA 45 15 60 

SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA 60 0 60 

SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 45 15 60 

SISTEMAS DE ENERGIA EÓLICA 45 15 60 

SISTEMAS DE ENERGIA HIDRÁULICA  45 15 60 

AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE PROJETOS ENERGÉTICOS 60 0 60 

TÓPICOS ESPECIAIS I 60 0 60 

SISTEMAS DE ENERGIA DE BIOMASSA 45 15 60 

TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTIRCA 60 0 60 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E EXERGÉTICA 60 0 60 

TÓPICOS ESPECIAIS II 60 0 60 

PROJETO INTEGRADOR I 0 60 60 

PROJETO INTEGRADOR II 0 60 60 

OPTATIVA ESPECÍFICA 60 0 60 

OPTATIVA ESPECÍFICA 60 0 60 

OPTATIVA ESPECÍFICA 60 0 60 

OPTATIVA ESPECÍFICA 60 0 60 

OPTATIVA ESPECÍFICA 60 0 60 

Total da área de concentração 945 195 1.140 

 

Quadro 21: Componente curricular: área de concentração em eletromagnetismo 

Área de Concentração Disciplinas 
Horas 

(T) 
Horas 

(P) 
Horas 
totais 

ELETROMAGNETISMO 
(MAG) 

MATERIAIS ELÉTRICOS E MAGNÉTICOS 60 0 60 

ELETROMAGNETISMO APLICADO 60 0 60 

MEDIDAS ELÉTRICAS E MAGNÉTICAS 45 15 60 

CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DA ENERGIA 45 30 75 

MÀQUINAS ELÉTRICAS 45 30 75 

ACIONAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉTRICAS 45 15 60 

Total da área de concentração 300 90 390 
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Quadro 22: Componente curricular: área de concentração em matemática 

Área de 
Concentração 

Disciplinas 
Horas 

(T) 
Horas 

(P) 
Horas 
totais 

MATEMÁTICA 
(MAT) 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I 60 0 60 

ALGEBRA VETORIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA 60 0 60 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II 60 0 60 

ÁLGEBRA LINEAR 60 0 60 

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 60 0 60 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III 60 0 60 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV 60 0 60 

CÁLCULO NUMÉRICO 60 0 60 

Total da área de concentração 480 0 480 

 

Quadro 23: Componente curricular: área de concentração em sinais e sistemas 

Área de 
Concentração 

Disciplinas 
Horas 

(T) 
Horas 

(P) 
Horas 
totais 

SINAIS E 
SISTEMAS (SIS) 

SINAIS E SISTEMAS 60 0 60 

SISTEMAS DE CONTROLE I 60 0 60 

Total da área de concentração 120 0 120 

 

Quadro 24: Componente curricular: área de concentração em circuitos eletrônicos. 

Área de 
Concentração 

Disciplinas 
Horas 

(T) 
Horas 

(P) 
Horas 
totais 

CIRCUITOS 
ELETRÔNICOS 

(ELT) 

CIRCUITOS ELÉTRICOS 75 0 75 

DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS 45 15 60 

ELETRÔNICA DE POTÊNCIA 60 15 75 

Total da área de concentração 180 30 210 

 

Quadro 25: Componente curricular: área de concentração em humanidades 

Área de 
Concentração 

Disciplinas 
Horas 

(T) 
Horas 

(P) 
Horas 
totais 

HUMANIDADES 
(HUM) 

DIREITO  60 0 60 

ECONOMIA E REGULAÇÃO DE ENERGIA 60 0 60 

INTRODUÇÃO À ENGENHARIA 60 0 60 

ADMINISTRAÇÃO 60 0 60 

METODOLOGIA CIENTÍFICA 60 0 60 

OPTATIVA DE CIÊNCIAS HUMANAS 30 0 30 

PRODUÇÃO TEXTUAL 60 0 60 

GESTÃO DE PROJETOS 60 0 60 

GESTÃO DE PESSOAS E PSICOLOGIA DO TRABALHO 45 0 45 

EMPREENDEDORISMO 60 0 60 

Total da área de concentração 555 0 555 
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Quadro 26: Componente curricular: área de concentração conclusão. 

Área de 
Concentração 

Disciplinas 
Horas 

(T) 
Horas 

(P) 
Horas 
totais 

CONCLUSÃO 
(CNC) 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 0 150 150 

ESTÁGIO CURRICULAR 30 210 240 

Total da área de concentração 30 360 390 

 

O Quadro 27 apresenta um resumo da distribuição de carga horária segundo a área de 

concentração e o semestre letivo.  

A Figura 6 apresenta o fluxograma proposto para o curso, evidenciando a estrutura de 

pré-requisitos. Nestes dois gráficos, as áreas de formação receberam coloração específica 

com o intuito de facilitar a compreensão da matriz curricular. 

 

Quadro 27: Distribuição das áreas de concentrações por semestres 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 
Cod. 
Área 

1º 
Sem 

2º 
Sem 

3º 
Sem 

4º 
Sem 

5º 
Sem 

6º 
Sem 

7º 
Sem 

8º 
Sem 

9º 
Sem 

10º 
Sem 

Total 

MATEMÁTICA MAT 120 120 180 60 0 0 0 0 0 0 480 

ESPECÍFICAS ESP 60 0 0 0 0 60 360 240 240 180 1.140 

SINAIS E SISTEMAS SIS 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 120 

CIRCUITOS ELETRÔNICOS ELT 0 0 0 75 60 0 0 75 0 0 210 

GERAL GER 120 195 120 120 135 120 0 0 0 30 840 

 COMPUTAÇÃO COM 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 60 

HUMANIDADES HUM 120 60 0 0 0 105 60 60 60 90 555 

CONCLUSÃO CNC 0 0 0 0 0 0 0 0 240 150 390 

ELETROMAGNETISMO MAG 0 0 60 60 135 75 0 0 60 0 390 

Totais   420 375 360 375 390 420 420 375 600 450 4.185 
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Figura 6 – Fluxograma do curso 
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4.2.3 Formação em humanidades 

As disciplinas apontadas como “Formação em Humanidades” visam tanto 

complementar a formação iniciada no ensino médio em História, Geografia, Português e 

Língua Estrangeira, tanto quanto preparar o futuro engenheiro para a compreensão do 

mercado de trabalho no qual se inserirá. 

No primeiro semestre, serão ofertadas as disciplinas de Introdução à Engenharia, 

focado nos aspectos humanísticos do profissional de engenharia, além da disciplina de 

Produção Textual. O segundo semestre é ofertado a disciplina de Direito, focado nos aspectos 

da legislação trabalhista e sociais. A fim de habilitar o engenheiro no aspecto gerencial, serão 

ofertadas no sexto semestre as disciplinas de Gestão de Pessoas e Psicologia do Trabalho, 

bem como Economia e Regulação da Energia. No sétimo, é ofertado a disciplina Gestão de 

Projetos. No oitavo e nono semestre serão ofertados, respectivamente, as disciplinas de 

Administração e Metodologia Científica. O décimo semestre inclui também as disciplinas: 

Empreendedorismo e Optativas de Humanas, cujo tema deve ser escolhido, conforme as 

necessidades específicas de cada estudante, dentre as possibilidades: Língua Brasileira de 

Sinais, Inglês Técnico, Práticas de Educação Física e Diversidade e Relações Étnicos-

Raciais, conforme quadro a seguir. É recomendado que ao menos uma das quatro opções 

seja oferecida em cada semestre. Contudo, a depender do interesse de cada estudante, ela 

poderá ser cursada em um semestre diferente do oitavo. 

 

Quadro 28: Disciplinas optativas de humanidades 

Área de Concentração Disciplinas 

OPTATIVAS DE 
HUMANAS 

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 

INGLÊS TÉCNICO 

PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

DIVERSIDADE E RELAÇÕES ÉTNICOS-RACIAIS 

 

A disciplina de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), embora não obrigatória para o 

curso de engenharia de energia, é oferecida na grade de disciplinas optativas, contribuindo 

para a disseminação de uma cultura de inclusão, acolhimento e trato da diversidade, em 

conformidade com os objetivos do curso, conforme regulamentado pelo Decreto nº. 5.626, de 

22 de dezembro de 2005. 

O curso de Engenharia de Energia, em obediência à Resolução CNE/CP nº 1, de junho 

de 2004 e a Lei nº 11.645 de 10/03/2008, prevê o desenvolvimento/abordagem da Educação 

das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem 
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respeito ao ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. Nesta perspectiva, o projeto 

Novembro Negro, evento constante em diversos campi do IFBA, será promovido também pelo 

Campus de Lauro de Freitas, onde promoverá atividades para todos os cursos, as quais 

abordam aspectos históricos, culturais, econômicos e sociais referentes à população negra 

no Brasil, em especial no âmbito regional, além da disciplina Diversidade e Relações Étnicos-

Raciais. 

Atendendo a transversalidade e interdisciplinaridade de que versa a Resolução Nº 2, de 

15 de junho de 2012 e o Decreto nº 4.281/2002 sobre Políticas de Educação Ambiental 

(BRASIL, 2002d) e à natureza intrínseca do curso de Engenharia de Energia, este projeto 

conta com uma disciplina mais generalista como Energia, Ambiente e Sustentabilidade e 

outras de cunho mais específicos, tais como: Gestão Ambiental; Avaliação de Impactos 

Ambientais; Sistema de Energia Solar Térmica; Sistemas de Energia Solar Fotovoltaica; 

Sistemas de Energia Hidráulica; Sistemas de Energia Eólica e Sistemas de Energia da 

Biomassa, dentre outras. E atendendo ao que reza os Artigos 6 e 7 da Resolução Nº 1, DE 

30 de maio de 2012 e ao Parecer CNE/CP 8/2012 sobre a inserção dos conhecimentos 

concernentes à Educação em Direitos Humanos na organização dos currículos da Educação 

Básica e da Educação Superior será especificamente tratada na disciplina Direito da 

componente básica da matriz curricular. 

Outros aspectos sobre a interdisciplinaridade e a transversalidade dos conteúdos 

acadêmicos do curso de Engenharia Energia serão evidenciados no Trabalho de Conclusão 

de Curso e nas correlações entre as disciplinas dos núcleos básicos, profissionalizantes e 

específicos que caracterizam este curso de engenharia. 

 

4.2.4 Disciplinas optativas específicas 

A fim de complementar a formação como Engenheiro de Energia, o aspirante a 

engenheiro deverá cursar, conforme previsto na matriz curricular do curso, cinco disciplinas 

optativas específicas. As disciplinas estão listadas anteriormente, devendo ser ofertadas na 

quantidade de cinco, em média, por semestre, de forma alternada, na medida da 

disponibilidade de pessoal docente capacitado. 

Deve-se ressaltar que a lista foi feita de forma propositalmente extensa e diversa, de 

modo a aproveitar a capacitação de docentes que vierem a lecionar no curso, e também 

oportunidades que despertem interesses específicos, as quais podem estar relacionadas, por 

exemplo, ao mercado de trabalho. 
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Quando os estudantes estiverem aptos a optar pelas disciplinas específicas, espera-se 

que já tenham maturidade técnica suficiente para tal, e ainda devem ser aconselhados por 

docentes, ou mesmo profissionais no mercado de trabalho a que tenham contato.  

As disciplinas referidas apresentam um conteúdo bastante aprofundado nas áreas de 

sistemas de energias renováveis e suas demandas relacionadas, havendo bastante 

intersecção entre elas. Esta intersecção entre as disciplinas e a busca por uma formação 

menos especializada em um curso de graduação, foram os principais fatores a partir dos quais 

não se optou pela subdivisão do curso em ênfases, uma situação muito comum em cursos de 

Engenharia tradicionais.  

O quadro a seguir mostra o elenco das disciplinas optativas específicas: 

 

Quadro 29: Disciplinas optativas específicas 

Área de Concentração Disciplinas 

OPTATIVAS 
ESPECÍFICAS 

PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS 

FUNDAMENTOS DE CÓ-GERAÇÃO 

CONTROLE DE CONVERSORES ESTÁTICOS 

SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

MODELAGEM, SIMULAÇÃO E CONTROLE DE SISTEMAS ENERGÉTICOS 

IMPACTO DA GERAÇÃO DISTRIBUIDA NO SISTEMA ELÉTRICO 

SISTEMAS DE ENERGIAS DAS MARÉS 

AVALIAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE FONTES DE ENERGIAS RENOVÁVEIS 

CONTROLE ÓTIMO DA GERAÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS 

HIDROGÊNIO E CÉLULA DE COMBUSTÍVEL 

 

4.2.5 Educação ambiental 

O Curso de Engenharia de Energia não pode ser imaginado como um campo do saber 

isolado, em busca de mera excelência técnica dos discentes. Isso envolve, inevitavelmente, 

um egresso que seja capaz de utilizar os seus conhecimentos em prol da compreensão crítica 

e da transformação positiva do mundo, do seu país, região, estado e município, o que não 

pode ser dissociado das questões ambientais e dos direitos humanos. 

Em consideração à Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, o Decreto nº 4.281 de 25 de 

julho de 2002 (BRASIL, 2002d), Resolução CNE/CP nº 02/2012, o curso de engenharia de 

energia do Campus de Lauro de Freitas implementará a educação ambiental como uma 

prática educativa integrada, contínua e permanente através do incentivo à participação dos 

estudantes em projetos de eventos como, Semana do Meio Ambiente e Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia (SNCT), promovidos pelo IFBA. Estes projetos promoverão debates, 
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palestras, minicursos e oficinas acerca de questões atuais relacionadas ao meio ambiente, 

em especial aquelas diretamente relacionadas com o município, sendo instrumentos 

relevantes para a consolidação da transversalidade e da interdisciplinaridade para a educação 

ambiental e ainda para a educação em direitos humanos. 

No que tange à integração da educação ambiental aos componentes curriculares do 

curso, os discentes serão instrumentados nas práticas de ensino de alguns componentes 

curriculares como, energia, meio ambiente e sustentabilidade e gestão ambiental e, 

contextualizada, nas diversas disciplinas do curso para a construção de projetos que abordem 

temas voltados para as problemáticas ambientais internacionais, nacionais e regionais. 

4.3 Metodologia 

4.3.1 Metodologia de ensino e práticas pedagógicas 

A Resolução CNE/CES nº 11, de 11 de março de 2002, define o perfil do formando 

baseado na formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a absorver e 

desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua atuação crítica e criativa na identificação e 

resolução de problemas, considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, 

ambientais e culturais, com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da 

sociedade (BRASIL, 2002a). Em seu Artigo 4º, tal resolução diz que a formação do engenheiro 

tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício de 

competências e habilidades gerais. 

Dentro deste processo, os docentes devem adotar práticas pedagógicas que estimulem 

a participação dos discentes, observando que o saber fazer deve estar acompanhado do 

saber o porquê está fazendo.  

Deve ser dada ênfase a uma postura de construção coletiva do conhecimento baseada 

na dialética, na qual se propicie a migração de uma visão do senso comum – informações e 

saberes trazidos pelos estudantes, com base em suas experiências de vida, a uma visão 

tecnológica, cientificamente fundamentada, mediante o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas voltadas para: mobilização do estudante para a contínua construção e 

reconstrução do conhecimento e o desenvolvimento da capacidade de elaboração de sínteses 

integradoras do saber, construído com aqueles que já possuíam anteriormente. 

O processo de aprendizado também passa pelo compromisso do docente em estar 

atualizado com o conhecimento do conteúdo, manter uma reflexão constante da sua profissão 

e o bom relacionamento com os discentes. O conhecimento do conteúdo permite colocar as 

informações com mais credibilidade e confiança para os discentes, a reflexão da docência 



48 
 

permite um amadurecimento do profissional, posicionando-se dentro de uma atualização mais 

apropriada. O bom relacionamento com os discentes abre oportunidades, criando um vínculo 

que propicia maior abertura e possibilidades para a interação discente-docente na construção 

do conhecimento. 

As práticas pedagógicas, conforme as novas diretrizes curriculares devem reconhecer 

a importância em criar as condições necessárias para o desenvolvimento de competências 

relativas ao ato de se relacionar, de liderar, de valorizar a busca do conhecimento permanente, 

de iniciativa, de flexibilidade, de criatividade, de persistência, de conduta ética e de 

responsabilidade social e de cidadania, analisar contextos de planejamento e organização, de 

resultados com qualidade, de empreender, de gerenciar pessoas e recursos escassos, de 

tomada de decisão, de negociação, de comunicação e raciocínio lógico, analítico e crítico. As 

práticas pedagógicas, ainda observando as diretrizes curriculares, devem primar pela 

coerência com a proposta pedagógica do curso, atendendo aos objetivos do curso, contexto 

em que se encontra inserido, perfil do discente, perfil do docente, conteúdos curriculares e 

sistemáticas de avaliação. De acordo com as necessidades atuais, deve-se buscar a 

contextualização e a interdisciplinaridade dos conteúdos programáticos para os discentes 

observarem a sua aplicabilidade junto às organizações e ao mercado.  

As práticas de ensino-aprendizagem utilizadas, em busca da interdisciplinaridade, 

devem permitir uma comunicação ou vínculo constante com os conteúdos do semestre 

vigente, bem como dos semestres anteriores e posteriores. O conteúdo do componente 

curricular deve contribuir para a constituição de diferentes capacidades por meio da 

complementaridade entre os componentes curriculares, facilitando ao discente uma 

compreensão mais completa. A contextualização permite vivenciar os conteúdos teóricos 

através da prática, oferecendo ao discente significado e utilidade dos ensinos acadêmicos. A 

contextualização tira o discente do papel de simples expectador passivo, fazendo-o interagir 

com a realidade.  

As ações pedagógicas, a exemplo de estudos de caso, pesquisa em campo, relatos de 

experiências, painéis de debates, dentre outros, favorecem a integração da teoria com a 

prática. 

A busca constante desta prática possibilita que os atores desse projeto (docente e 

discente) reflitam que o conhecimento acontece na sua interação, sendo o docente mediador 

desse processo. 

Esta Instituição, em suas práticas metodológicas, estimula a presença de um educador 

com perfil que envolva, no mínimo, as seguintes práticas: 

• Atuar como facilitador e orientador do processo de ensino/aprendizagem; 
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• Manter diálogo permanente com os outros colegas docentes para facilitar o 

planejamento, a organização e a adaptação das práticas pedagógicas; 

• Promover a socialização do saber; 

• Ter flexibilidade para facilitar o processo de troca entre discente e docente; 

• Encorajar e aceitar a iniciativa do discente; 

• Ser criativo na preparação e execução de aulas; 

• Preparar e manter material atualizado e de qualidade; 

• Incentivar as atividades de monitoria, iniciação científica, e estágios; 

• Promover a contextualização e a percepção interdisciplinar dos conteúdos abordados 

nas disciplinas; 

• Considerar a realidade do discente no processo de aprendizagem. 

Em paralelo, considera-se ainda, que o discente tenha consciência de que a qualidade 

do curso não depende somente do corpo docente, currículo, infraestrutura física, tecnológica 

e de materiais, mas, principalmente, do nível de comprometimento e de motivação que tem 

pelo curso como um todo. Entende esta Instituição, que docente e discente devem 

compartilhar conhecimentos no sentido de buscar alternativas que venham agregar valores 

ao que está se ensinando, assim como, para complementar sua formação profissional e a si 

mesmo como sujeito-cidadão. Por fim, cabe ressaltar que a metodologia proposta está de 

acordo com a Lei nº 13.146/2015 de que trata do acesso às pessoas com deficiência, 

conforme explicitado na seção 6.4.  

 

4.4 Articulação entre teoria e prática 

Uma das premissas mais importantes presentes na elaboração da atual grade curricular 

foi a do necessário equilíbrio entre as atividades teóricas e práticas dos conteúdos 

profissionalizantes. Os cursos de graduação em engenharia no país apresentam índices de 

evasão consideráveis, por diversos motivos, sendo a falta de atividades práticas 

correspondentes aos conteúdos teóricos e a desconexão entre os diversos conteúdos 

profissionalizantes, dois dos aspectos mais influentes para manter baixa a motivação dos 

estudantes em concluir o curso. 

No âmbito deste projeto, entendeu-se como atividade prática aquela realizada em 

laboratório adequado, cujo ator principal é o próprio estudante e que envolve a execução de 
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roteiros, simulações, programação, elaboração de projetos, implementação de circuitos e 

etc... Evidentemente, as aulas teóricas podem lançar mão de ferramentas utilizadas em aulas 

práticas, porém a mesma atividade tem objetivos distintos, conforme realizada em sala de 

aula ou em laboratório. Assim, a simulação de um amplificador de áudio pode ser realizada 

em sala de aula com o propósito de se verificar a precisão dos modelos utilizados na análise, 

enquanto que em laboratório, tal técnica permite verificar se o circuito obtido satisfaz as 

especificações do projeto.  

 A proposta contida no presente PIC prevê a realização de projetos integrados, de modo 

a permitir a associação entre conteúdos de disciplinas diferentes e de forma articulada e 

integradora. As disciplinas, em sua grande maioria, apresentam parte da carga horária 

reservada para atividades práticas, perfazendo um total de 495 horas.  

Cuidados especiais também foram tomados ao se tratar de atividades práticas 

consideradas, ao mesmo tempo, essenciais para a formação que ora se pretende, e de 

aprendizado continuado, em que semestres subsequentes agregam valor e poder ao que foi 

assimilado em semestres anteriores. As atividades específicas essenciais ao curso são à 

geração de energias renováveis e o projeto de sistemas elétricos envolvendo a operação e 

manutenção destas fontes de geração de energia. 

É também necessário atentar para a habilidade de comunicação e escrita de nossos 

futuros engenheiros, uma vez que tal habilidade é essencial para o sucesso na prática de 

engenharia, a qual não é realizada por indivíduos isolados. A oportunidade de 

desenvolvimento de atividades escritas se encontra associada preponderantemente, neste 

projeto, às atividades de natureza prática. 

 

4.5 Interdisciplinaridade 

A proposta metodológica está organizada em conformidade com as condições e 

situações vivenciadas pela sociedade em seus contextos regionais e culturais, tendo em vista 

que é preciso fazer do processo ensino-aprendizagem algo que não se realize como uma 

imposição cultural, que coloque os saberes e conhecimentos adquiridos ao longo da vida, em 

um nível inferior à cultura técnica e científica.  

De acordo com esta metodologia, o currículo, como artefato cultural deve ter uma 

estrutura dinâmica, para proporcionar uma mobilidade conceitual, evitando uma definição 

prévia e padronizada dos conteúdos a serem trabalhados (PACHECO, 1996). A dinâmica do 

curso será calcada nos resultados do ensino, da pesquisa e extensão realizadas por docentes 
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e discentes, com o intuito de que o processo educacional seja instituído no momento preciso 

de sua realização, isto é, o progresso e o perfil do curso serão fundados nas reflexões e 

compreensões das vivências pedagógicas no momento em que elas ocorrem. 

A interdisciplinaridade deve acontecer com propostas pedagógicas elaboradas a partir 

de uma articulação do Colegiado do Curso, dos docentes em conjunto com os servidores 

especializados da área e a participação discente.  

No desenvolvimento dos temas das atividades interdisciplinares é indispensável que se 

tenha como preocupação um equilíbrio entre vivências, necessidades educacionais e teorias 

a serem elaboradas. É fundamental definir os fins a serem atingidos em cada ação; as 

questões que devem ser priorizadas; e, sobretudo, possibilitar aos discentes o 

estabelecimento das relações entre os diversos enfoques educacionais. Essa perspectiva de 

interdependência dos conteúdos será um instrumento para a compreensão e ação sobre a 

realidade 

 

4.5.1 Temas transversais 

Este projeto preza pelo compromisso com a construção da cidadania, o que se reflete 

em uma prática educacional voltada para a compreensão da realidade social e dos direitos e 

responsabilidades em relação à vida pessoal, coletiva e ambiental.  

A educação para a cidadania requer que questões sociais e ambientais sejam 

apresentadas para a aprendizagem e a reflexão dos estudantes, buscando um tratamento 

didático que contemple sua complexidade e sua dinâmica, dando-lhes a mesma importância 

dos conteúdos convencionais. Com isso, o currículo ganha em flexibilidade e abertura, uma 

vez que os temas podem ser priorizados e contextualizados de acordo com as diferentes 

realidades locais e regionais e que novos temas sempre podem ser incluídos. 

Nessa perspectiva, foram incorporadas como Temas Transversais as questões da Ética, 

da Pluralidade Cultural, das Relações Étnico-raciais, do Meio Ambiente, e da Saúde. 

A escolha por esses temas busca cumprir o que reza a Lei nº 11.645/2008, que torna 

obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, a Lei Federal nº 9.795/1999, 

regulamentada pelo Decreto nº 4.281/2002, que objetiva promover a educação ambiental, 

bem como atender as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura Africana, e as Diretrizes Nacionais para 

o Ensino de Engenharia (MEC, 2002). 
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A adequação à legislação se concretiza através da implementação dos respectivos 

conteúdos de forma transversal nos diversos componentes curriculares, através de atividades 

de pesquisa e extensão, em que seja pertinente abordá-los, além da inserção específica 

desses temas em algumas disciplinas, tais como: Introdução à Engenharia, Energia, Ambiente 

e Sustentabilidade, Direito, Economia e Higiene e Segurança no Trabalho. 

Entendendo que o respeito à diversidade deve permear a prática pedagógica no curso, 

a problematização desses temas será buscada através da sensibilização dos estudantes com 

relação à importância dos mesmos.  

A discussão sobre Relações Étnico-raciais e Pluralidade Cultural poderá ser trabalhada 

de forma mais intensa nas disciplinas: Direito, Economia, e Diversidade e relações étnico-

raciais. O tema do meio ambiente é também tratado na disciplina Higiene e Segurança no 

Trabalho, reforçando a promoção da educação ambiental no curso. Nesta disciplina, são 

também abordadas questões relacionadas à saúde do trabalhador, profissional da engenharia 

de energia e profissionais que com ele se relacionam no ambiente de trabalho. As questões 

da saúde e do meio ambiente são ainda trabalhadas no desenvolvimento das atividades 

interdisciplinares realizadas nas disciplinas profissionalizantes e, em especial, na proposição 

de projetos integradores, assim como também do TCC, quando esses estiverem relacionados 

com a interação direta de seres humanos e outros seres vivos. 

Já nos primeiros semestres, com as disciplinas Introdução à Engenharia, e Energia, 

ambiente e sustentabilidade, atendendo a Resolução CNE/CES nº 11, de 11 de março de 

2002, é também abordado aspectos da ética socioambiental da atividade profissional no curso 

(BRASIL, 2002a). Dessa maneira, já desde o princípio, o estudante estará em contato com as 

diretrizes que orientam a postura ética profissional. 

Ainda no tocante à pluralidade cultural, o currículo do curso ainda prevê a oferta da 

disciplina Libras, assim como também na disciplina Diversidade e relações étnico-raciais, 

como optativa da área de humanas, visto que esta é a língua de sinais oficial como língua de 

uso dos surdos no Brasil, sendo garantida sua oferta no currículo de cursos de todos os níveis 

de ensino pela Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002 (BRASIL, 2002b). 
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4.6 Tecnologias de informação e comunicação no processo de ensino-

aprendizagem 

O processo de globalização, o avanço tecnológico intenso e as mudanças que se 

operam nas relações sociais e culturais do mundo contemporâneo exigem uma formação 

profissional em nível superior que atenda a essa realidade. 

Tal realidade está imbuída da incorporação das tecnologias da informação e 

comunicação na vida quotidiana, de modo cada vez mais intenso. Vive-se cercado por essas 

tecnologias e, às vezes, sem estar consciente desse fato. Isso é causa/consequência do seu 

amplo desenvolvimento, mais intensamente fomentado a partir da década de 1990, com a 

popularização da rede mundial de computadores – Internet, que proporciona a interação, a 

realização de atividades e/ou estudos sem necessariamente ir a um lugar determinado. 

Juntamente com a incorporação dessas tecnologias, os hábitos, atitudes e modos de 

pensamentos foram modificados e, sem perceber, as pessoas, cada vez mais, afetadas pela 

potencialidade da comunicação que é intensificada com a interconexão mundial dos 

computadores: o ciberespaço. O primeiro sintoma dessas mudanças é a velocidade com que 

tudo acontece e notadamente provoca muitas influências na educação e no mundo do 

trabalho, sobretudo quando se tem como suporte principal os recursos computacionais 

baseados na web. As informações e as descobertas são divulgadas de forma muito rápida, 

assim como as transformações que elas sofrem; os conhecimentos adquiridos agora, inclusive 

com essa leitura, tornam-se obsoletos em um curto espaço de tempo. O próprio tempo passa 

a ser representado de modo simbólico, em um ritmo frenético, ocasionando um eterno estado 

de mutação do ser, do conhecimento, da sociedade, das necessidades e das tecnologias. 

Frente a essas novas demandas, torna-se necessário a formação de sujeitos aptos para 

o exercício pleno da cidadania, cujas características devem contemplar: autonomia; respeito 

à democracia; integração com o mundo do trabalho; domínio das tecnologias computacionais 

de informação e comunicação; capacidade de adaptação às mudanças que se processam 

rapidamente. O objetivo é contribuir com o processo educativo de sujeitos que não 

compreendam sua formação como um processo estanque e concluso, mas que busquem de 

forma constante adquirir novos conhecimentos e reconstruir aqueles já adquiridos como forma 

de inovação de práticas e processos.  

O uso das tecnologias da informação e comunicação é vista como suporte ao processo 

de ensino-aprendizagem, como prevê as estratégias contidas no Plano Nacional de Educação, 

para o alcance das suas 20 metas a serem alcançadas até 2024 (MEC, 2014). Tais tecnologias 

devem ir além da instrumentalização, constituindo-se em ferramentas que contribuam 

concretamente com o aprendizado do estudante.  
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No curso de Engenharia de Energia, essas tecnologias serão utilizadas através da 

inserção de softwares de suporte a projetos de engenharia e softwares educativos tais como 

simuladores, jogos educativos, atividades gameficadas, plataformas de criação de livros 

digitais e a interação em Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), hospedados na 

Plataforma Moodle. A fim de atender a lei da inclusão de pessoas com 

deficiência, Lei nº 13.146/2015, o IFBA viabilizará a acessibilidade das tecnologias de 

informação e comunicação, TICs, através da aquisição de software e hardware adaptados à 

demanda específica daquele momento.  

Seguindo as diretrizes do governo federal acerca da utilização prioritária de softwares 

livres, é proposto a utilização de alguns softwares e suas aplicações potenciais no ensino, 

apresentados no Quadro 30. Outros poderão ser incluídos à medida que o corpo docente for 

sendo constituído. 

Quadro 30: Softwares educativos 

Softwares  Aplicação 
Scilab  Software matemático 
Geda, ExpressPCD, 
CircuitCREATOR 

 Simulações de circuitos 

CadSoft Eagle, NI Multisim  Desenho de circuitos 
Qcad, LibreOffice Draw  Desenhos vetoriais 
DevC  Programação C 
LibreOffice Calc  Edição de planilhas eletrônicas 
Imendio Planner   Gerenciador de projetos 
OpenOffice Impress  Editor de apresentações multimídia 
OpenOffice Writer  Edição de textos 
VirtualLab  Biblioteca de imagens capturadas em 

microscópios 
Reversible Reaction  Simulação de reações químicas 
CNC Freak – Resistor, 
gResistor 

 Cálculos de resistores de circuitos 
elétricos 

PhET  Simulação de eventos químicos, físicos, 
matemáticos e biológicos. 

GeoGebra  Cálculos de álgebra e geometria 

 

4.7 Trabalho de Conclusão de Curso 

O trabalho de conclusão de curso (TCC) constitui uma oportunidade para que o 

estudante, antes de terminar sua graduação, possa exercitar e ampliar seus conhecimentos 

através da elaboração e apresentação de um trabalho acadêmico de pesquisa e 

desenvolvimento. 

No currículo, o TCC é denominado de Trabalho de Conclusão de Curso, constituindo 

assim numa disciplina obrigatória cujos objetivos são: 

• Elaborar um projeto de pesquisa e desenvolvimento conectado a área de 

Engenharia de Energia; 
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• Promover ao estudante a oportunidade de um exercício de sua capacidade 

criativa, científica e de seu empreendedorismo; 

• Consolidar os conhecimentos adquiridos durante o curso. 

A apresentação do TCC é de caráter obrigatório, sem o qual o estudante será 

impossibilitado de concluir sua graduação. O TCC será contabilizado de forma equivalente a 

uma disciplina, com carga horária de 150 horas. Para cálculo desta carga horária, considerou-

se adequada a dedicação de oito horas semanais durante vinte semanas, considerando que, 

antes da matrícula na disciplina, o estudante já tenha concluído o pré-projeto exigido para a 

inscrição na disciplina.  

Com relação às diretrizes básicas relacionadas com o trabalho de conclusão, cabe 

salientar os seguintes aspectos: 

 

• O TCC seguirá as orientações e normas estabelecidas no MANUAL E 

REGULAMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO a ser elaborado pelo 

NDE do Curso. O pré-requisito exigido é que o estudante tenha cursado no mínimo 

70% da carga horária em disciplinas do curso. 

• Durante o desenvolvimento do TCC, o estudante deverá obedecer às orientações 

determinadas por um professor orientador pertencente ao corpo docente do curso. 

• O estudante só poderá ter seu trabalho de conclusão de curso aprovado para 

apresentação da banca se estiver matriculado na disciplina TCC. 

• A aprovação na disciplina TCC, ficará a critério da avaliação feita pela banca 

examinadora; 

• O TCC deve ser apresentado a uma banca examinadora constituída, no mínimo, pelo 

orientador e dois professores ou um professor e um profissional com experiência na 

área de conhecimento do trabalho. 

Durante a elaboração da matriz curricular do curso, a disciplina Metodologia Científica 

foi estrategicamente posicionada no nono semestre, e a disciplina Trabalho de Conclusão de 

Curso, no décimo. Isto permitirá que, antes da matrícula em TCC, o estudante, em conjunto 

com o professor orientador, já tenha definido a estrutura básica do trabalho a ser executado, 

incluindo objetivos a serem perseguidos e a metodologia a ser adotada. 

As atividades e os procedimentos detalhados a serem adotados para realização do TCC 

serão definidos em normas específicas (resoluções), elaboradas pelo NDE, aprovadas pelo 

colegiado do Curso e institucionalizado por portaria emitida pela direção do campus, 

considerando as demais legislações pertinentes.  
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4.8 Estágio Supervisionado 

O Estágio Supervisionado é parte integrante do currículo pleno dos cursos de 

graduação e deverá ser cumprido pelo estudante para a integralização da carga horária total 

exigida. Como as demais disciplinas, sujeita-se às regras estabelecidas pelo Instituto. 

O Ministério do Trabalho e Emprego (TEM) define: 

Estágio é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente 
de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de estudantes. 
O estágio integra o itinerário formativo do estudante e faz parte do projeto 
pedagógico do curso (art. 1º e seu § 1º da Lei 11.788/2008). (TEM, 2010, p. 
17). 

O estágio supervisionado é obrigatório e seguirá: (i) as orientações legais pertinentes; 

e (ii) o REGULAMENTO PARA ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO do IFBA. Esse 

estágio pode ser efetuado desde que o estudante tenha cursado no mínimo 50% da carga 

horária em disciplinas do curso, sendo um requisito imprescindível para sua conclusão. Ele 

será contabilizado de forma equivalente a uma disciplina obrigatória com 240 horas (16 

créditos). O estabelecimento dessa carga horária considerou a dedicação de 20 horas 

semanais, durante 12 semanas. Evidentemente, os estudantes que assim o desejarem, 

poderão concluir a disciplina em menos tempo, através de maior dedicação semanal. 

Com relação às bases legais e diretrizes do estágio supervisionado, cabe salientar os 

seguintes aspectos: 

• O estágio supervisionado é baseado na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 

2008; 

• O estágio supervisionado faz parte do currículo obrigatório, sendo contabilizado 

como uma disciplina obrigatória, com carga horária de 240 h, sendo 210 h de estágio 

na empresa e 30 h de orientação; 

• Conforme o Artigo 3° da Lei Decreto nº 11.788/2008, a realização do estágio 

curricular por parte do estudante não acarretará em vínculo empregatício de 

qualquer natureza; 

• O Estágio, nos aspectos de institucionalização, convênios, forma de 

apresentação, orientação, supervisão e coordenação, seguirá à regulamentação 

geral de estágio do IFBA. Na falta desta, será regida por instruções definidas pelo 

colegiado do curso, após ser submetida à aprovação da direção geral do campus.  

Será considerado válido o Estágio Supervisionado, se o discente estiver regularmente 

matriculado na disciplina Estágio Supervisionado e devidamente registrado na Coordenação 

de Apoio ao Ensino (CAENS), conforme o Regulamento de Estágio Supervisionado do IFBA. 
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Considerando a importância da atividade de estágio na formação dos futuros 

engenheiros, o currículo deste curso prevê a redução da carga horária de aulas dos três 

últimos semestres, de forma a permitir maior dedicação dos estudantes a atividades de 

estágio. 

Dessa forma, os três últimos semestres apresentam uma carga horária reduzida em 

relação aos demais períodos, tendo 19, 14 e 10 horas, respectivamente. Os estudantes terão, 

então, a possibilidade de estagiar durante um tempo maior que o mínimo exigido. 

 

4.9 Atividades complementares 

Nas disciplinas do curso são desenvolvidos projetos e atividades com o objetivo de 

proporcionar ao estudante o desenvolvimento de aptidões para o trabalho profissional em 

Engenharia de Energia.  

Visando a ampliação e a complementação desse trabalho, através do desenvolvimento 

de outras competências e habilidades necessárias para a execução do mesmo, é previsto o 

desenvolvimento de atividades complementares pelos estudantes, perfazendo um total de 200 

horas aulas.  

As atividades complementares têm a finalidade de enriquecer o processo de ensino-

aprendizagem, privilegiando a complementação da formação social e profissional. O que 

caracteriza este conjunto de atividades é a flexibilidade de carga horária semanal, com 

controle do tempo total de dedicação do estudante durante o semestre ou ano letivo, de 

acordo com o Parecer do CNE/CES nº 492/2001 (MEC, 2001). 

Tais atividades dizem respeito àquelas que transpõem aos conhecimentos específicos 

de cada disciplina individualmente. No entanto, promovem a comunicação entre outros 

campos do conhecimento e favorecem o diálogo permanente, o qual pode ser de 

questionamento, de negação, de complementação, de ampliação ou de apreensão e/ou 

compreensão de novos conhecimentos. 

São exemplos de atividades complementares: participação em eventos internos e 

externos à instituição de educação superior, tais como: semanas acadêmicas, congressos, 

seminários, palestras, conferências, atividades culturais; integralização de cursos de extensão 

e/ou atualização acadêmica e profissional; atividades de iniciação científica, assim como de 

monitoria. 
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Os procedimentos necessários à sistematização da oferta e realização das Atividades 

Complementares do curso serão definidos posteriormente pelo NDE e aprovados pelo 

Colegiado do Curso. 

 

4.10 Critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores 

Para o aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores, o estudante 

regularmente matriculado no curso deve protocolar um pedido de aproveitamento, de acordo 

com os artigos 57, 58 e 59 das Normas Acadêmicas do IFBA. 

Os pedidos de aproveitamento deverão ser analisados e validados por professores 

especialistas, integrantes do corpo docente do curso. 

 

4.11 Estratégias de fomento ao empreendedorismo e à inovação tecnológica 

4.11.1 Pesquisa e Produção Científica 

As atividades de pesquisa e produção científica são as ações realizadas pelos 

professores e estudantes que tenham como objetivo o desenvolvimento tecnológico, científico 

e cultural, compreendendo: 

• Publicação de artigos em revistas científicas, congressos, simpósios e seminários, 

nacionais e internacionais; 

• Publicação de artigos em seminários de iniciação científica; 

• Participação em congressos, simpósios, seminários e outros eventos técnico-

científicos, de abrangência nacional e internacional, como moderador, debatedor, 

coordenador, secretário ou palestrante; 

• Produção de livro técnico ou científico, capítulo de livro ou citação em artigos de 

periódicos indexados; 

• Editoração, organização e/ou tradução de livros técnicos/científicos; 

• Inventos e demais produtos de pesquisa com registro e patente; 

• Produção de manual técnico, didático e/ou relatório técnico; 

• Participação, como editor-chefe, associado ou membro de conselho científico, em 

editoras de revistas científicas indexadas; 
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• Outras atividades correlatas, devidamente autorizadas pelo Coordenador de Curso e 

instâncias superiores da instituição, conforme orienta as políticas de pesquisa, descritas 

na seção 4.3 deste documento. 

 

Os projetos de pesquisa propostos pelos docentes-orientadores devem ser 

apresentados à COPEX do Campus de Lauro de Freitas, devendo ser avaliados pela 

coordenação da COPEX em articulação com a coordenação do curso. É imprescindível que 

o documento do projeto exponha a natureza da pesquisa, os seus objetivos, o plano de 

atividades e todas as informações complementares que caracterizam as atividades de 

pesquisa que estão em desenvolvimento. 

A aprovação dos projetos de pesquisa está condicionada a um parecer positivo, emitido 

pelo Coordenador de Pesquisa e Extensão, lotado na COPEX. Ressalta-se que a aprovação 

do projeto de pesquisa não garante o apoio financeiro institucional para sua execução. Esse 

tipo de apoio pode ser conseguido, no entanto, a partir da submissão dos projetos a 

programas de pesquisa financiados por instituições de fomento. É responsabilidade da 

COPEX a divulgação dos editais destes programas, bem como realizar o convite aos docentes 

e discentes dos cursos do Campus para participação desses nos processos seletivos dos 

Projetos de Pesquisa financiados. 

Os Projetos de Pesquisa devem, preferencialmente, versar sobre as áreas de atuação 

dos docentes-orientadores em consonância com as aspirações científicas e profissionais dos 

discentes. Para tanto, faz-se necessária a divulgação das áreas de atuação dos docentes 

para o pleno conhecimento dos discentes para que estes possam solicitar a participação em 

Projetos de Pesquisa de seus interesses. Essa recomendação não impede o exercício 

multidisciplinar dos docentes, possibilitando que estes se dediquem a Projetos de Pesquisa 

diferentes de suas áreas de atuação originais. 

Idealmente, se um discente decidir por uma linha de temas para Projetos de Pesquisa, 

esta linha poderá acompanhá-lo até a realização do seu TCC. Ou seja, se o estudante optou 

por uma linha de pesquisa e a seguiu ao longo do curso, tendo, inclusive, escolhido cursar 

disciplinas optativas como parte de estudo direcionado à sua aplicação em Projetos de 

Pesquisa, o TCC pode, preferencialmente, tender àquela linha de pesquisa. O docente-

orientador, neste caso, poderá acompanhar o discente-orientado até a conclusão e defesa do 

seu TCC. 
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5 ESTRUTURA ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA 

 

5.1 Serviços de apoio ao discente 

O apoio ao discente observará a legislação vigente do IFBA, bem como a Lei de inclusão 

da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146/2015. Para tanto, o IFBA, campus de Lauro de Freitas 

disponibilizará aos discentes vários serviços de apoio que são administrados pelos seguintes 

órgãos: 

 

5.1.1 COTEP (Coordenação Técnica Pedagógica) 

A COTEP (Coordenação Técnico-Pedagógica) é o setor multidisciplinar que trata das 

questões de caráter educativo do Instituto Federal da Bahia – campus de Lauro de Freitas, 

assumindo a representatividade dos assuntos do cotidiano acadêmico que dizem respeito à 

formação global do estudante em suas dimensões pedagógicas, psicológicas e sociais. Esta 

coordenação defende o irrevogável princípio do valor da educação enquanto possibilidade de 

desenvolvimento integral e humano, em seus aspectos subjetivo, acadêmico, científico, 

tecnológico e artístico-cultural. 

Nesse sentido, esta coordenação se encontra dividida em três setores específicos, a 

saber: Setor de Pedagogia, Serviço de Psicologia e Serviço Social, os quais buscam refletir 

acerca das demandas do processo de ensino-aprendizagem dos estudantes dos diversos 

cursos ofertados pelo campus, com vistas a envidar esforços e planejar ações interventivas 

em prol da melhoria constante das realidades acadêmicas nas perspectivas discente, 

docente, familiar e comunitária. 

É o espaço institucional privilegiado de mediação dos saberes das áreas pedagógica, 

psicológica e social, que se empenham em corresponder, na medida das possibilidades 

institucionais, às necessidades apresentadas pelos estudantes, professores, pais, entre 

outros setores acadêmicos. 

A equipe do setor de pedagogia estará apta para diagnosticar, orientar e acompanhar 

discentes com quaisquer problemas relacionados aos processos de ensino e aprendizagem 

de modo a promover sempre a acessibilidade pedagógica.  

Sempre que possível/necessário, o setor ofertará diversos programas de apoio 

extraclasse e psicopedagógico de acordo com a Política de Assistência Estudantil, além de 
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atividades de nivelamento e extracurriculares diversas, organizadas pela coordenação de 

curso, diretoria de ensino e coordenações de pesquisa e extensão não computadas como 

atividades complementares e de participação em centros acadêmicos e em intercâmbios. 

5.1.2 Psicologia 

O Serviço de Psicologia visa promover e ampliar a formação integral dos estudantes por 

meio de atividades e eventos de caráter socioeducativos, visando à formação do cidadão 

crítico, desenvolvendo ações que busquem garantir o bem-estar biopsicossocial dos 

estudantes, a preparação e orientação para o curso e para o mercado de trabalho e a 

preservação da saúde mental, através de ações que respeitem a ética e os direitos humanos. 

Acreditando no ser humano como protagonista de sua própria história, orienta e 

acompanha estudantes e/ou seus responsáveis à medida que nos procuram, de forma a 

respeitar a individualidade e o momento de vida de cada um. 

O trabalho do Serviço de Psicologia é desenvolvido sob a perspectiva de prevenção, 

planejamento e continuidade. Seu atendimento pode ser feito de forma espontânea, onde o 

discente procura o Serviço ou por indicação dos docentes. 

5.1.3 Serviço Social 

O Serviço Social trabalha com a Política de Assistência Estudantil do IFBA, através do 

Programa de Assistência e Apoio ao Estudante (PAAE), realizando processos seletivos a 

aquisição de bolsas e auxílios a estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 

O PAAE desenvolve ações de seleção e acompanhamento apenas dos estudantes que 

dele necessitam, avaliando a renda per capita, relações familiares, situação de saúde, 

habitacional, acadêmica, podendo inseri-los em uma das seguintes modalidades de bolsas e 

auxílios: 

• Bolsa vinculada ao Projeto de Incentivo à Aprendizagem, PINA; 

• Bolsa de Estudo; 

• Auxílio Transporte; 

• Auxílio Moradia; 

• Auxílio para Aquisições; 

• Auxílio Alimentação; 

• Auxílio Cópia e Impressão 
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Para fazer parte do programa é essencial que o estudante esteja regularmente 

matriculado no IFBA e frequentando as aulas, além de outras regras (vide Edital do 

PAAE no site do IFBA). Os benefícios são direitos dos estudantes, porém caso seus 

deveres não sejam cumpridos pelos mesmos, as bolsas e auxílios poderão ser 

suspensos ou cancelados. 

 

5.1.4 Coordenação de Estágios e Egressos (COESTE) 

O estágio supervisionado é uma disciplina curricular obrigatória para todos os cursos do 

IFBA, conforme mencionado anteriormente. Sem ela, não é possível ao estudante obter o 

grau de Técnico ou Superior, nem obter registro no Conselho Profissional. 

Também é possível ao estudante realizar estágios não curriculares (que não envolvem 

o conteúdo do seu curso) ou extracurriculares (que enriquecem o seu conhecimento, mas não 

faz parte da grade escolar). 

A Coordenação de Estágio e Egressos (COESTE), constantemente oferece 

oportunidades de estágio para seus estudantes nas empresas da região, bem como ofertas 

de emprego para os estudantes egressos (que já concluíram um curso no IFBA), interagindo 

constantemente com estes estudantes. 

 

5.1.5 Coordenação de Apoio ao Ensino (CAENS) 

O estágio supervisionado é uma disciplina curricular obrigatória para todos os cursos do 

IFBA, conforme mencionado anteriormente. Sem ela, não é possível ao estudante obter o 

grau Técnico ou Superior, nem obter registro no Conselho Profissional. 

Também é possível ao estudante realizar estágios não curriculares (que não envolvem 

o conteúdo do seu curso) ou extracurriculares (que enriquecem o seu conhecimento, mas não 

faz parte da grade escolar). 

A Coordenação de Apoio ao Ensino (CAENS) constantemente oferece oportunidades 

de estágio para seus estudantes nas empresas da região, bem como ofertas de emprego para 

os estudantes egressos (que já concluíram um curso no IFBA). 
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5.1.6 Núcleo de Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais – NAPNE 

A missão do NAPNE é desenvolver a educação para a convivência, estimular a 

aceitação da diversidade e promover a quebra das barreiras arquitetônicas, comunicacionais 

e atitudinais, através das ações do IFBA – Campus de Lauro de Freitas.  

Portadores de necessidades especiais são todas aquelas pessoas que necessitam de 

políticas de inclusão, nos mais diversos campos da sociedade. No tocante à educação 

inclusiva, podemos destacar: i) Pessoas superdotadas; ii) Pessoas com condutas típicas 

(síndromes, esquizofrenia, etc.); iii) Deficientes físicos permanentes, como por exemplo, 

aqueles com deficiência auditiva, visual, mental e/ou motora; iv) Deficientes físicos 

temporários, como vítimas de acidentes; v) Pessoas excluídas socialmente: os idosos, os 

índios, os negros e os obesos. 

A educação inclusiva visa ensinar a pensar que o outro pode pensar também, mesmo 

que seja um pensamento diferente, pois o que nos faz humanos são as nossas diferenças. 

Inclusão é melhorar a sociedade, pois a humanidade caminha para a diversidade e a 

diversidade refere-se às diferenças individuais. 

A educação inclusiva é um direito. E o ensino é um instrumento para o exercício desse 

direito, pois constitui em um espaço privilegiado de construção de saberes, de interações, de 

negociações e de multiculturalidade. A educação inclusiva integra o processo de construção 

da cidadania. Não pode estar restrita a um mero ato de solidariedade, mas de respeito que 

dignifica e valoriza as condições do outro. A capacidade humana não está explícita na 

aparência, mas na essência do ser, de modo que a habilidade cognitiva se vincula diretamente 

com a produção do capital humano e seu resultado deve favorecer a totalidade social, na 

constante e incisiva busca pelo bem comum. 

A lei nº 12.764/2012 institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista, estabelece diretrizes para sua consecução e prevê que o 

autista tem direito à educação, desse modo, caso seja aplicado e pertinente, deve ser levada 

em consideração para o atendimento aos discentes.  

A intervenção multiprofissional na escola pode contribuir significativamente para evitar 

os altos índices de evasão escolar, bem como favorecer aos estudantes, familiares e 

comunidade um acompanhamento socioeconômico e cultural para tornar mais qualitativa sua 

permanência nas escolas. As situações de vulnerabilidade pessoal e social, oriundas das 

condições socioeconômicas, são identificadas como causadoras da evasão escolar devido à 

impossibilidade de permanecer na escola, auxiliando na moradia, transporte, alimentação, 

material escolar, entre outras despesas.  
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O exercício da formação do ser humano no IFBA é feito com forte preocupação social, 

especialmente com os membros do corpo discente que não tenham condição econômica para 

se manterem no Instituto. Diante dessa realidade foi criado o Programa de Assistência e Apoio 

ao Estudante, que vem desenvolvendo ações de seleção e acompanhamento dos estudantes 

em situação de vulnerabilidade socioeconômica, podendo inseri-los, de acordo com sua 

demanda e vagas disponíveis, em uma das seguintes modalidades de bolsas e/ou auxílios 

existentes no IFBA:  

• Bolsa de estudo: Disponibiliza auxílio financeiro mensal com vistas a contribuir para 

um melhor desenvolvimento das atividades acadêmicas do discente que deverá 

participar do acompanhamento pedagógico, das atividades de monitoria, atendimento 

do professor, dentre outras. O valor da bolsa é de meio salário mínimo vigente;  

• Bolsas vinculadas a Projetos de Incentivo à Aprendizagem (PINA): Disponibiliza 

auxílio financeiro e insere o discente em projetos sob a orientação dos servidores do 

campus a serem desenvolvidos no próprio Instituto. O estudante deve ter condições 

acadêmicas de cumprir uma carga horária de atividades de até 12 horas semanais. O 

valor da bolsa é de meio salário mínimo vigente;  

• Auxílio Transporte: Disponibiliza auxílio financeiro mensal para contribuir com custeio 

do deslocamento do estudante no trajeto domicílio – IFBA – domicílio. O valor do 

auxílio equivale a vinte por cento do salário mínimo vigente para estudantes que 

residem em Vitória da Conquista e trinta por cento do salário mínimo vigente para os 

que residem em outros municípios;  

• Auxílio Moradia: Disponibiliza auxílio financeiro para contribuir com despesas 

mensais referentes à moradia do discente. Terão direito a esse auxílio, 

prioritariamente, os discentes oriundos de outros municípios ou discentes que morem 

em Vitória da Conquista e não residam com familiares. Será exigido mensalmente o 

recibo de aluguel. O valor do auxílio é de até meio salário mínimo vigente, não 

devendo, portanto, cobrir todas as despesas com a moradia.  

Existem outros Auxílios Complementares que podem ser acumulados com uma das 

bolsas ou auxílios descritos anteriormente:  

• Auxílio Alimentação: Oferece uma refeição diária ao estudante, completa e 

balanceada, com acompanhamento nutricional;  

• Auxílio Cópia e Impressão: Disponibiliza cópias e impressões para os discentes 

bolsistas com o objetivo de contribuir com os materiais didáticos específicos do seu 

curso. Serviço disponível na reprografia do campus, sendo a cota mensal de 70 

(setenta) cópias e 50 (cinquenta) impressões. Os discentes não selecionados para 
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bolsas e auxílios poderão ser incluídos apenas nessa modalidade. Ressalta-se que 

este auxílio ainda não foi implementado;  

• Auxílio para Viagens Acadêmicas: Visa oferecer auxílio financeiro para custeio de 

viagens acadêmicas que contribuam para formação complementar do discente. A 

autorização para liberação de ajuda de custo para viagens acadêmicas está vinculada 

à solicitação do discente, com comprovação de realização do evento e certificação 

posterior de participação no mesmo;  

5.2 Certificados e diplomas 

A emissão de diplomas no IFBA, campus de Lauro de Freitas, é feita de acordo com a 

legislação vigente e com o Regimento Interno do Instituto. 

Quando o discente conclui carga horária e todas as atividades previstas para o curso, 

deve preencher um Requerimento de Colação de Grau. A partir desse documento, são feitas 

as seguintes verificações: 

• Pendências na Biblioteca; 

• Pendências de Estágio (COESTE); 

• Pendências de cumprimento de cargas horárias (Coordenação de Registros 

Acadêmicos – CORA). 

Não havendo pendências, o discente poderá colar grau e será emitido o Diploma de 

Bacharel em Engenharia de Energia, de acordo com as Normas do IFBA. 

5.3 Administração Acadêmica do Curso 

A estrutura de administração acadêmica do curso de Bacharelado em Engenharia de 

Energia será composta pelos seguintes órgãos e pessoas: 

• Colegiado do Curso de Bacharelado em Engenharia de Energia; 

• Coordenação do Curso de Bacharelado em Engenharia de Energia; 

• Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Bacharelado em Engenharia de 

Energia. 
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5.3.1 Colegiado do Curso de Bacharelado em Engenharia de Energia 

O Colegiado do Curso de Engenharia de Energia tem sua composição prevista no 

regimento interno do campus, e será composto por:  

I. o(a) Coordenador(a) do Curso, presidente do colegiado;  

II. docentes em exercício, das áreas de conhecimento relacionadas ao projeto do curso;  

III. representação discente, na proporção de 1/5 do total do colegiado; e  

IV. 1 (um) representante da área técnico pedagógica.  

As atribuições básicas do colegiado são: 

• Deliberar sobre questões de ordem didático-pedagógicas relativas ao curso; 

• Propor, elaborar e implantar políticas acadêmicas, visando ao bom andamento do 

Curso de Bacharelado em Engenharia de Energia; 

• Deliberar sobre critérios de avaliação, carga horária, conteúdo e demais aspectos 

relacionados às disciplinas do curso, sem ferir a autonomia dos docentes, elaborando 

normas regimentais quando estas forem necessárias; 

• Deliberar sobre qualquer questão relativa ao estágio supervisionado, trabalhos de 

conclusão de curso e orientações acadêmicas; 

• Dar encaminhamento aos processos de aproveitamento de estudos, avaliações de 

segunda chamada, reingresso, ingresso de diplomados, transferências, ou qualquer 

outro processo de natureza acadêmica relacionada às atividades de ensino do curso e 

disciplinar relativa ao corpo discente, indicando consultores ad-hoc quando estes se 

fizerem necessários; 

No início de cada semestre, logo após a reunião de coordenação de curso relativa à 

oferta de disciplinas e distribuição da carga horária didática entre os docentes, cada professor 

deverá encaminhar ao Coordenador do Curso o plano de ensino relativo às disciplinas que irá 

lecionar naquele período, devendo este plano ser sujeito à análise e julgamento por parte do 

Coordenador do Curso, que poderá solicitar auxílio a um pedagogo ou a outro professor com 

especialidade relacionado à disciplina em questão. 

  

5.3.2 Coordenação do Curso de Bacharelado em Engenharia de Energia 

O Curso de Bacharelado em Engenharia de Energia é dirigido por um coordenador 

indicado entre os integrantes do corpo docente do curso, salvaguardada a sua formação e 
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experiência profissional. O exercício da função de Coordenador de Curso envolve os 

seguintes campos de atuação, a saber: gestão do curso; relação com os docentes e discentes; 

representatividade nos Colegiados Superiores. Nesses três campos, destacam-se algumas 

atribuições: 

• Questão acadêmica e didático-pedagógica – organização e implementação do 

Projeto Pedagógico de Curso (PPC), acompanhamento do processo pedagógico 

através da articulação ente o corpo discente e docente, visando a melhoria 

contínua do curso; planejamento e execução de mudanças/novas incorporações 

curriculares, métodos de avaliação do processo ensino-aprendizagem; 

• Questão do curso/ infraestrutura – implantação das políticas institucionais do PPI 

e PDI, no âmbito do curso; planejamento e acompanhamento, junto aos setores 

competentes do IFBA, de infraestrutura para o ensino, tais como: tecnologia 

educativa no processo de ensino-aprendizagem; bibliografias e materiais 

didáticos, entre outros; 

• Questão política e institucional do curso – articulação com a gestão institucional, 

transcritas em seus respectivos documentos – PPC, PDI e PPI – bem como com 

a comunidade na qual está inserido o curso. Incentivo à participação dos 

estudantes em atividades acadêmico e científicas, em programas do governo 

que incentivam a pesquisa e extensão tais como: PIBIC, PIBITI, entre outros. 

Estímulo à participação dos estudantes em exames como o Exame Nacional de 

Avaliação de Desempenho dos Estudantes (ENADE); apoio pedagógico ao 

discente e participação junto à IES do programa de acompanhamento de 

egressos. 

Com base no exposto acima, seguem as ações de responsabilidade Coordenador do 

Curso: 

• Garantir o cumprimento das normas institucionais, em consonância com a Chefia 

de Departamento de Ensino; 

• Zelar pelo cumprimento dos eventos e das atividades previstas no calendário 

acadêmico que digam respeito ao curso de Bacharelado em Engenharia de 

Energia; 

• Convocar e presidir as reuniões, coordenar as atividades e representar o 

Colegiado do Curso, lavrando suas competentes Atas; 

• Reunir-se, no mínimo, duas vezes por período letivo com todo o corpo docente; 
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• Executar as decisões do Colegiado de Curso e as normas emanadas dos órgãos 

superiores; 

• Cumprir e fazer cumprir as decisões do Colegiado e as normas emanadas dos 

órgãos superiores; 

• Congregar e orientar os estudantes e atividades do curso de Bacharelado em 

Engenharia de Energia; 

• Realizar reuniões periódicas com os representantes estudantis, com registro das 

atas correspondentes; 

• Informar aos docentes e discentes Exames Nacionais de Cursos, adotando e/ou 

indicando providências para o melhor desempenho dos estudantes; 

• Atender e orientar os discentes nas necessidades pedagógicas, fazendo os 

encaminhamentos para os setores competentes, de acordo com as necessidades 

específicas. 

• Controlar e avaliar, em conjunto com o Colegiado do Curso, o desenvolvimento 

dos projetos pedagógicos e da ação didático-pedagógica, no âmbito do curso; 

• Coordenar a elaboração e divulgar à comunidade acadêmica os planos de ensino 

das disciplinas do curso; 

• Coordenar o processo de planejamento de ensino, no âmbito do curso; 

• Coordenar a elaboração de propostas de alteração e atualização curricular do 

curso; 

• Coordenar as atividades relacionadas aos componentes curriculares constantes 

no projeto pedagógico do curso; 

• Propor cursos de formação continuada, aderentes com o projeto pedagógico do 

curso; 

• Zelar pelas questões disciplinares dos estudantes; 

• Acompanhar e orientar os docentes nas questões didático-pedagógicas; 

• Subsidiar a Chefia de Departamento de Ensino quanto à alocação dos docentes 

nas disciplinas; 

• Coordenar as ações relacionadas ao reconhecimento e renovação de 

reconhecimento do curso; 
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• Coordenar as ações relacionadas ao registro, junto aos órgãos governamentais e 

de classe; 

• Propor, em consonância com a Chefia de Departamento de Ensino, à Cora o plano 

anual de metas do curso; 

• Solicitar e encaminhar os documentos acadêmicos, inclusive os de resultados de 

avaliações de ensino, nas datas estabelecidas no calendário acadêmico; 

• Receber e encaminhar processos relativos às atribuições da coordenação; 

• Coordenar as atividades relacionadas com os processos de avaliação externa dos 

estudantes; 

• Propor, com a anuência da Chefia de Departamento de Ensino e nos termos da 

política institucional, a contratação dos docentes ou a alteração da jornada de 

trabalho destes, no âmbito do departamento; 

• Participar, com a Chefia do Departamento de Ensino, da avaliação de pessoal 

docente e administrativo, no âmbito do Departamento; 

• Definir, com a Chefia do Departamento de Ensino, as áreas de conhecimento a 

serem supridas e o perfil dos docentes a serem contratados, no âmbito do 

Departamento; 

• Coordenar, em consonância com a Chefia de Departamento de Ensino e a 

Coordenação de Registros Acadêmicos, o processo de matrícula; 

• Atuar na divulgação do curso; 

• Representar o curso perante qualquer outro órgão; 

• Promover a articulação entre as áreas de seu curso com outras Coordenações de 

Curso e Departamentos Acadêmicos;  

• Promover eventos artísticos e culturais do interesse do curso; e 

• Controlar e avaliar o desempenho dos monitores, no âmbito do seu curso. 

Visando proporcionar maior disponibilidade aos discentes e as atividades do curso, o 

coordenador tem sua carga horária reduzida. 

Para melhor atendimento aos discentes e docentes do curso o coordenador dispõe de 

sala individual de atendimento. Ainda, possui assistência de uma secretária para auxílio na 

documentação e atendimento às diversas atividades do curso. 
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O coordenador do curso deverá ter experiência no ensino de mais de dois anos, titulação 

stricto sensu de mestrado ou doutorado, sendo desejável doutorado, além de experiência 

prática na área de engenharia de energia, engenharia de energias ou em engenharia elétrica, 

em especial com especialização em energias renováveis ou gestão de sistemas de geração 

de energia elétrica.   

Além das ações descritas, também será de responsabilidade do coordenador todas as 

ações descritas nos documentos institucionais como as Normas de Ensino Superior do IFBA, 

o Regimento Geral do IFBA, o Regimento do Campus e outros similares e que venham à 

surgir.  

A sala de coordenação será composta por mesa para computador, computador, mesa 

de reuniões, impressora, armário e outros necessários ao bom funcionamento da 

coordenação de curso.  

A carga horária do coordenador de curso no que concerne ás atividades de coordenação 

será regulamentada de acordo com os dispositivos presentes na resolução 13 que dispões 

sobre a carga horária dos docentes da instituição ou outra legislação que venha a surgir, 

possuindo, de preferência apenas 8 horas em sala de aula, mínimo exigido para docência, 

para poder se dedicar mais ao curso e atividades relacionadas.   

5.3.3 Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

O NDE do Curso de Bacharelado em Engenharia de Energia é responsável pelo 

processo de concepção, consolidação e contínua atualização do Projeto Pedagógico do 

curso. Suas atribuições seguem a Resolução nº 01 da Comissão Nacional de Avaliação do 

Ensino Superior (CONAES), do MEC, de 17 de junho de 2010 (MEC, 2010) e a 

Resolução/CONSUP/IFBA nº 17 de 27 de agosto de 2012, que disciplina as atribuições e o 

funcionamento do Núcleo Docente Estruturante (NDE) dos cursos de graduação do IFBA. A 

composição e regulamentação do NDE serão estabelecidas por resolução própria elaborada 

pelo colegiado do curso de Engenharia de Energia. Este Núcleo tem como atribuições 

básicas: 

• Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

• Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino 

constantes no currículo; 

• Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, 

oriundas das necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e 

afinadas com as políticas públicas relativas á área de conhecimento de curso; 
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• Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Graduação; 

• Contribuir na execução de assessoria pedagógica na elaboração do PPC. 

5.4 Demanda de pessoal docente e administrativo 

A demanda de pessoal docente para o Curso de Engenharia de Energia foi feita 

considerando uma carga horária média de 12 horas semanais por docente, com dedicação 

exclusiva. O Quadro a seguir mostra a distribuição de demanda docente para este curso, de 

acordo com as áreas de formação. 

Quadro 31: Demanda de Pessoal Docente 

ÁREA 
SEMESTRE 

Total 
Horas 

Total 
Docen

tes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Língua Portuguesa e 
Metodologia 

4        4  8 1 

Segurança do 
Trabalho 

         2 2 1 

Direito  4         4 1 

Administração      3  4  4 11 1 

Gestão de Projetos       4    4 1 

Engenharia Ambiental 4     4     8 1 

Química  5 4 4       13 1 

Física 4 4 4        12 1 

Desenho  4         4 1 

Matemática 8 8 8 4       28 2 

Probabilidade e 
Estatística 

  4        4 1 

Fenômenos de 
Transporte 

   4       4 1 

Sistemas de Energia 8     4 12 4   28 2 

Sinais e Sistemas       4 4     8 1 

Computação    4       4 1 

Eletromagnetismo, 
Circuitos e Dispositivos 

  4 9 8   5   26 2 

Mercado, Legislação e 
Regulação da Energia 

4     4 4    12 1 

Sistemas Elétricos     5 5 4 4 4  22 2 

Mecânica e 
Termodinâmica 

    9 4     13 1 

Tópicos Especiais e 
Optativas 

      4 4 16 12 36 3 

Optativa de Ciências 
Humanas 

         2 2 1 

TOTAL DOCENTES 27 

 

Com a ressalva de que alguns docentes serão compartilhados com os cursos de 

Engenharia de Sistemas Eletrônicos Embarcados e Tecnologia em Eletrônica Automotiva e, 

desta forma, qualquer levantamento de demandas deve ser realizado concomitantemente, é 

possível utilizar a tabela para se determinar o perfil dos professores necessários à boa 

execução do curso. 
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A área denominada de Geral mescla profissionais com formação em física e 

engenharias diversas e apresenta completa interseção com o curso de Engenharia de 

Energia. Esta interseção também é válida para as áreas de Humanidades, Matemática e 

Eletromagnetismo.  

Cabe ressaltar que, haja vista a falta de relação entre a formação dos profissionais 

contratados nas áreas Geral, Matemática e Humanidades e o curso em questão, é comum 

que estes se tornem um tanto desmotivados. Tal problema é mais frequente nos institutos 

federais, pois estas disciplinas não são alocadas em departamentos específicos, em geral. 

Sugere-se, na elaboração dos pontos nos concursos, a tentativa de seleção de profissionais 

que apresentem perfil interdisciplinar tal que permita seu envolvimento com o curso até os 

semestres mais avançados. 

Em relação à quantidade de professores e à oferta de disciplinas específicas e de 

laboratório, docentes contratados devem possuir formação em Engenharia Elétrica, 

Engenharia de Energia ou Engenharia de Energia, com desejável experiência na área de 

sistemas de geração, controle, projetos e operação de fontes de energias renováveis isoladas 

ou conectadas à rede elétrica. 

Visto que o Campus de Lauro de Freitas ainda não dispõe de um quadro de pessoal 

docente, foi solicitado para atender à demanda dos cursos ofertados inicialmente neste 

campus o quadro de pessoal docente conforme tabela a seguir, a fim de atender ao menos 

até o 7º semestre dos cursos de engenharia em sua plenitude, com a possibilidade de 

adequação da demanda a posteriori, quando o curso esteja em pleno funcionamento, a fim 

de adequá-lo às mudanças sugeridas pelo NDE e aprovada nos colegiados dos cursos. 

O quadro a seguir mostra a demanda de pessoal técnico administrativo e de laboratório, 

envolvidos diretamente com o curso. 

 

 

Quadro 32: Demanda de Pessoal Técnico Administrativo do curso 

ÁREA QUANTIDADE 

Assistente Administrativo 1 

Técnico para o Laboratório de Física 1 

Técnico para o Laboratório de Química 1 

Técnico para o Laboratório de Bioenergia 1 

Técnico para os Laboratórios de Automação e Controle 1 

Técnico para o Laboratório de Máquinas Elétricas e Acionamentos Elétricos 1 

Técnico para o Laboratório de Energias Renováveis 1 

Técnico para o Laboratório de Geração Distribuída e Redes Inteligentes  1 

Técnico para o Laboratório de Eletrônica Geral e de Potência 1 

Técnico para o Laboratório de Informática 1 

TOTAL 10 
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O profissional que ocupa a primeira linha na tabela será encarregado das tarefas 

administrativas da coordenação de Engenharia de Energia. Os técnicos para os Laboratórios 

de Física, Química, Bioenergia, Automação e Controle, Máquinas Elétricas, Eletrônica Geral 

e de Potência e Informática serão compartilhados com os demais cursos. Os Laboratórios de 

Máquinas Elétricas, Acionamentos Elétricos, Energias Renováveis, Geração Distribuída e 

Redes inteligentes serão de responsabilidade do curso de Engenharia de Energia. 
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6 ESTRUTURA FÍSICA 

6.1 Instalações 

Com o objetivo de atender aos aspectos didático-pedagógicos, o IFBA Campus Lauro 

de Freitas busca oferecer ao Corpo Docente e Discente da Instituição um conjunto de 

equipamentos e estrutura que possibilitam uma relação de ensino-aprendizagem, dentro das 

mais modernas tecnologias educacionais. 

Ressalta-se aqui, que serão alocados em cada sala de aula e laboratórios dois 

ventiladores de parede, um kit multimídia e mobiliário específico. Também cabe ressaltar que 

os 16 gabinetes dos professores permitirão alojar 32 professores (dois por gabinetes) e 

constarão de mobiliário composto por mesa de escritório, armário e um computador de mesa. 

O quadro a seguir, discrimina a estrutura física atual do campus. 

Quadro 33: Estrutura física do campus 

DESCRIÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS/SERVENTIAS QUANTIDADE 

DIREÇÃO GERAL 

Sala de Direção Geral 01 

Gabinete da Direção Geral  01 

Sala de Reunião  01 

Coordenação de Comunicação Social e Eventos 01 

Copa da Direção 01 

Sala de Estar  01 

DIRETORIA DE ENSINO 

Sala da Diretoria de Ensino 01 

Coordenação Técnico-pedagógica 01 

Núcleo de Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais 01 

Sala do PRONATEC e Projeto Brasil-África  01 

Coordenação de Pesquisa e Inovação 01 

Coordenação de Extensão 01 

Coordenação de Registros Escolares 01 

Coordenação de Estágios 01 

Coordenação de Apoio ao Ensino 01 

Serviço de Psicologia 01 

Serviço de Assistência Estudantil 01 

Coordenação de Engenharia de Energia 01 

Coordenação de Engenharia Sistemas Eletrônicos Embarcados 01 

Coordenação de Tecnologia em Eletrônica Automotiva 01 

Coordenação de Tecn. em Equip. Médicos Hospitalares 01 

Coordenação de Ciências Humanas e Linguagens 01 

Coordenação de Ciências Exatas e da Computação 01 

Coordenação de Eletroeletrônica 01 

Sala dos Professores 01 

Gabinetes de Professores 16 

Sala de Videoconferência 01 

Auditório 01 

Sala de Informática para Atendimento Estudantil 01 

Sala de Aula 11 

Laboratório de Computação 02 

Laboratório de Desenho Técnico 01 

Laboratório de Física 01 

Laboratório de Química 01 

Laboratório de Biologia 01 
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Laboratório de Circuitos Eletrônicos 01 

Laboratório de Sistemas Digitais 01 

Laboratório de Máquinas e Acionamento de Máquinas Elétricas 01 

Laboratório de Automação e Controle 01 

Laboratório de Mecânica Geral 01 

Laboratório de Sistemas Automotivos 01 

Ginásio poliesportivo 01 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Sala da Diretoria de Administração 01 

Coordenação de Compras 01 

Coordenação de Contabilidade e Financeira 01 

Coordenação de Manutenção e Patrimônio 01 

Coordenação de Pessoal 01 

Sala de Analista TI 01 

Sala do Servidor TI 01 

Recepção do Campus 01 

Sala do Rack 01 

Protocolo 01 

Setor de Transportes 01 

Almoxarifado 01 

Consultório Médico 01 

Enfermaria 01 

Recepção do Serviço Médico 01 

Sala de Repouso do Serviço Médico 01 

Refeitório 01 

Lanchonete  01 

Praça de Alimentação 01 

Área de Vivência 01 

Quiosque 02 

Reprografia 01 

Sanitários 08 

Estacionamento para Funcionários e Visitantes 01 

Estacionamento para Veículos Oficiais 01 

Jardins de Inverso 07 

 

6.2 Laboratórios 

Os laboratórios previstos para o funcionamento integral do curso superior de engenharia 

de energia constam no Quadro 34. 

Quadro 34: Laboratórios 

LABORATÓRIOS DISPONÍVEIS SITUAÇÃO ATUAL 

Laboratório de Informática Já implantado 

Laboratório de Desenho Técnico Já implantado 

Laboratório de Física Já implantado 

Laboratório de Química Parcialmente implantado 

Laboratório de Biologia/ Bioenergia Parcialmente implantado 

Laboratório de Circuitos Eletrônicos Parcialmente implantado 

Laboratório de Máquinas Elétricas Parcialmente implantado 

Laboratório de Automação e Controle Parcialmente implantado 

Laboratório de Acionamento de Máquinas Elétricas Parcialmente implantado 

Laboratório de Energias Renováveis Parcialmente implantado 

Laboratório de Geração Distribuída e Redes Inteligentes Não implantado 
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Os equipamentos para cada laboratório foram solicitados conforme formulário de 

aquisição de compras, enviados à Diretoria de Administração e constantes nos apêndices A-

K. 

6.3 Biblioteca 

A Biblioteca do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, IFBA, 

Campus de Lauro de Freitas, constitui-se em um espaço reservado para fins didáticos e 

culturais. Ela participa da dinâmica de disseminação de informações e aquisição de 

conhecimento técnico, científico e cultural, garantindo liberdade de acesso às coleções para 

os usuários que respeitarem suas normas regulamentares.  

A biblioteca conta com uma área total de 183,57m2, composta dos seguintes espaços: 

i) salão de acervo e leitura de 125,16 m2; ii) sala de empréstimo de 10,80 m2; iii) recepção de 

8,55 m2; iv) sala do bibliotecário de 9,00 m2; v) sala de processamento técnico de 15,06 m2; 

evi) sala de estudos individuais de 15 m2 todas equipadas com o mínimo necessário de 

equipamentos para o bom desenvolvimento das atividades nesses locais.  

Serviços oferecidos pela Biblioteca: 

• Cadastro de usuários 

• Consulta local 

• Atendimento personalizado 

• Empréstimo domiciliar 

• Renovação de empréstimo 

• Empréstimo especial 

É permitido livre acesso ao diverso material bibliográfico do acervo. Parte dele não fica 

disponível para empréstimo, e o seu acesso é limitado somente ao âmbito da biblioteca. Estes 

são os materiais de consulta local: 

• Coleção de Referência (Dicionários, enciclopédias, catálogos, manuais, 

etc.); 

• Coleção de Periódicos (Revistas, jornais, etc.); 

• Coleção para Consulta Local (Livros de consulta). 

Será adquirido acervo bibliográfico para os dois primeiros anos do curso de engenharia 

de energia, bem como periódicos especializados, de acordo com a demanda dos docentes.  
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6.4 Acessibilidade 

Quanto à acessibilidade da estrutura física do Campus de Lauro de Freitas, este conta 

com uma estrutura horizontal sem a necessidade de rampas internas. Nos ambientes externos 

já existem rampas de acesso ao edifício do campus, bem como à estrutura de 

estacionamentos e áreas de convivência. Além disso, toda estrutura de banheiros e sanitários 

conta com equipamentos exclusivos para deficientes físicos ou pessoas com mobilidade 

reduzida, bem como vagas específicas em seu estacionamento. 

Cabe ressaltar que o campus já solicitou à PRODIN a elaboração e execução projeto 

para implantação de piso tátil em toda a extensão do Campus, bem como sinalizações em 

Braile para auxiliar os deficientes visuais a se locomoverem dentro da instituição, localizando 

com maior facilidade em salas, laboratórios e demais ambientes do campus. Tais ações 

visando à garantia de acessibilidade para a comunidade interna e externa serão 

acompanhadas pelas Direções, Coordenação de Curso e NAPNE. 

As questões referentes às Acessibilidades que serão desenvolvidas no campus estarão 

de acordo com a Lei de inclusão da Pessoa com Deficiência atenderá a Lei 13.146/2015 e ao 

Decreto 5296, que determina, em seu artigo 24, que os estabelecimentos de ensino 

públicos ou privados deverão possuir condições de acesso e utilização de todos os 

seus ambientes ou compartimentos para pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida, partiu-se dos “Referenciais de Acessibilidade na Educação 

Superior e a Avaliação in loco do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES)”, instrumento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), por meio da Diretoria de Avaliação da Educação 

Superior (DAES). O quadro a seguir mostra os espectros da acessibilidade, 

definições, práticas e exemplos relacionados às instituições de ensino superior.  
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Quadro 35: Espectro da acessibilidade 

ESPECTRO DA 
ACESSIBILIDADE 

DEFINIÇÕES 
PRÁTICAS E EXEMPLOS RELACIONADOS 

ÀS IES 

Acessibilidade 
atitudinal 

Refere-se à percepção do outro sem 
preconceitos, estigmas, 
estereótipos e 
discriminações. Todos os demais 
tipos de acessibilidade estão 
relacionados a essa, pois é a atitude 
da pessoa que impulsiona a 
remoção de barreiras. 

Essa acessibilidade pode ser notada quando 
existe, por parte dos gestores 
institucionais, o interesse em implementar 
ações e projetos relacionados à acessibilidade 
em toda a sua amplitude. A priorização de 
recursos para 
essas ações é um indicativo 
da existência de acessibilidade atitudinal. 

Acessibilidade 
arquitetônica 

(também conhecida 
como física) 

Eliminação das barreiras ambientais 
físicas nas residências, nos 
edifícios, 
nos espaços e equipamentos 
urbanos. 

Os exemplos mais comuns de acessibilidade 
arquitetônica são a presença de rampas, 
banheiros adaptados, elevadores adaptados, 
piso tátil, entre outras. 

Acessibilidade 
metodológica 

(também conhecida 
como pedagógica) 

Ausência de barreiras nas 
metodologias e técnicas de estudo. 
Está relacionada diretamente à 
concepção subjacente à atuação 
docente: a forma como os 
professores concebem 
conhecimento, aprendizagem, 
avaliação e inclusão educacional irá 
determinar, ou não, a remoção das 
barreiras pedagógicas. 

É possível notar a acessibilidade metodológica 
nas salas de aula quando os professores 
promovem 
processos de diversificação curricular, 
flexibilização do tempo e utilização de recursos 
para viabilizar a aprendizagem de estudantes 
com deficiência, como por exemplo: pranchas 
de comunicação, texto impresso e ampliado, 
softwares ampliadores de comunicação 
alternativa, leitores de tela, entre outros 
recursos. 

Acessibilidade 
Programática 

Eliminação de barreiras presentes 
nas políticas públicas (leis, 
decretos, portarias, normas, 
regulamentos, entre outros. 

Ocorre quando a IES promove processos de 
sensibilização que envolvem a informação, o 
conhecimento e a aplicação dos dispositivos 
legais e políticas relacionadas à inclusão e à 
acessibilidade de estudantes com deficiência 
na educação superior. Muitas vezes esses 
estudantes não têm conhecimento dos seus 
direitos e, em razão disso, não vislumbram a 
possibilidade de acessar a universidade. Essa 
acessibilidade se expressa, também, toda vez 
que novas leis, decretos, portarias são criadas 
com o objetivo de fazer avançar os direitos 
humanos em todos os seus âmbitos. 

Acessibilidade 
instrumental 

Superação das barreiras nos 
instrumentos, utensílios e 
ferramentas de estudo (escolar), de 
trabalho (profissional), de lazer e 
recreação (comunitária, turística, 
esportiva). 

Esse tipo de acessibilidade envolve todas as 
demais e sua materialidade reflete a qualidade 
do processo de inclusão plena do estudante na 
educação superior. 

Acessibilidade nos 
transportes 

Forma de acessibilidade que elimina 
barreiras não só nos veículos, mas 
também nos pontos de paradas, 
incluindo as calçadas, os terminais, 
as estações e todos os outros 
equipamentos que compõem as 
redes de transporte. 

Percebe-se a aderência da IES a esse tipo de 
acessibilidade quando existe 
transporte coletivo à disposição dos 
estudantes e aqueles com algum tipo de 
deficiência física ou mobilidade reduzida 
consegue fazer uso do mesmo com segurança 
e autonomia, sem nenhum prejuízo para sua 
locomoção. 

Fonte: Adaptada de referenciais de acessibilidade na educação superior e a avaliação in loco do sistema nacional de avaliação 

da educação superior (SINAES) – MEC. 
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Compreendendo as múltiplas esferas que possui o tema Acessibilidade, bem 

como a necessidade de múltiplas dimensões de abordagem, far-se-á necessário 

traçar soluções para sua incorporação ao ensino superior e às práticas institucionais 

do campus de Lauro de Freitas. Tais ações, far-se-á constar no regimento interno no 

plano de desenvolvimento institucional do campus. 

Ainda no âmbito específico da Educação, são documento referenciais as 

Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (conforme disposto no 

parecer CNE/CP nº8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP nº1, de 

30/05/2012); e, de modo mais amplo, a Lei Brasileira da Inclusão nº13.146, de 6 de 

julho de 2015. 
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7 EMENTAS, BIBLIOGRAFIAS E PRÉ-REQUISITOS DOS 

COMPONENTES CURRICULARES 

 

Os apêndices de “K” a “V” apresentam as ementas das disciplinas obrigatórias e 

optativas que compõem os núcleos geral, profissionalizantes e específicos. Os 

correspondentes pré-requisitos são especificados, estando eles de acordo com os quadros 

de 3 a 12 e fluxograma do curso, expostos anteriormente. 

São também apresentadas as bibliografias básica e complementar, para cada 

componente curricular elencado. 
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8 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

8.1 Sistema de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 

A avaliação de desempenho do estudante ocorrerá ao longo de todo o curso, em todas 

as disciplinas, com base nas competências adquiridas, de maneira sistemática e progressiva. 

Tal avaliação deve envolver os múltiplos aspectos do curso, com o objetivo de verificar os 

conhecimentos adquiridos, as atitudes e as habilidades incorporadas ao longo do processo 

ensino-aprendizagem. 

Os critérios de avaliação em cada disciplina devem ser regidos por normas elaboradas 

pelo colegiado do curso, observando-se a compatibilidade com as normas acadêmicas do 

ensino superior do IFBA e orientações fixadas pelo Ministério de Educação (MEC). 

Respeitando-se a natureza e a particularidade de cada disciplina, bem como os métodos 

e mecanismos de ensino adotados pelos docentes, são propostas como instrumentos de 

avaliação os seguintes procedimentos: 

• Provas dissertativas presenciais; 

• Trabalhos individuais e coletivos; 

• Atividades investigativas, de pesquisa ou desenvolvimento; 

• Desenvolvimento de projetos em informática ou interdisciplinares; 

• Resolução de situações-problema; 

• Estudos realizados de forma independente pelo estudante. 

 

8.2 Sistema de avaliação do Projeto do Curso 

A avaliação institucional é um processo de contínuo aperfeiçoamento do desempenho 

acadêmico e de prestação de contas à sociedade, constituindo-se em uma ferramenta para o 

planejamento da gestão e do desenvolvimento da educação superior. Tem por finalidade: 

• Impulsionar um processo criativo de autocrítica da Instituição, como evidência 

da vontade política de auto avaliar-se para garantir a qualidade da ação 

acadêmica; 
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• Identificar fragilidades, necessidades, incongruências e os avanços 

conseguidos; 

• Fornecer resultados estatísticos à instituição para que a mesma decida se 

elimina, mantém ou modifica qualquer situação avaliada; 

• Ajudar a Instituição a se desenvolver com qualidade e garantir a sua 

permanência proativa na atividade acadêmica no Brasil. 

O Curso de Bacharelado em Engenharia Energia está incluído no Programa de 

Avaliação Institucional, nos termos da Lei nº 10.861/2004, a qual foi instituída pelo Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). O curso será acompanhado pela 

Comissão Setorial de Avaliação (CSA), diretamente subordinada à Diretoria Geral do 

Campus, com a participação de instâncias e integrantes do curso, tais como Colegiado, NDE, 

Coordenador, Diretório Acadêmico (DA), estudantes, professores e técnicos administrativos. 

A CSA é responsável pela avaliação institucional interna do curso e acompanhamento 

da avaliação externa. Os procedimentos de avaliação adotados estarão em consonância com 

as diretrizes da Comissão Própria de Avaliação (CPA) do IFBA e com o que rege a Resolução 

do CONSUP nº 29, de 13/08/2010. 

A avaliação interna realizada por essa comissão utiliza como subsídios documentos, 

tais como o PDI, o PPI, o PPC, relatórios de autoavaliação e demais relatórios do Instituto. 

Após a coleta de dados, sua organização e elaboração em relatório específico, são 

identificados os pontos fortes e fracos apontados. A partir deste ponto, a CSA deve elencar 

as prioridades e urgências para que os objetivos, as metas e as ações sejam planejados para 

suprir, minimizar ou manter, conforme o caso, os pontos identificados e que elevarão a taxa 

de eficiência acadêmica do curso. 

A composição da CSA contempla a participação de todos os segmentos da comunidade 

acadêmica (docente, discente e técnico-administrativo) e de representante da sociedade civil 

organizada, bem como garantindo a não existência de maioria absoluta por parte de um dos 

segmentos representados. Destaca-se a participação da sociedade, em especial, 

representantes da iniciativa privada e instituições públicas, com o intuito de alinhar a proposta 

do curso com as demandas do mercado, de modo a gerar novos conhecimentos que possam 

impactar na oferta de produtos e serviços os quais proporcionem à população uma melhoria 

em suas condições sociais. 

Para realizar a avaliação, a CSA acompanha o desenvolvimento do curso, tendo por 

base o presente projeto e suas possíveis alterações, e é responsável pelas avaliações 

periódicas a que o curso deve ser submetido. O PPC deve expressar o atual paradigma de 

sociedade e de educação, de modo a oferecer aos estudantes uma formação global e crítica, 
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capacitando-os para o exercício da cidadania e a transformação da realidade. Para isso, é 

importante que seja continuamente avaliado em diversas dimensões. 

A avaliação do curso compreende os aspectos curriculares, como o plano seriado 

semestral de oferta de disciplinas, duração das disciplinas e do curso, e diretrizes curriculares, 

e aspectos metodológicos, além do cumprimento da missão, da concepção, dos objetivos e 

do perfil profissional delineado. 

São avaliados, ainda:  

• Corpo docente (titulação, regime de trabalho, programas de capacitação, etc.); 

• Corpo discente (evasão, aproveitamento, frequência, participação etc.); 

• Biblioteca (acervo: atualização e ampliação; recursos multimídia; informatização; 

Internet etc.); 

• Laboratórios (atualização tecnológica, ampliação do espaço físico, aumento dos 

equipamentos, política de uso, manutenção e conservação etc.); 

• Instalações físicas gerais (manutenção, conservação e ampliação); 

• Integração com a comunidade (programas de extensão e ações culturais, 

artísticas e desportivas); 

• Programas de Iniciação Científica e de Monitoria. 

 

A avaliação externa é realizada pelos órgãos do Sistema Federal de Ensino, através do 

SINAES, que avalia as instituições, os cursos e os estudantes. Essa avaliação utiliza uma 

série de instrumentos complementares entre si, que são: auto avaliação, avaliação externa, 

ENADE, avaliação do curso e instrumentos de informação (censo e cadastro) (MEC, 2011). 

A avaliação realizada pelo SINAES constitui num referencial básico para os processos 

de regulação e supervisão da educação superior, para fins de emissão dos atos regulatórios 

de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos e credenciamento 

e recredenciamento de instituições de educação superior (Ibid.). Tem o objetivo de ressaltar 

os resultados do ciclo avaliativo em que se insere o curso, os resultados obtidos no ENADE, 

para cursos já existentes, e, o resultado do eixo/área que o campus atende. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este projeto representa um compromisso político do IFBA de contribuir para a 

interiorização da educação e pesquisa tecnológica em nosso país. 

Representa a proposição de implantação do curso, adequando-o ao perfil e à vocação 

da região metropolitana, com suas características geográficas, econômicas e produtivas, bem 

como a crescente demanda por profissionais altamente qualificados na área de engenharia 

de energia. É importante ressaltar que a legislação específica, incluindo as diretrizes 

curriculares e outras pertinentes foram plenamente atendidas.  

Visando atender continuamente as demandas de formação a que se pretende, o projeto 

do curso deverá ser continuamente revisado, especialmente a cada ciclo avaliativo, tendo em 

vista a necessidade de melhoria e reestruturação do curso bem como a reorganização dos 

planos de ensino com devida adequação das ementas aos objetivos, conteúdos e 

metodologias utilizadas, consoante as Diretrizes Curriculares Nacionais. 
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APÊNDICE A: Relação dos equipamentos do laboratório de química 

 

Item Especificação 
Código 
Material 

Unid Quant 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

01 Agitador magnético com aquecimento Fisatom 753-A  UN 6 1.000,00 6.000,00 

02 Anéis de ferro, diâmetros 07cm com mufa  UN 12 17,00 204,00 

03 Anéis de ferro, diâmetros 10cm com mufa  UN 12 18,00 216,00 

04 Anéis de ferro, diâmetros 13cm com mufa  UN 12 20,00 240,00 

05 Balança analítica eletrônica digital capacidade 220g (sensibilidade 0,001g)  UN 1 3.200,00 3.200,00 

06 Balança semi-analítica - BG1000  UN 1 1.200,00 1.200,00 

07 Balão Volumétrico - 1000 ml - (vidro)  UN 6 35,00 210,00 

08 Balão Volumétrico - 250 ml - (vidro)  UN 10 20,00 200,00 

09 Balão Volumétrico - 500 ml - (vidro)  UN 10 20,00 200,00 

10 Bastão de vidro 8 x 300 mm (1kg = 27 peças)  UN 50 2,00 100,00 

11 Barrilete capacidade para 25L  UN 1 250,00 250,00 

12 Bandejas de plástico  UN 15 12,00 180,00 

13 Becker graduado 100 ml - (vidro)  UN 100 5,00 500,00 

14 Becker graduado 250 ml - (vidro)  UN 100 5,00 500,00 

15 Becker graduado 400 ml - (vidro)  UN 25 5,00 125,00 

16 Becker graduado 800 ml - (vidro)  UN 25 10,00 250,00 

17 
Bico de Bunsen com registro, Guia de chama polida brilhante, Ø11 mm 15 cm de altura Metalic - 
050 

 UN 6 35,00 210,00 

18 Bureta graduada 50 ml - (vidro)  UN 6 30,00 180,00 

19 

Capela, estrutura em fibra de vidro, dutos para exaustão(recomenda-se tubo em PVC rígido com 
100mm / Janela: em acrílico 4mm transparente, desloca-se em forma de guilhotina parando em 
qualquer altura / Exaustor: tipo centrífugo, carcaça em fibra de vidro, ventoinha em polipropileno, 
prolongador do eixo do motor em polipropileno, fornecido com motor 110V ou 220V, com interruptor 
independente. / Dimensões Externas: Largura 820mm x Profundidade 620mm x Altura 850mm / 
Luminária: lâmpada de tungstênio, 40W 110V ou 200V, interruptor independente. - ref:3700 

 UN 1 2.000,00 2.000,00 

20 Cápsula de porcelana 10 cm diam. 115ml. Ref. 05  UN 6 10,00 60,00 
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Item Especificação 
Código 
Material 

Unid Quant 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

21 Chuveiro emergência c / lava olhos acionamento manual. Ref: CL001  UN 1 950,00 950,00 

22 Deionizador básico s/caixa de comando s / bloqueio Q380M12 -110V  UN 1 950,00 950,00 

23 Erlenmeyer - 250 ml - (vidro)  UN 50 5,00 250,00 

24 Erlenmeyer - 500 ml - (vidro)  UN 25 6,00 150,00 

25 Espátula Inox c/ colher (15 cm) - Ricilab - RIC 022  UN 30 6,00 180,00 

26 Frasco para reagentes - 1000 ml - (vidro)  UN 25 30,00 750,00 

27 Frasco para reagentes - 250 ml - (vidro)  UN 50 20,00 1.000,00 

28 Frasco para reagentes - 500 ml - (vidro)  UN 25 30,00 750,00 

29 Frasco ambar tipo conta gotas - 50 ml  UN 50 10,00 500,00 

30 Funil de Bucher p/ kitazato de 500ml  UN 6 100,00 600,00 

31 Funil de vidro pequeno  UN 20 5,00 100,00 

32 Kitazato de 500ml  UN 6 25,00 150,00 

33 Óculos de segurança e proteção, convencional  UN 50 5,00 250,00 

34 Pinça p/ condensador c/mufa e garra tridente   UN 20 20,00 400,00 

35 Phmetro de bolso faixa 0,0 a 14,00. Phtek Modelo: PH 100  UN 12 200,00 2.400,00 

36 Pinça madeira p/ tubo de ensaio 18cm  UN 25 2,00 50,00 

37 Pipeta sorológica vidro graduada 1 ml  UN 50 2,00 100,00 

38 Pipeta sorológica vidro graduada 5 ml  UN 50 3,00 150,00 

39 Pipeta sorológica vidro graduada 10 ml  UN 50 3,00 150,00 

40 Pipeta volumétrica vidro 1 traço 10 ml  UN 12 10,00 120,00 

41 Pipeta volumétrica vidro 1 traço 5 ml  UN 12 10,00 120,00 

42 Pisseta de plastico s/ graduação 500ml  UN 30 5,00 150,00 

43 Proveta vidro graduada c/ base sextavada 100ml  UN 25 5,00 125,00 

44 Proveta vidro graduada c/ base sextavada 50ml  UN 25 5,00 125,00 

45 Suporte Giratório para pipetas   UN 6 100,00 600,00 

46 Suporte p/ 40 tubos de ensaio, furos 21x21mm  UN 12 20,00 240,00 

47 Suporte para Bureta Universal  UN 12 40,00 480,00 

48 Tela em arame revestido c/ refratário 16x16 Ricilab RIC-069  UN 10 10,00 100,00 

49 
Termômetro químico escala interna de vidro, capilar transparente enchimento Hg 7-8mm / escala -
10 + 110ºC / Divisão 1ºC: Incoterm-5003 

 UN 12 30,00 360,00 

50 Tripé aro ferro fundido 0,70, altura 150mm  UN 6 10,00 60,00 

51 Tubos de ensaio simples s/ orla 16x160mm  UN 200 0,50 100,00 

52 Tubos de ensaio simples s/ orla 25x250mm  UN 100 2,85 285,00 

53 Vidro de relógio lapidado 100mm  UN 25 2,00 50,00 
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Item Especificação 
Código 
Material 

Unid Quant 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

54 
Armário Madeira, tipo escaninho com 8 portas, revestido em melaminico  
(Medidas A x L x P = 1,82 x 0,64 x 0,42m) 

  3 1.000,00 3.000,00 

55 Bancos acolchoados, acento a 73 cm de altura   40 100,00 4.000,00 

56 
Armário 4 gavetas e 1 prateleira, Tampo em 25mm e fundo em 18mm  
(Medidas C x L X P= 1,72 x 1,00 x 0,48cm) 

  2 1.000,00 2.000,00 

57 
Armário 2 portas parte inferior c/ 2 prateleiras interna e na parte superior aberto c/ 2 prateleiras, 
Tampo 25mm e fundo 18mm, (Medidas C x L X P= 1,72 x 0,80 x 0,48cm) 

  1 900,00 900,00 

58 
Armário 8 gavetas corrediças telescópia c/ chave parte inferior e 2 portas na parte superior c/ 1 
prateleira interna, Tampo 25mm e fundo 18mm (Medidas C x L X P= 1,72 x 1,00 x 0,48cm) 

  1 1.200,00 1.200,00 

 Total R$ 39.380,00 
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APÊNDICE B: Relação dos equipamentos do laboratório de bioenergia 

 

Item Especificação 
Código 
Material 

Unid Quant 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

01 
BALÃO VOLUMETRICO VIDRO C/ROLHA 2000ML: BALÃO VOLUMÉTRICO DE FUNDO 
CHATO PARA MEIOS DE CULTURA 

 UN 5 75,00 375,00 

02 
BALÃO VOLUMETRICO VIDRO C/ROLHA 500ML: BALÃO VOLUMÉTRICO DE FUNDO 
CHATO PARA MEIOS DE CULTURA 

 UN 5 30,00 150,00 

03 
BALÃO VOLUMETRICO VIDRO C/ROLHA 250ML: BALÃO VOLUMÉTRICO DE FUNDO 
CHATO PARA MEIOS DE CULTURA 

 UN 5 20,00 100,00 

04 
BALÃO VOLUMETRICO VIDRO C/ROLHA 100ML: BALÃO VOLUMÉTRICO DE FUNDO 
CHATO PARA MEIOS DE CULTURA 

 UN 5 12,00 60,00 

05 
Espátula Inox p/ Gesso Cabo de Madeira: ESPÁTULA PARA MEIOS DE CULTURA E OUTROS 
MATERIAIS EM PÓ 

 UN 5 12,00 60,00 

06 Lamparina de vidro a álcool com tampa e pavio: para trabalhos com ambiente estéril  UN 10 10,00 100,00 

07 
TERMOMETRO P/ESTUFA: TERMOMETRO PARA ESTUFA COM VARIAÇÃO DE -10 A +260 
GRAUS CELSIUS  

 UN 2 35,00 70,00 

08 
PLACA DE PETRI ACRILICO 90X15MM: PLACA DE PETRI COM TAMPA PARA USO EM 
MICROBIOLOGIA 

 UN 40 5,00 200,00 

09 
PLACA DE PETRI ACRILICO 150X20MM: PLACA DE PETRI COM TAMPA PARA USO EM 
MICROBIOLOGIA 

 UN 20 10,00 200,00 

10 
PLACA DE PETRI ACRILICO 50X12MM: PLACA DE PETRI COM TAMPA PARA USO EM 
MICROBIOLOGIA 

 UN 20 7,00 140,00 

11 VIDRO RELOGIO 150MM: VIDRARIA PARA LABORATORIO  UN 10 6,00 60,00 

12 BECKER VIDRO 1000ML: VIDRARIA PARA MEDIÇÕES DE VOLUMES EM LABORATORIO  UN 10 12,00 120,00 

13 BECKER VIDRO 500ML: VIDRARIA PARA MEDIÇÕES DE VOLUMES EM LABORATORIO  UN 10 10,00 100,00 

14 BECKER VIDRO 250ML: VIDRARIA PARA MEDIÇÕES DE VOLUMES EM LABORATORIO  UN 10 8,00 80,00 

15 BECKER VIDRO 100ML: VIDRARIA PARA MEDIÇÕES DE VOLUMES EM LABORATORIO  UN 10 7,00 70,00 

16 
ESTANTE PARA TUBOS DE ENSAIO: GALERIAS PARA TUBOS DE ENSAIO DE METAL, 
TAMANHOS DIVERSOS 

 UN 15 10,00 150,00 

17 CUBA COLORAÇÃO PARA 30 LÂMINAS EM VIDRO: cuba de vidro para coloração de laminas  UN 5 40,00 200,00 

18 
BERÇO (RACK) PARA COLORAÇÃO EM AÇO INOXDÁVEL CAP. P/ 30 LÂMINAS: berço para 
a cuba do item 58 

 UN 5 50,00 250,00 
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Item Especificação 
Código 
Material 

Unid Quant 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

19 
BALANÇA DE PRECISÃO DIGITAL CENTESIMAL CAPACIDADE 1200g: balança para 
pesagem de materiais diversos 

 UN 1 1500,00 1500,00 

20 MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR 1600X ACROMÁTICO LED: microscópio óptico  UN 20 2.100,00 42.000,00 

21 
ESTEREOMICROSCÓPIO BINOCULAR SEM ZOOM AUMENTO 80X: lupas eletrônicas de 
aumento para biologia 

 UN 1 1.750,00 35.000,00 

22 
MODELO ESQUELETO HUMANO ADULTO COMPLETO COM 1,70M EM PLÁSTICO PCV: 
modelo anatômico 

 UN 1 1.300,00 1.300,00 

23 MODELO SISTEMA DIGESTIVO EM TAMANHO NATURAL: modelo   UN 1 1.200,00 1.200,00 

24 MODELO SISTEMA UROGENITAL MASCULINO: modelo anatômico  UN 1 340,00 340,00 

25 MODELO SISTEMA UROGENITAL FEMININO: modelo anatômico  UN 1 340,00 340,00 

26 MODELO CÉLULA ANIMAL: MODELO ANATÔMICO  UN 1 500,00 500,00 

27 MODELO DNA: MODELO ANATÔMICO EM DUPLA HELICE  UN 1 400,00 400,00 

28 
CORANTE HEMATOLOGICO PANOTICO: KIT PARA COLORAÇÃO DE LAMINAS DE 
HEMATOLOGIA PARA CONTAGEM DIFERENCIAL 

 UN 1 70,00 70,00 

29 AUTOCLAVE VERTICAL ANALÓGICA 60 LITROS:  UN 1 6.000,00 6.000,00 

30 
ESTUFA ECB 2 BACTERIOLÓGICA - Nº 02 87 LITROS (43X45X45): ESTUFA PARA CULTURA 
BACTERIOLÓGICA PEQUENA 

 UN 1 5.500,00 5.500,00 

31 
TERMÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL C/ SONDA C/ FAIXA (-50ºC A + 200ºC): TERMOMETRO 
ESPECIALIZADO 

 UN 2 600,00 600,00 

32 
COPO (CALICE) DE SEDIMENTAÇÃO CAP 200ML C/ BASE - VIDRO: balança para pesagem 
de materiais diversos 

 UN 20 5,00 100,00 

33 CENTRÍFUGA DE MACRO 28 TUBOS: CENTRIFUGA PARA LABORATORIO PARA 28 TUBOS  UN 1 3.900,00 3.900,00 

34 PIPETA DE VIDRO GRADUADA 1ML: pipeta de vidro  UN 10 3,00 30,00 

35 PIPETA DE VIDRO SOROLOGICA GRADUADA 02ML: pipeta de vidro  UN 10 3,00 30,00 

36 PIPETA DE VIDRO SOROLOGICA GRADUADA 05ML: pipeta de vidro  UN 10 3,00 30,00 

37 PIPETA DE VIDRO SOROLOGICA GRADUADA 10ML: pipeta de vidro  UN 10 3,00 30,00 

38 
PIPETADOR AUTOMATIZADO PARA PIPETAS DEVIDRO: PIPETADOR PARA ACOPLAGEM 
DE PIPETAS DE VIDRO DE 1ML A 10ML 

 UN 8 25,00 200,00 

39 
PIPETADOR MANUAL DE BORRACHA 3 VIAS (TIPO PERA): PIPETADOR MANUAL TIPO 
PERA 

 UN 10 20,00 200,00 

40 
PIPETADOR MANUAL DE BORRACHA 3 VIAS (TIPO PERA): PIPETADOR MANUAL TIPO 
PERA 

 UN 10 20,00 200,00 

41 
MICROPIPETAS VOLUMES FIXOS (5, 10, 50, 100, 250, 500, 1000 MICROLITROS): 
MICROPIPETAS, UMA DE CADA 

 UN 7 150,00 1050,00 
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Item Especificação 
Código 
Material 

Unid Quant 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

42 
PONTEIRAS PARA TODOS OS TIPOS DE MICROPIPETAS DO ITEM 82: PONTEIRAS, 
pacotes com 100 unidades 

 UN 7 40,00 280,00 

43 SUPORTE P/ TUBO DE ENSAIO 84 PEÇAS 14 X 14 MM: GALERIA PARA TUBOS DE ENSAIO  UN 5 20,00 100,00 

44 SUPORTE P/ TUBO DE ENSAIO 84 PEÇAS 17 X 17 MM: GALERIA PARA TUBOS DE ENSAIO  UN 5 20,00 100,00 

45 SUPORTE P/ TUBO DE ENSAIO 84 PEÇAS 21 X 21 MM: GALERIA PARA TUBOS DE ENSAIO  UN 5 20,00 100,00 

46 
AGITADOR DE TUBOS VORTEX ORBITAL 2800RPM C/ PLATAFORMA 110V OU 220V: 
agitador de tubos 

 UN 1 800,00 800,00 

47 BANHO MARIA 70ºC BIVOLT: banho Maria pequeno para laboratório  UN 2 500,00 1.000,00 

48 DESTILADOR DE ÁGUIA TIPO PILSEN 02 LITROS/HORA com instalação: destilador de agua  UN 1 3.000,00 3.000,00 

49 
TERMÔMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMA (INT. -10C A 50C / EXT. -50C A 70C): termômetro 
para geladeira 

 UN 2 180,00 180,00 

50 Frasco Erlemeyer com rolha de vidro - Capacidade 1 Litro: vidraria de laboratório  UN 5 20,00 100,00 

51 Frasco Erlenmeyer Boca Larga graduado - Cap.250ml: vidraria de laboratório  UN 10 10,00 100,00 

52 Frasco Erlenmeyer Boca Larga graduado - Cap.500ml: vidraria de laboratório  UN 10 15,00 150,00 

53 Frasco Erlenmeyer Boca Larga graduado - Cap.1000ml: vidraria de laboratório  UN 10 15,00 150,00 

54 Frasco Erlenmeyer Boca Larga graduado - Cap.100ml: vidraria de laboratório  UN 10 8,00 80,00 

55 Frasco Erlenmeyer Boca Larga graduado - Cap.50ml: vidraria de laboratório  UN 10 5,00 50,00 

56 Proveta graduada base sextavada de vidro - 2 Litros: vidraria de laboratório  UN 5 60,00 300,00 

57 Proveta graduada base sextavada de vidro - 1 Litro: vidraria de laboratório  UN 5 50,00 250,00 

58 
 

Proveta graduada base sextavada de vidro – 500 ml: vidraria de laboratório  UN 5 40,00 200,00 

59 Proveta graduada base sextavada de vidro – 250 ml : vidraria de laboratório  UN 10 35,00 350,00 

60 Proveta graduada base sextavada de vidro – 100ml: vidraria de laboratório  UN 10 25,00 250,00 

61 refrigerador frost free uma porta, 300 litros: utilizado para procedimentos diversos no laboratório  UN 1 800,00 800,00 

62 

discos de antibióticos para antibiograma. Frascos com 50 discos, dos antibióticos: aztreonam, 
cefalexina, ciprofloxacina, cefepime, cafalotina, sulfazotrim, amoxicilina, penicilina, bacitracina, 
nitrofurantoína, amicilina, ácido clavulânico, oxacilina, imipenem, ceftazidima, ceftriaxona, 
cefotaxima, cefadrozil, cefazolina: utilizado para antibiograma, comprar 3 frascos de cada. 

 UN 60 10,00 600,00 

63  alças bacteriológicas calibradas 0,01 ml : utilizado para procedimentos diversos no laboratório  UN 5 20,00 100,00 

64 alças bacteriológicas calibradas 0,001 ml: utilizado para procedimentos diversos no laboratório  UN 5 20,00 100,00 

65 

câmara asséptica para bacteriologia: Câmara Asséptica --> Para trabalhos de bacteriologia e 
outros que exijam ambiente asséptico. A esterilização é promovida através de lâmpada U.V. com 
comprimento de onda de 254 nm e/ou associada com produtos químicos próprios para tal fim. 
Possui também lâmpada fluorescente branca para verificação dos ensaios. Fabricada em 

 UN 1 2.000,00 2.000,00 
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Item Especificação 
Código 
Material 

Unid Quant 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

plástico PVC branco de fácil limpeza, com visor frontal em acrílico nas dimensões 80 x 50 x 50 
cm (largura x altura x prof.). Tensão 110 ou 220 V. 

66 
kit enterokit B, marca PROBAC: Kit Enterokit B: EPM, MILI e Citrato de Simmons. Os três meios 
totalizam 8 testes que somados ao da fermentação da lactose na placa de isolamento, permitem 
identificar a maioria das enterobactérias 

 UN 10 200,00 2.000,00 

67 meio de cultura liofilizado TSI – Triple Sugar Iron: meio de cultura para laboratório  UN 1 200,00 200,00 

68 
tripé para laboratório, pequeno: material para laboratório, usado para sustentar a rede metálica 
placa de amianto 

 UN  20,00 100,00 

69 
rede metálica – placa de amianto: Usada para distribuir uniformemente o calor em aquecimento 
em laboratório 

 UN 5 20,00 100,00 

70 

armário baixo com duas portas e uma prateleira: Armário baixo com portas composto por caixa, 
portasfundo confeccionados em BP 18 mm,acabamento com fita de borda, dobradiças metálicas 
com três regulagem, e sistema de fixação através de bucha, fechadura yale, puxadores em PVC, 
trincos tipos gangorra com lingüeta e sapatas niveladoras apoiadas sobre chapa dobrável. 
Medidas: 75 cm de altura, 80 de comprimento e 42 de largura 

 UN 5 300,00 1500,00 

71 

armário alto com duas portas e tres prateleiras: Armário alto diretor composto por caixa e portas 
confeccionadas em BP 18 mm, fundo em BP 12 mm com acabamento com fita de borda. 
Dobradiças metálicas com 3 regulagem e sistema de fixação a traves de bucha, fechadura yaaie, 
puxadores em PVC, trincos tipos gangorra com lingüeta e sapatas niveladoras apoiadas sobre 
chapa dobrável. Sobre tampo em BP 18 ou 25 mm 

 UN 3 500,00 1.500,00 

 Total 119.345,00 
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APÊNDICE C: Relação dos equipamentos do laboratório de automação e controle 

 

Item Especificação 
Código 
Material 

Unid Quant Valor Unit Valor Total 

01 

BANCADA DIDÁTICA PARA ESTUDO E PRATICA EM REDES INDUSTRIAIS 
Sistema didático para estudos e praticas em protocolos de automação industrial com 
processos assistidos por interface homem máquina (IHM) e com medições das variáveis 
de I/O. 
O sistema é formado por uma mesa, diversos conjuntos de periféricos e de um bastidor 
com módulos apropriados para as varias funções e protocolos envolvidos. 

 UN 02 125.200,00 250.400,00 

02 

Sistema para o estudo do FIELD BUS e protocolos CAN que se compõe de um hardware 
e uma interface de software. 
O sistema é baseado em uma unidade de controle mestre programável e um escravo qu e 
permitem a realização de experimentos simples. 
Por meio de controles adequados, podem criar aplicações simples e aplicativos de 
simulação. 
O sistema é aberto para INTEGRAÇÃO com qualquer tipo de dispositivo de interface 
fornecido CANOPEN. 
Tambem pode ser usado em combinação com outros experimentos, que substituem o PLC 
tradicional. 
O sistema oferece um software com funções de analise de protocolo e dados. 
Com o software de é possivel se fazer SIMULAÇÃO de falhas que permite que você 
reproduza situaçõesdiferentes numa rede de Automação. 

 UN 02 74.750,00 149.500,00 

 TOTAL      399.900,00 
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APÊNDICE D: Relação dos equipamentos do laboratório de acionamentos elétricos 

 

Item Especificação 
Código 
Material 

Unid Quant 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

01 

BANCADA PRINCIPAL  
Fabricada em estrutura de alumínio, constituída por dois postos de trabalho que servirão de base 
para utilização de qualquer um dos kits especificados nos itens posteriores desta aquisição.  
Com autotransformador de 5 kVA 50/60 Hz, uma régua para entrada dos cabos de alimentação, 
uma tomada (220 V, 250 W) para ligação de cargas auxiliares, um disjuntor para proteção 
termomagnética,um disjuntor diferencial, uma seccionadora com chave e um botão de parada em 
emergência. Acompanhada de um conjunto de cabos para interligação dos componentes nas 
cores verde, vermelho e preto, conforme abaixo:  
- Cabo Interligação para uso geral 2.000 mm 
- Cabo Interligação para uso geral 1.000 mm 
- Cabo Interligação para uso geral 500 mm 
- Cabo Interligação para uso geral 200 mm 
- Cabo Interligação para uso geral 500 mm 
- Cabo Interligação para uso geral 1.000 mm 
- Cabo Interligação para uso geral 500 mm 
- Cabo Interligação para uso geral 200 mm 
- Cabo Interligação para uso geral 2.000 mm 
- Cabo Interligação para uso geral 1.000 mm 
- Cabo Interligação para uso geral 2.000 mm 
Características técnicas:  
Tensão de Alimentação:  
220, 380 ou 440 Vca (trifásico);  
Classe de Tensão:  
600 Vca;  
Tensão de Comando:  
220 Vca;  
Frequência:  
60 Hz;  
Dimensões Aproximadas:  
A x L x P = 1.290 x 1.050 x 500 mm. 

 UN 04 14.062,20 56.248,80 

02 MÓDULO ELETROTÉCNICA   UN 04 54.960,80 68.701,00 



99 
 

Item Especificação 
Código 
Material 

Unid Quant 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

Módulo de placas individuais e removíveis, aptas a serem encaixadas na bancada principal 
descrita no item 01, compostas dos seguintes equipamentos:  
03 x Sinaleiros LED na cor Verde;  
03 x Sinaleiros LED na cor Vermelha;  
03 x Sinaleiros LED Incolor;  
04 x Lâmpadas Incandescentes;  
02 x Lâmpadas Fluorescentes;  
03 x Fusíveis In = 2 A;  
03 x Fusíveis In = 4 A;  
03 x Fusíveis In = 6 A;  
05 x Contatores Tripolares 220 V, 50/60 Hz, tipo CWM12.22;  
04 x Contatores Auxiliares 220 V, 50/60 Hz, tipo CAWM4.22;  
02 x Disjuntores Monopolares 2 A;  
01 x Disjuntor Tripolar 3 A;  
01 x Disjuntor Motor MPW25 (4 a 6.3 A);  
02 x Relés Térmicos RW27D (1.8 a 2.8 A);  
01 x Relé Térmico RW27D (4 a 6.3 A);  
01 x Temporizador RTW ET.02-30;  
03 x Temporizadores RTW RE.01-60;  
01 x Relé de Falta de Fase RPW FF;  
01 x Relé de Seqüência de fase RPW SF;  
03 x Botões Pulsadores cor verde 1NA;  
04 x Botões Pulsadores cor vermelha 2NA+2NF;  
04 x Botões Pulsadores cor verde 2NA+2NF;  
03 x Botões Pulsadores cor vermelha 1NF;  
02 x Interruptores Paralelos;  
02 x Interruptores Intermediários;  
02 x Chaves Fim de Curso;  
01 x Relé Fotoelétrico;  
01 x Autotransformador;  
01 x CLP Clic;  
01 x Termostato;  
01 x Placa para Interligação de Cabos. 

03 
MÓDULO MEDIDAS ELÉTRICAS  
Módulo de placas individuais e removíveis, aptas a serem encaixadas na bancada principal 
descrita no item 01, compostas dos seguintes equipamentos:  

 UN 04 20.694,25 82.777,00 
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Item Especificação 
Código 
Material 

Unid Quant 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

03 x Fusíveis In = 2 A;  
03 x Fusíveis In = 4 A;  
02 x Wattímetros Monofásicos;  
01 x Cosífimetro Monofásico 220 V / 2 A;  
01 x Cosífimetro Trifásico 220 V / 5 A;  
02 x Amperímetros CC (0 a 0.3 A);  
03 x Amperímetros CA (0.2 a 10 A);  
01 x Voltímetro 0-15 Vcc;  
01 x Voltímetro 0-300 Vca;  
01 x Medidor de Energia Ativa;  
01 x Frequencímetro;  
01 x Potenciômetro com Lâmpada;  
04 x Resistores de 56R 10 W;  
04 x Resistores de 100R 10 W;  
04 x Resistores de 150R 10 W;  
03 x Resistores de 50R 200 W;  
03 x Resistores de 100R 300 W;  
03 x Indutores de 300 mH;  
03 x Capacitores de 5 μF 400 V 50/60 Hz;  
03 x Capacitores de 10 μF 400 V 50/60 Hz;  
03 x Capacitores de 30 μF 380 V 60 Hz;  
01 x Fonte Monofásica;  
01 x Comutadora Voltimétrica;  
01 x Placa para Interligação de Cabos. 

04 

MÓDULO CHAVES DE PARTIDA COM SIMULADOR DE DEFEITOS  
Módulo de placas individuais e removíveis, aptas a serem encaixadas na bancada principal 
descrita no item 01, compostas dos seguintes equipamentos:  
01 x Placa de Comando + Simulador de Defeitos, contendo os seguintes componentes:  
03 x Botões pulsadores vermelhos 1NA+1NF;  
02 x Botões pulsadores pretos 2NA+2NF;  
02 x Botões pulsadores pretos 1NA+1NF;  
01 x Chave seccionadora IN 10 A;  
02 x Contatores auxiliares 220 V 50/60 Hz;  
08 x Contatores tripolares 220 V 50/60 Hz;  
24 x Interruptores unipolares reversores 2 posições;  
01 x Relé de sobrecarga 1,2 – 1,8 A;  

 UN 04 3.981,30 15.925,20 
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Item Especificação 
Código 
Material 

Unid Quant 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

01 x Relé temporizador;  
02 x Fusíveis de proteção;  
06 x Sinaleiros difusos 187 – 242 Vca.  
01 x Placa com voltímetro 0 - 300 Vca. 

05 

MÓDULO CONTROLE DE VELOCIDADE DE MOTORES CA  
Módulo de placas individuais e removíveis, aptas a serem encaixadas na bancada principal 
descrita no item 01, compostas dos seguintes equipamentos:  
01 x Inversor de Frequência CFW-11;  
01 x Potenciômetro de fio 5K, 1 volta;  
02 x Resistores de fio 10R 5% 100 W;  
01 x Resistor fixo 39R 300 W;  
03 x Sinaleiros LED na cor Verde;  
03 x Sinaleiros LED na cor Vermelha;  
03 x Sinaleiros LED Incolor;  
03 x Fusíveis In=16 A;  
01 x Placa para Simulação de Defeitos;  
06 x Chaves Seletoras;  
01 x Relé Protetor RPW-PTC.  
Características gerais do Inversor de Frequência:  
Modelo CFW11 0006 B 2 SZ;  
Tensão de rede 200-240 Vca;  
Frequência 50/60 Hz;  
Corrente 4,43 A;  
06 entradas digitais isoladas, 24 Vcc, funções programáveis;  
02 entradas analógicas diferenciais isoladas por amplificador diferencial, funções programáveis;  
03 saídas à relés com contatos NA/NF (N0/NC), 240 Vca – 1 A, funções programáveis;  
02 saídas analógicas isoladas, funções programáveis;  
Interface homem-máquina (HMI) incorporada;  
Seleção do idioma da HMI: Português, Inglês, Espanhol e Alemão.  

 UN 04 7.933,85 31.735,40 

06 

MÓDULO CONTROLE DE VELOCIDADE DE MOTORES CC  
Módulo de placas individuais e removíveis, aptas a serem encaixadas na bancada principal 
descrita no item 01, compostas dos seguintes equipamentos:  
01 x Conversor CA/CC CTW-04;  
03 x Sinaleiros LED na cor Vermelha;  
03 x Sinaleiros LED Incolor;  
03 x Fusíveis In = 16 A;  

 UN 04 17.923,90 71.695,60 
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Item Especificação 
Código 
Material 

Unid Quant 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

03 x Fusíveis In = 2 A;  
01 x Placa para Simulação de Defeitos;  
04 x Chaves Seletoras;  
01 x Relé Térmico RW27D (0.8 a 1.2 A);  
02 x Botões Pulsadores cor verde 2NA+2NF;  
03 x Botões Pulsadores cor vermelha 1NF;  
02 x Contatores Tripolares CWM12.22;  
01 x Amperímetro Analógico CC;  
01 x Voltímetro Analógico CC;  
01 x Tacômetro Analógico;  
01 x Reatância Trifásica;  
01 x Módulo de Chaveamento de Sinais.  
Características gerais do Conversor CA/CC:  
Modelo CTW-04 0010 T 22 PFSZ;  
Tensão de rede 220 Vca;  
Freqüência 50/60 Hz;  
Corrente 10 A.  

07 

MÓDULO CHAVE DE PARTIDA ESTÁTICA – SOFT-STARTER  
Módulo de placas individuais e removíveis, aptas a serem encaixadas na bancada principal 
descrita no item 01, compostas dos seguintes equipamentos:  
01 x Chave Soft-Starter SSW-06;  
03 x Sinaleiros LED na cor Vermelha;  
03 x Sinaleiros LED na cor Verde;  
03 x Sinaleiros LED Incolor;  
02 x Contatores Tripolares 220 V, 50/60 Hz, tipo CWM12.22;  
06 x Chaves Seletoras 2NA+2NF.  
Características gerais da chave Soft-Starter:  
Modelo SSW06 0010 T2257 POSAZ;  
Tensão de rede 220-575 Vca;  
Frequência 50/60 Hz;  
Corrente 10 A;  
05 entradas digitais programáveis isoladas 24 Vcc;  
01 entrada digital programável isolada 24 Vcc (para termistor-PTC do motor);  
03 saídas à relé programáveis 250 V / 2 A (02 x NA) + (01 x NA + NF – Defeito);  
01 saída analógica programável (10 bits) 0...10 Vcc;  
01 saída analógica programável (10 bits) 0...20 mA ou 4...20 mA;  

 UN 04 6.860,90 27.443,60 
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Item Especificação 
Código 
Material 

Unid Quant 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

Interface homem-máquina (HMI) incorporada;  
Seleção do idioma da HMI: Português, Inglês, Espanhol e Alemão. 

08 

MÓDULO CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL – CLP: Módulo de placas individuais e 
removíveis, aptas a serem encaixadas na bancada principal descrita no item 01, compostas 
dos seguintes equipamentos:  
01 x Controlador Lógico Programável - CLP TPW-03;  
01 x Unidade de Expansão modelo TPW-03/8 AD – com 8 entradas analógicas de 12 bits (0...10 
Vcc / 4 – 20 mA);  
01 x Unidade de Expansão modelo TPW-03/2 DA – com 2 saídas analógicas de 12 bits (0...10 
Vcc / 4 – 20 mA);  
01 x Fonte de Alimentação: Entrada 100-240 Vca, 50/60 Hz, Saída 24 Vcc / 2 A;  
02 x Potenciômetros de fio 5 kΩ / 10 voltas para entradas analógicas;  
24 x Chaves de comando 3 posições – para entradas digitais;  
01 x Minidisjuntor bipolar termomagnético 16 A, 50/60 Hz;  
02 x Minidisjuntor monopolar termomagnético 2 A, 50/60 Hz;  
03 x Sinaleiros LED na cor Vermelha;  
03 x Sinaleiros LED na cor Verde;  
03 x Sinaleiros LED Incolor;  
03 x Fusíveis In = 6 A;  
03 x Fusíveis In = 2 A;  
01 x Relé Térmico RW27D (4 a 6,3 A);  
02 x Botões Pulsadores cor verde 2NA+2NF;  
02 x Botões Pulsadores cor vermelha 2NA+2NF;  
04 x Contatores Tripolares 220 V, 50/60 Hz, tipo CWM12.22;  
04 x Lâmpadas Incandescentes;  
01 x Placa para Interligação de Cabos.  
Características gerais do CLP:  
Modelo TPW-03 40HR-A;  
Tensão de rede: 85-264 Vca;  
Frequência: 50/60 Hz;  
O CLP é constituído de unidade básica com CPU de 16 bits / fonte de 24 Vcc / 24 entradas digitais 
24 Vcc / 16 saídas à relé 2 A;  
Programação em linguagem LADDER (diagramas de contatos) ou LÓGICA (lista de instrução);  
Contador rápido incorporado:  
Fase simples (4 pontos de 100 kHz + 2 pontos de 5 kHz);  
Fase dupla (2 pontos de 50 kHz).  

 UN 05 13.988,60 55.954,40 
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Item Especificação 
Código 
Material 

Unid Quant 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

Programação via microcomputador PC em ambiente Windows;  
Vem acompanhado de software para programação em microcomputador e cabo de comunicação 
deste com o CLP.  

09 

MÓDULO SERVOACIONAMENTO CA: Módulo de placas individuais e removíveis, aptas a 
serem encaixadas na bancada principal descrita no item 01, compostas dos seguintes 
equipamentos:  
01 x Servoconversor CA SCA-05;  
03 x Sinaleiros LED na cor Vermelha;  
03 x Sinaleiros LED na cor Verde;  
03 x Fusíveis In=16 A;  
02 x Botões Pulsadores cor verde 2NA+2NF;  
03 x Botões Pulsadores cor vermelha 1NF;  
01 x Contator Tripolar 220 V, 50/60 Hz, tipo CWM12.22;  
01 x Placa para Simulação de Defeitos.  
Acompanha o kit:  
01 x Conjunto de cabos para interligação servoconversor -  
servomotor (potência + resolver).  
Características gerais do Servoconversor:  
Modelo SCA05 0004 T 2223 POP2Z;  
Tensão de rede 220-230 V trifásica;  
Frequência 50/60 Hz;  
Corrente 8 A.  
O servoconversor digital transistorizado, possui controle através de modulação PWM vetorial para 
acionamento de servomotor do tipo corrente alternada "brushless" em quatro quadrantes, com 
FCEM senoidal, duas funções STOP incorporadas para posicionamento (programável através do 
IHM local, com resolução de 4096 pulsos/volta), 6 entradas / 3 saídas digitais programáveis, 
simulação de encoder programável de 1 a 4096 pulsos/rotação, comunicação serial RS-232, com 
placa posicionadora incorporada, corrente nominal (rms) 8 A, corrente dinâmica (3s) 16 A. 
Programação via IHM local incorporada ou via microcomputador PC. 

 UN 04 9.234,50 36.938,00 

10 

MOTOR TRIFÁSICO:Motor de indução trifásico 1,5 cv 220/380 V alto rendimento (plus) / carcaça 
AGF80L / 4 pólos / forma construtiva B3T / IP-55 / isolação classe F / sensor de temperatura tipo 
PTC / caixa de ligação com prensa cabos / cabos levados a bornes para pino banana / montado 
em base metálica. 

 UN 04 1.457,00 5.828,00 

11 
MOTOR MONOFÁSICO: Motor de indução monofásico ¼ cv 110/220 V / 60 Hz / carcaça 56 / 4 
pólos / forma construtiva B3D / cabos levados a bornes para pino banana / montado em base 
metálica. 

 UN 04 931,70 3.726,80 
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Item Especificação 
Código 
Material 

Unid Quant 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

12 

MOTOR DE CORRENTE CONTÍNUA (CC): Motor CC 1 kW Tipo: DNF90.070S / UA: 230 Vcc / 
IA aprox.: 5,5A / UC indep.: 190 Vcc / IC aprox.: 1,15 A / regime S1 / 20 A / 1800 rpm / isolação 
classe F / IP23 S / tacogerador acoplado tipo: TCW20 / sensor de temperatura tipo PTC / caixa 
de ligação com prensa cabos / cabos levados à bornes para pino banana / montado em base 
metálica. 

 UN 04 30.303,00 121.212,00 

13 
SERVOMOTOR: Servomotor de corrente alternada com imãs permanentes / modelo SWA 56-
2,5-20 / torque nominal de 2,5 N.m / velocidade nominal de 2000 rpm / acoplado disco de inércia 
graduado / IP65 / B5 / classe F / realimentação com resolver / montado em base metálica. 

 UN 04 2.100,00 8.400,00 

14 

FREIO DE FOUCAUL: Módulo com uma placa individual e removível, apta a ser encaixada na 
bancada principal e o freio apto a ser acoplado à mesa para armazenamento de motores:  
01 x Módulo de frenagem;  
01 x Dinamômetro com dispositivo de freio tipo disco de Foucault.  
Características técnicas:  
a) Faixa de alimentação CC para as bobinas do freio: 63 V (0,118 A) a 190 V (0,381 A)  
b) Carregamento mecânico máximo: Grama-força (gf): 0 → 2000  
Newton (N): 0 → 20  
c) Velocidade mecânica máxima: Para segurança, utilizamos motor de 1,5 cv – IV pólos / 1715 
rpm / 220/380 V acionado por soft-starter, inversor de freqüência ou conversor CA/CC.  
Apto a ser acoplado aos motores nos itens anteriormente especificados e associados aos 
módulos: Controle de Velocidade de Motores CA; Controle de Velocidade de Motores CC; chave 
de Partida Estática – Soft-Starter. 

 UN 04 14.158,80 56.635,20 

15 

MESA PARA ARMAZENAMENTO DE MOTORES: Mesa metálica com estrutura em aço, 
montada sob rodízios, com dimensões aproximadas de 900 x 900 x 740 mm (A x L x P). A mesa 
é preparada para montagem dos seguintes equipamentos:  
Dinamômetro com dispositivo de freio tipo disco de Foucault;  
Motor Elétrico Trifásico;  
Motor Elétrico Monofásico;  
Motor Elétrico CC;  
Servomotor.  

 UN 04 10.439,70 41.758,80 

16 
PAINEL PARA PLACAS (Armário): Painel com dimensões 2.000 x 800 x 650 mm (A x L x P) 
para armazenar as placas utilizadas nos Módulos didáticos acima descritos, tendo capacidade 
para alojar até dois kits. 

 UN 16 5.672,95 22.691,80 

 Total     707.671,60 

 
  



106 
 

APÊNDICE E Relação dos equipamentos do laboratório de máquinas elétricas 

 

Item Especificação 
Código 
Material 

Unid Quant Valor Unit Valor Total 

01 

Sistema didático modular para estudo e montagem de máquinas elétricas rotativas, motoras e 
geradoras abertas com base, freio e módulos para configuração de vários tipos de máquinas AC 
e DC. O sistema deve possuir fonte, medidores, cargas e software permitindo realizar vários 
exercícios. 
O sistema deve atender aos seguintes requisitos: 
Estudo, construção, funcionamento e testes das máquinas elétricas: 
- Estudo do CIRCUITO MAGNÉTICO. 
- Princípios de INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA. 
- MOTORES CC com excitação independente, derivada, em série e composta. 
- GERADORES CC com excitação independente, derivada, em série e composta. 
- MOTORES DE INDUÇÃO: trifásico de anel e de gaiola de esquilo, monofásico de repulsão e 
decondensador. 
- Conexão DAHLANDER. 
- ALTERNADOR. 
- MOTOR TRIFÁSICO SÍNCRONO. 
- REGULADOR de Indução e Defasador. 
- MOTOR UNIVERSAL. 
Características Técnicas: 
- A Máquina CA apresenta um estator com 24 ranhuras e 6 bobinas, para poder variar o número 
depolos, 2 ou 4; rotor de anel com 21 ranhuras e rotor de gaiola. 
- A Máquina CC tem um estator com dois polos principais (enrolados para excitação em série, 
derivada e composta) e com dois polos auxiliares; rotor com 20 ranhuras e 40 lâminas. 
 
O sistema deve conter: 
1 – Conjunto Modular de Máquinas Elétricas 
- O conjunto deve ser especialmente apropriado para uso em bancadas de laboratórios, formado 
por uma série de componentes para ensino e aprendizagem de máquinas elétricas tanto de 
corrente contínua CC como de corrente alternada CA, motoras e geradoras. 
- Permite ao estudante uma atividade crítica e motivadora, com aprendizagem gradual e com 
atividades práticas das técnicas construtivas e das características de funcionamento de máquinas 
elétricas. 

 UN 04 69.000,00 276.000,00 
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Item Especificação 
Código 
Material 

Unid Quant Valor Unit Valor Total 

- Para atender aos objetivos didáticos e ser compatível com os laboratórios educaionais, o 
sistema é alimentado com baixa tensão, porém os resultados são equivalentes aos das máquinas 
elétricas industriais. 
Este módulo deve conter: 
1. Base de ferro 
2. Suportes com coxim para montagem e fixação dos elementos 
3. Conjunto de conexão para acoplamento 
4. Elementos elásticos para acoplamento rápido das máquinas 
5. Conjunto de leitura óptica de velocidade 
6. Parafusos para fixação 
7. Chaves Allen e ferramentas 
8. Estator aberto de CC com pólos salientes, com painel (com bornes para conexão de cabos 
com pino banana). 
9. Estator aberto de CA com bobina trifásica com painel (com bornes para 
conexão de cabos com pino banana). 
10. Rotor com coletor 
11. Porta escovas com um par de escovas (com bornes para conexão de 
cabos com pino banana). 
12. Rotor de gaiola de esquilo  
13. Rotor de anel 
14. Porta escovas com três pares de escovas (com bornes para conexão de cabos com pino 
banana). 
 
– Módulo de Alimentação 
Saída em Corrente Alternada: 
Tensão trifásica: 24V / 14A 
Tensão trifásica: 42V / 10A 
Tensão monofásica variável de: 0 - 48V / 5A 
Tensão monofásica variável de: 0 - 10V / 12A 
Saída em Corrente Contínua: 
Tensão retificada 32V / 14A 
Tensão retificada 42V / 10A 
Tensão retificada variável de 0 - 40V / 5A 
Tensão retificada variável de 0 - 8V / 12A 
Alimentação Trifásica: 
3x 220V + N 60 Hz 
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Item Especificação 
Código 
Material 

Unid Quant Valor Unit Valor Total 

3x 380V 
 
– Módulo de Medição de Velocidade e dos Parâmetros Elétricos 
2 x VOLTÍMETROS DIGITAIS DE TRÊS FAIXAS: 
3 – 15 – 75 V CC/CA 
2 x AMPERÍMETROS DIGITAIS DE TRÊS FAIXAS: 
1,5 – 5 – 15 A CC/CA 
1 x INDICADOR DE VELOCIDADE EM RPM: 
0 – 4000 rpm 
ALIMENTAÇÃO: 220V 50/60 Hz 
Inclui sistema para controle automático de velocidade máxima dos motores 
 
– Módulo de Cargas e Reostato 
CARGAS RESISTIVAS: 
Três resistores fixos de 15 Ohms, 90 W cada um. 
CARGAS CAPACITIVAS: 
Três capacitores fixos de 80 uF, 150 V cada um 
REOSTATO DE CARGA: 
Resistor fixo de 1 Ohm em série a um resistor variável de 0 a 2 Ohms 
REOSTATO DE EXCITAÇÃO: 
Resistor variável de 0 a 80 Ohms, corrente máxima de 1 A 
 
– Suporte Adaptador Para Máquinas Elétricas 
 
– Módulo Comutador de Polo 
Características elétricas: 
Tensão nominal: 600 V 
Corrente térmica nominal ITH: 16 A 
Duração mecânica (número de manobras): 3 x 106 
Sobrecarga admissível: 3s 130A 
10s 70A 
30s 40A 
60s 30A 
Interrupção para motores de 3 x 220V 3kW 
categoria AC3 AC23 (30 manobras/h) 3 x 380V 5kW 
Potência nominal motores trifásicos: 3 x 500V 6kW 
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Item Especificação 
Código 
Material 

Unid Quant Valor Unit Valor Total 

3 x 660V 6kW 
Capacidade nominal de 110V ~ 13kVA 
abertura e fechamento: 220V ~ 19kVA 

380V ~ 14kVA 
660V ~ 17kVA 
 
– Dispositivo de Travamento e Rotação 
Dispositivo para regulagem de indução e defasamento para utilização no Sistema 
Modular de Máquinas Elétricas para a fixação e rotação dos motores assíncronos, com o objetivo 
de realizar a regulagem de indução e defasamento. 
 
– Conjunto do Freio Eletromagnético 

Rotor Cilíndrico Liso e Estator de Pólos Salientes. 
A carcaça deve ser livre para oscilar ao redor do eixo e permite a conexão de dois braços sobre 
os quais são posicionados os contra pesos para a medição e ajuste do torque de saída do motor. 
Deve possuir painel metálico pintado a fogo com um quadro sinótico claro, impresso com 
processo serigráfico. 
Deve possuir bornes de segurança para conexão de cabos com pino banana. 
Deve vir acompanhado de dois eixos, um dos quais com régua graduada e outro com nível tipo 
bolha, peso e contrapesoe com junta de acoplamento elástico, além de fonte de alimentação 
própria. 

– Módulo de Medição Digital de Torque 
Inclui 01 medidor digital de torque e saída analógica proporcional ao valor medido. 
ALIMENTAÇÃO: 220V 50/60 Hz 

– Célulade Carga 
Célula de carga de capacidade de 100N montada em suporte para acoplamento no freio. 

– Módulo de Variação de Velocidade 
Este módulo permite alimentar as máquinas elétricas AC e variar a suas velocidades. 
Alimentado a 220 VAC monofásico. A saída é trifásica, com frequência variável e permite 
alimentar os motores abertos a 42 VAC ou 21 VAC. 
Adicionalmente tem saída trifásica 220 VAC que permite ligar uma carga trifásica de 500VA 
O módulo apresenta visor, botão de regulagem da velocidade e 9 bornes de 4mm: 
 3 bornes para saída 220 VAC trifásico 
 3 bornes para saída 42 VAC trifásico 
 3 bornes para saída 21 VAC trifásico 
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Item Especificação 
Código 
Material 

Unid Quant Valor Unit Valor Total 

O módulo deve conter um controlador de velocidade para variar a frequência de 0 a 100 Hz e 
um disjuntor de proteção para curtos circuitos. 
Deve possuir chave liga-desliga para isolar as máquinas elétricas da rede. 

– Módulo Sincronoscópio 
Sincronoscópio de luzes giratórias para possibilitar o paralelo entre geradores síncronos ou de 
alternadores com a rede, montado em uma caixa metálica pintada a fogo com um quadro 
sinótico claro, impresso com processo serigráfico. Possui seleção por chaves e bornes de 
segurança para conexão de cabos com pino banana. 
Tensão máxima: 48V 
Corrente Máxima: 7 A 
Comutação por chave seletora 

– Módulo Comutador Estrela Triângulo 
Módulo de partida trifásico estrela triângulo para motor de indução AC com rotor tipo gaiola de 
esquilo. 
O módulo é acondicionado em caixa metálica, com pintura epoxi, contendo na parte frontal a 
serigrafia da função lógica, seleção por chave e conexões com bornes de segurança para cabos 
com pino tipo banana. 
Tensão máxima: 48V 
Corrente Máxima: 7 A 
Comutação por chave seletora 

– Módulo de Aquisição de Dados 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
· Alimentação pela porta USB, consumo inferior a 100mA. 
· 8 entradas analógicas: Nível de entrada: -10 / +10 V 
· Entradas de alta impedância:> 1MO e Conversor A/D 12-bit. 
· Detecção automática e calibração automática do zero 
· Máximo de conversão: 10kHz 
· 2 saídas analógicas com Nível de saída: -10 / +10 V 
· Conversor D / A de 8-bit 
· 2 saídas de relé 
O Módulo de Aquisição de Dados deve ser conectado a uma porta USB e se comunicar com o 
computador utilizando o software fornecido junto com a unidade. 
Deve ser fornecido com software gráfico, com apresentação das gradezas medidas, funções de 
controle. Deve permitir exportar os dados coletados para arquivo padrão Word e Excel. 
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Item Especificação 
Código 
Material 

Unid Quant Valor Unit Valor Total 

Software de Máquinas Elétricas 
Software para Treinamento virtual de Máquinas Elétricas, no qual se podem efetuar todas as 
atividades didáticas relacionadas com o estudo e experiências sobre máquinas, sem a 
necessidade de outro equipamento: tudo é simulado em modo virtual no computador. 
Suporta os seguintes tipos de máquinas: 
· Transformadores monofásicos e trifásicos. 
· Máquinas de corrente contínua. 
· Máquinas síncronas. 
· Máquinas assíncronas. 
Está dividido em três seções 
· Estudo 
· Projeto com parametrização 
· Testes de funcionamento virtual 
 
O sistema deve ser acompanhado dos seguintes acessórios: 
-Manuais com as informações teóricas e técnicas para operação, configuração, parametrização 
e atividades práticas de várias configurações de máquinas elétricas, apostila com teoria e 
exercícios práticos em português, em mídia e impresso. 
Conjunto com 5 cabos banana azuis (250, 500, 750 (mm) de comprimento / 4 (mm) de diâmetro), 
5 cabos banana vermelhos (250, 500, 750 (mm) / 4 (mm) de diâmetro), 5 cabos banana pretos 
(250, 500, 750 (mm) de comprimento / 4 (mm) de diâmetro), 5 cabos banana verdes com amarelo 
(PE) (250, 500, 750 (mm) de comprimento / 4 (mm) de diâmetro), suficiente para a realização de 
todas as ligações necessárias. 

02 

Sistema para estudo e práticas de transformador clássico e toroidal que possibilita a analise e o 
comportamento de transformadores e as seguintes atividades didáticas: 
Medição da resistência ôhmica do enrolamento; cálculo da razão de transformação; identificação 
de polaridade; teste de capacidade sem carga e com carga; teste de curto circuito; medição da 
eficiência de transformadores; medição da eficiência comparativa entre transformador toroidal e 
clássico. 

 UN 04 45.500,00 182.000,00 

 TOTAL     458.000,00 
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APÊNDICE F: Relação dos equipamentos do laboratório de circuitos eletrônicos 

 

Item Especificação 
Código 
Material 

Unid Quant Valor Unit 
Valor 
Total 

 

Sistema multidicisplinar de eletrônica e telecomunicações 
Deverá ser fornecido um sistema de treinamento modular e multicisplinar que permita uma 
formação completa em quatro áreas de estudo: Princípios Básicos de Eletricidade e Eletrônica, 
Eletrônica Digital e microprocessadores, Eletrônica Industrial e comunicações. Os componentes 
do sistema deverão ser totalmente seguros e projetados para uma longa durabilidade. Os 
circuitos dos módulos deverão possuir recursos que permitam a simulação de falhas, afim de 
capacitar os estudantes à solucionar os problemas.  
O sistema deverá ser composto por uma unidade principal e módulos que abordem os conceitos 
acima descritos. Os módulos e a unidade principal deverão possuir as seguintes características 
mínimas: 
 
Unidade principal com fonte e chaves de simulação. Deverá oferecer proteção ao usuário e ser 
compatível com todos os módulos de experimentos. Esta unidade deverá ter as seguintes 
características mínimas: 
• Tensão variável 0-10V DC para os diversos módulos de treinamento. Possuir também 
controles de ajuste fino para ajustar a tensão. 
• Auto-proteção contra curto-circuito e sobrecarga. 
• Possui conector ZIF com um botão giratório que bloqueie o módulo de formação na 
unidade principal. 
•  As áreas sobre os conectores deverão ser banhadas a ouro para maior durabilidade. 
• Incluir um kit de acessórios composto por: terminais, conectores, adaptadores, e jogo de 
cabo necessários para realização de experimentos sobre os módulos de experimentos. 
A unidade principal deverá conter pelo menos 30 (trinta) chaves e interruptores que permitam 
inserir falhas no sistema. Os estudantes vão selecionando as chaves na medida em que o 
conteúdo do curso for avançando, enquanto os interruptores de falha deverão ser protegidos e 
reservadas para o uso do professor. Esta unidade de base deverá possuir conectores, 
adaptadores e cabos necessários para realizar experimentos nos módulos. Possuir LEDs na 
unidade de base para indicar se o kit está energizado e que as experiências possam ser 
realizadas. 
 
Um módulo de fundamentos DC abordando os princípios e aplicações de circuitos de corrente 
contínua. Possuir um programa de instrução cuidadosamente projetado para os estudantes se 
familiarizem com todos os componentes da placa. Deve permitir aos estudantes aprender a 

 UN 04 98.150,00 392.600,00 
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Item Especificação 
Código 
Material 

Unid Quant Valor Unit 
Valor 
Total 

isolar, identificar e testar uma série de circuitos e também realizar exercícios de resolução de 
problemas. O módulo deve permitir o estudo em: 
• Símbolos e Esquemas 
• Regras Básicas e Segurança 
• Circuito tensão, corrente, resistência 
• Fonte de alimentação DC em série e em paralelo 
• Identificação e conceitos de acionamentos 
• Lei de Ohm 
• Resistência, tensão e corrente em um circuito resistivo em Série 
• Resistência, tensão e corrente em um circuito resistivo paralelo 
• Resistência, tensão e corrente em um circuito resistivo misto 
• Potência em um circuito resistivo Série e / ou Paralelo 
• Reostato e Potenciômetro 
• Divisor de tensão 
• Medição: Amperímetro, Ohmimetro, voltímetro 
• Solução de problemas Circuitos DC 
 
Um módulo de teorema de redes DC composto por circuitos que permitam aos estudantes 
realizarem exercícios práticos que demonstram princípios DC. Esta placa deverá permitir a 
aplicação de teoremas em um circuito com pelo menos duas fontes de tensão em diferentes 
ramos que não envolvam a lei de Ohm. O módulo deverá permitir o estudo em: 
• Localização e Identificação de componentes 
• Divisor de Corrente no circuito 
• Soma de tensão em circuito série 
• Queda de tensão em um circuito série 
• Lei de Kirchoff e lei de Maxwell 
• Aplicando conhecimento em Thevenin  
• Conversor Thevenin para Norton 
• Conversor Norton para Thevenin 
• Circuito resistivo emT, Ye Delta 
• Transformação de circuito Delta em Y 
• Noções básicas de solução de problemas em sistema DC 
 
Um módulo de fundamentos AC que permita aos estudantes identificar e isolar circuitos tais 
como: Gerador de Impedância; ondas AC/DC; ângulo de fase; indutância e reatância indutiva; 
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Item Especificação 
Código 
Material 

Unid Quant Valor Unit 
Valor 
Total 

transformador; capacitância/reatância capacitiva; constantes de tempo RC; formas de onda 
RC/RL. O módulo deverá permitir o estudo em: 
•Magnetismo 
•Utilização de Instrumentos: Osciloscópio, Gerador de Sinal AC, Medição de amplitudes AC 
•Medição de tensão, corrente e impedância 
•Medição de frequência 
•Indutor, Angulo de fase, Circuitos Série vs Paralelo, Reatância Indutiva e Impedância 
•Circuitos RL série e paralelo 
•Solenóide Eletromagnética, Relé 
•Elementos do Transformador, Indutância e carga 
•Capacitor, Série vs Paralelo, Reatância Capacitiva 
•Circuitos RC série e paralelo 
•Constante de tempo RC 
•Formas de onda RC/RL 
•Aspectos básicos da resolução de problemas 
 
Um módulo de dispositivo Semicondutor que permita aos estudantes analisar e solucionar 
problemas dos seguintes circuitos: Diodos e Retificação de meia-onda; onda completa com fonte 
de alimentação; diodo zener; transistor PNP; polarização CC; e Transistor de Carga e ganho. O 
módulo deverá permitir o estudo em: 
•Identificação dos componentes 
•Características do Diodo 
•Retificadores: Meia onda e onda completa, Filtro 
•Diodo Zener e Regulador de Tensão 
•Transistor: Teste nas junções, Transistor PNP, polarização base-emissor, linhas de cargas e 
tensão em circuitos DC 
 
Um módulo de transistores amplificadores de circuitos que permita aos estudantes identificar e 
isolar falhas dentro dos seguintes conceitos: circuito atenuador; base comum/emissor, coletor 
comum; Acoplamento/Transformador ACe ligação direta. O módulo deverá permitir o estudo em: 
•Identificação de Circuito 
•Introdução a amplificador Multiestágio 
•Operação de Circuitos AC/DC em coletor comum, emissor comum e base comum 
•Efeitos da temperatura no circuito de polarização e circuito divisor de tensão 
•Familiarização do transistor e compreendendo suas especificações no datasheet 
•Transformador amplificador de operação AC/DC 
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• Amplificador AC/DC 
•Aspectos básicos de resolução de problemas e solução de circuitos de transistor amplificador 
 
Um módulo de regulagem de circuitos de potência que permita aos estudantes adquirirem as 
habilidades necessárias para ser capaz de solucionar os seguintes defeitos no circuito: regulador 
de tensão; regulador de corrente, tensão Feedback; conversor DC-DC. O módulo deverá permitir 
o estudo em: 
•Localização e Identificação dos circuitos 
•Circuito de proteção ativo 
•Regulador de corrente 
•Regulador Shunt 
•Características e eficiência de um Conversor DC-DC 
 
Um módulo de fundamentos de amplificadores operacionais que permita aos estudantes 
identificar os circuitos utilizados em aplicações analógicas, bem como amplificador inversor, 
amplificador não inversor, Somando amplificador inversor somatório, amplificador não inversor 
somatório, amplificador diferencial, comparador de Malha Aberta; comparador de seno/onda 
quadrada. O módulo deverá permitir o estudo em: 
•Tipos de Amplificadores Operacionais, circuitos e suas características e parâmetros 
•Amplificador Operacional Inversor e Não Inversor: AC e DC 
•Tipo de Amplificadores Operacionais: Invertendo o ganho de um amplificador operacional; 
Amplificador Diferencial AC e DC; Soma de amplificadores operacionais 
•Conversor de onda senoidal para onda quadrada 
•Noções básicas para solução de problemas em circuito que utilizam Amp. Op. 
 
Um módulo de aplicações com amplificadores operacionais que permitam se familiarizar com 
sistemas onde seja possível trabalhar com aplicações de amplificadores operacionais, tais como: 
Atenuador, Integrador, Diferenciador, Filtro de passa Alta, Baixa e passa faixa, Conversor de 
onda completa. O módulo deverá permitir o estudo em: 
•Localização e identificação de componentes 
•Operação de Filtros de faixa 
•Integrador e diferenciador 
•Resposta de filtro passa alta e passa baixa em frequência, fase e transiente 
•Características DC de um conversor de tensão para corrente 
•Detecção de falhas em circuitos que possuem Amp. Op. 
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Um módulo de fundamentos em lógica digital que permita o estudo dos conceitos iniciais de 
eletrônica Digital, tais como: Portas Lógicas, tipos de Flip-Flop, Coletor aberto e comparador 
TTL/CMOS. O módulo deverá permitir o estudo em: 
•Identificação e localização de componentes 
•Funções lógicas: AND e NAND, OR, NOR, XOR e XNOR 
•Flip-Flop: Set/Reset, Tipo D e JK 
•Comparação entre TTL e CMOS 
 
Um módulo de fundamentos em circuitos digitais que permita aos estudantes identificar os 
seguintes recursos: Relógio, Gerador de pulso, Shift Register de 4 bit, contador assíncrono e 
síncrono. O módulo deverá permitir o estudo em: 
•Funções de funções básicas de um contador, Contador síncrono 
•Operações básicas de de um Shift Register 
•Soma de números binários e soma entradas e saída com Carry 
•Comparadores binários 
 
Um módulo de fundamentos em circuitos digitais avançado que permita aos estudantes adquirir 
as habilidades necessárias para solucionar defeitos: Relógio; Gerador de pulso; Contador; 
Multiplexador/Demultiplexador; BCD (Decimal/BCD Prioridade Encoder; ADC/DAC; Display de 
7-Segmentos; gerador de paridade. O módulo deverá permitir o estudo em: 
•Identificação e localização dos componentes 
•Operação de um conversor BCD e operação ADC e DAC  
•Seletor com Multiplexador e Demultiplexador 
•Gerador de paridade 
•Trabalhos com display de 7 segmentos 
 
Um módulo microprocessador de 32 bits baseado no conhecimento que o estudante adquiriu em 
circuitos digitais através dos módulos fundamentos em lógica digital, fundamentos em circuitos 
digitais e fundamentos em circuitos digitais avançado. Deverá ser possível utilizar a CPU deste 
módulo como uma unidade independente ou em conjunto com o módulo principal para 
demonstrar o microprocessador, I/O de memória e a comunicação com sistemas analógicos 
através de conversores A-D e D-A. Deverá possuir também uma porta serial RS232 e uma porta 
paralela de 8 bits. O módulo deverá permitir o estudo em: 
•Endereçamento de memória 
•Portas com conversor ADC e DAC 
•Inicialização da CPU 



117 
 

Item Especificação 
Código 
Material 

Unid Quant Valor Unit 
Valor 
Total 

•Lógica de programação 
•Transferência de dados e decodificação de endereços 
•Ciclos de leitura e escrita 
•Interrupções mascaráveis e não mascaráveis 
 
Um módulo de desenvolvimento de sistemas microcontrolados que forneça aos estudantes uma 
abrangente cobertura da terminologia, princípios e aplicações de programação de 
microcontroladores. Deverá permitir aos estudantes aprender programação básica usando 
Flowcode™ e hardware microcontrolador. Este módulo deverá possuir um PIC programável; on-
board periféricos que incluem LEDs, interruptores, display de 7 segmentos simples ou QUAD, 
display LCD, teclado, sensor de luz, fonte de tensão variável para a aquisição de A/D. Deverá ter 
uma área de trabalho que permita expandir as aplicações deste módulo para uma ampla gama 
de projetos, tais como placas com LED´s, teclado e display de 7 segmentos. O módulo deverá 
permitir a utilização com a unidade principal ou como um formador independente. O módulo 
deverá permitir o estudo em: 
•Entradas e Saídas, Digital/Analog. 
•PIC 16F877A  
•Programação, exibição da mensagem, cálculos, tomada de decisão e macros 
•Display de 7 segmentos 
•Variáveis e código ASCII 
 
Um módulo de processador de sinal digital que permita aos estudantes se familiarizarem com o 
vasto campo de aplicações de processamento de sinal digital e DSP. Este módulo deverá ser 
construído em torno de um DSP moderno e incluir todos os periféricos e acessórios necessários 
para executar várias aplicações de DSP.  
Deverá acompanhar o módulo um Code Composer Studio (ambiente de desenvolvimento 
integrado (IDE) utilizado para desenvolver, depurar e compilar aplicações DSP) Este módulo 
deverá abranger os conceitos básicos de processamento digital de sinais, bem como arquiteturas 
de DSP, memória, I / O e periféricos. Ele também deverá apresentar vários aspectos essenciais 
de processamento DSP em tempo real, tais como amostragem, conversão A/D e D/A e 
transformada rápida de Fourier. Deverá possibilitar técnicas práticas, tais como o uso de funções 
de biblioteca, otimização de aplicações DSP e algoritmos de filtragem digital. O módulo deverá 
permitir a utilização tanto com a base principal ou sem ela. O módulo deverá permitir o estudo 
em: 
•Familiarização e programação com DSPs, Visão geral da placa de circuito DSP, O Ambiente de 
Desenvolvimento Integrado (IDE) e Projeto Estrutura 



118 
 

Item Especificação 
Código 
Material 

Unid Quant Valor Unit 
Valor 
Total 

•Arquitetura DSP, Aritmética do processador, a unidade de computação de dados, memória e 
endereçamento 
•I / O e Periféricos 
•Processamento de DSP em tempo real, Amostragem em Analog-para-Digital / Digital-para-
Analógico, transformada rápida de Fourier (FFT), Otimização de aplicações DSP 
•Aplicações de Processamento de Sinal, FIR e filtro IIR 
 
Um módulo com interface protoboard para complementar as aplicações dos outros módulos, mas 
que também possa ser usado para exercícios personalizados dos professores ou projetos de 
estudantes. O módulo deve ser composto por pelo menos três placas projetadas para que os 
estudantes possam facilmente se conectar e mudar circuitos sem a necessidade de desmontar 
os circuitos prontos. A placa de ensaio deverá vir com todos os cabos e componentes 
necessários para ligar os circuitos. Uma fonte de tensão alimentada a partir da unidade principal 
deverá fornecer as tensões necessárias para alimentar os circuitos. 
 
Um módulo de controle, geradores e motores que permita aos estudantes configurar, operar e 
solucionar problemas para os seguintes assuntos: 
•Motor DC 
•Controle de velocidade em malha aberta e fechada 
•Servo motor DC em circuitos analógicos e PWM 
•Motor de passo. 
•Acionamento de circuitos. 
•Circuitos de Controle de velocidade e posicionamento. 
•Motor síncrono AC com controle de frequência de velocidade variável.  
 
Um módulo de fundamentos de transdutores que deverá permitir aos estudantes se orientarem 
através dos circuitos e dispositivos usados para interface de computador e circuitos de controle 
para o mundo exterior. A placa de circuito deverá incluir pelo menos oito blocos de circuitos 
transdutores, um transdutor de temperatura, um amplificador com ganho selecionável, um bloco 
de circuito de alimentação de referência com interface de computador. Este módulo deverá 
possibilitar aos estudantes aprenderem os princípios de transdutores de entrada e saída e as 
variáveis de calor, posição, proximidade e força, deverá ser convertido em sinais elétricos para 
detecção e processamento pelos sistemas. Os circuitos encontrados neste módulo devem incluir: 
IC transdutor, termistor, RTD, termopar, Strain Gauge, sensor capacitivo, ultrassom 
(Transmissão/Recepção) e infravermelho (transmissão/recepção). Este modelo deverá permitir 
conexão com o módulo de microprocessador de 32 bits para demonstrar os princípios de 
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aquisição de dados e controle de dispositivos externos em aplicações de automação e controle 
de processos. O módulo deverá permitir o estudo em: 
•Controle de temperatura 
•Amplificador com ganho selecionável 
•Sensor ultrassônico e Infravermelho 
•Características do Strain Gauge 
•Medição de força 
 
Um kit para soluções em FPGA e CPLD que possibilite através de diversos blocos estudar a 
tecnologia FPGA. A solução deverá incluir placas com LED´s, teclado e display de 7 segmentos. 
Esta solução deverá ser adequada para aprender sobre eletrônica avançada, VHDL, Verilog, 
Tecnologia de processamento embarcada e muitas outras disciplinas. Deverá possuir um tutorial 
tanto para VHDL quanto Verilog. Deverá ser possível montar todos as placas sobre uma placa 
de metal com a utilização de uma trava de segurança.  
 
Um módulo de comunicações digitais permite estudos relacionados a: Modulação por amplitude 
de pulso (PAM), multiplexação no domínio do tempo (TDM), modulação por largura de pulso 
(PWM e PPM), modulação por código do pulso (PCM), TDM de sinais PCM, modulação delta, e 
canal de efeitos. Cada circuito deverá possuir um modulador para transmissão e um 
demodulador para recepção dos sinais. Além disso os conjuntos deverão permite realizar ensaios 
envolvendo as seguintes funções: somadores, geradores de rampa, comparadores, limitadores, 
filtros, CODEC, PLL, compressor, integrador, diferenciador, amplificador e canal simulador. O 
canal simulador deverá permitir o estudo de efeitos causados por ruídos, assim como análise de 
largura de banda em modulação de sinais digitais. O módulo deverá permitir o estudo em: 
•Conceitos de comunicações digitais; 
•Geração e demodulação de sinal PAM (Pulse-Amplitude modulation); 
•Transmissão e recepção de sinal PAM TDM; 
•Geração e demodulação de sinal PTM (Pulse-Time modulation);  
•Geração e demodulação de sinal PCM;  
•Sinal PCM TDM (Time-Division Multiplexing); 
•Transmissor de sinal de modulação delta (DM); 
•Receptor de sinal DM e ruídos; 
•Largura de banda; 
•Ruídos; 
•Simulação de defeitos nos circuitos; 
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Um módulo de comunicações digitais avançado que permita aos estudantes estudos 
relacionados a: codificação e decodificação NRZ, RZ, Manchester, modulação por deslocamento 
em amplitude (ASK), detecção de sinal ASK síncrono e assíncrono, modulação por deslocamento 
em frequência (FSK), modulação por deslocamento de fase (PSK), detecção de sinais PSK 
síncronos e assíncronos e modem FSK. Dessa maneira este módulo deverá ser composto 
basicamente por circuitos de codificadores, moduladores, detector de sincronismo, modem e 
canal simulador. O módulo deverá permitir o estudo em: 
•Introdução a transmissão digital; 
•Codificação e decodificação de sinais (NRZ, RZ e Manchester); 
•Geração de sinal FSK (Frequency-Shift Keying); 
•Detecção de sinal FSK síncrono e assíncrono;  
•Geração de sinal PSK (Phase-Shift Keying); 
•Detecção de sinal PSK síncrono; 
•Geração de sinal ASK (Amplitude Shift Keying); 
•Detecção de sinal ASK assíncrono; 
•Simulador de canal; 
•Efeito de ruídos em sinais ASK e PSK; 
•Efeito de ruídos em sinais FSK síncronos e assíncronos; 
•Operação de um modem FSK; 
•Operação de um modem DPSK (Differential Phase-Shift Keying); 
•Simulação de defeitos nos circuitos 
 
Um módulo de comunicações analógicas que permita aos estudantes estudos relacionados a: 
Transmissão e recepção de sinais AM (Amplitude Modulation), SSB (Single-Sideband), FM 
(Frequency Modulation), PM (Phase Modulation), detecção de quadratura (demodulação de sinal 
FM), demodulação detecção de sinal FM com PLL. Dessa maneira este módulo deverá ser 
composto basicamente por circuitos osciladores, filtros, amplificadores, circuitos LC, 
moduladores, limitadores, mixers, e detectores. Com isso deverá ser possível desenvolver 
diversas atividades que permitam realizar a modificação dos circuitos bem como detecção de 
falhas. O módulo deverá permitir o estudo em: 
•Conceitos de comunicação analógica; 
•Modulação de sinal em amplitude (AM); 
•Amplificador de potência de RF; 
•Modulador balanceado;  
•Estágios de RF 
•Mixer, filtro IF, e detector de faixa; 
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•Filtro passa baixas (LSB), passa altas(MSB), e passa faixa e rejeita faixa; 
•Controle de ganhos; 
•Modulação de sinal em frequência (FM); 
•Modulação de sinal em fase (PM); 
•Demodulação de sinais (detector de quadratura); 
•Operação e circuito PLL; 
•Detecção de FM com PLL; 
•Simulação de falhas nos circuitos. 
Um módulo de comunicações QPSK DQPSK DPSK que permita aos estudantes 
estudardiferentes tipos de modulação e demodulação de sinais PSK. O conjunto deverá permitir 
com que os estudantes realizem medições e comparações entre os sinais BPSK, QPSK, OQPSK 
e DPSK, com base no domínio do tempo e da frequência através de osciloscópio e analisadores 
de spectrum. O módulo deverá incluir circuitos como gerador NRZ, conversor S/P, codificador 
DPSK, fonte de alimentação/regulador, deslocador de fase, modulador QPSK_I, modulador 
QPSK_Q, somador, decodificador DPSK, demodulador QPSK_I, demodulador QPSK_Q, 
amplificador, e conversor P/S. 
O módulo deverá permitir o estudo em: 
•Conceitos de modulação digital; 
•Sinais de banda base (portadora); 
•Sinais de banda passante; 
•Sinal de constelações para MPSK; 
•Análise de sinais unipolares e bipolares no domínio do tempo; 
•Análise de sinais unipolares e bipolares no domínio da frequência; 
•Modulação e demodulação de sinal BPSK (Binary Phase-Shift Keying); 
•Modulação e demodulação de sinal QPSK (Quadrature Phase-Shift Keying); 
•Modulação e demodulação de sinal OQPSK (Offset Quadrature Phase-Shift Keying); 
•Codificação e decodificação de sinal PSK diferencial (DPSK). 
•Simulação de falhas nos circuitos. 
 
Deverá ser fornecido treinamento do equipamento, sem ônus para o IFBA, com carga horária 
mínima de 20 horas a ser realizado no local de entrega.  

 Total R$ 392.600,00 
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APÊNDICE G: Relação dos equipamentos do laboratório de energias renováveis 

 

Item Especificação 
Código 
Material 

Unid Quant Valor Unit Valor Total 

01 

Bancada de Treinamento em Energia Solar e Eólica: A bancada de Energia Solar e Eólica será 
utilizada para treinar os estudantes em painéis fotovoltaicos, pequenas turbinas eólicas, sistemas 
híbridos de energia solar e eólica. Deverá ser composta por todos os componentes eletrônicos 
necessários para suportar esses dispositivos de geração de eletricidade. A bancada deverá 
oferecer ao estudante condições para instalar, operar e manter os sistemas de painéis 
fotovoltaicos e pequenas turbinas eólicas, bem como aprender técnicas de resolução de falhas 
através da inserção de defeitos, de forma controlada pelo professor.A Estação de trabalho móvel 
deverá ser montada em estrutura de aço soldada com pintura epoxi, montada sobre quatro 
rodízios giratórios com trava e que permita fácil movimentação e operação. A estação de trabalho 
deverá incluir pelo menos um painel de aço perfurado para a montagem e operação de 
componentes, além de dois tampos de trabalho adicionais. A bancada deverá possuir as 
seguintes dimensões mínimas: (L x A x P) 235,00 x 220,00 x 85,00 cm; 
 
Componentes mínimos necessários: 
Um multímetro digital para medição de tensão e corrente com display mínimo de 3“ de cristal 
líquido, seletor de função, bornes para pino banana; deverá estar montado em placa metálica 
para fixação no painel, sem necessidade de ferramentas acompanhar cabos de medição e 
bateria; 
Um banco da bateria 12 VDC, 110 Ah, de ciclo profundo, selada, de chumbo-ácido. As baterias 
de armazenamento devem ser projetadas para armazenar a energia elétrica produzida a partir 
de fontes de energia renováveis, como solar e energia eólica; 
Uma caixa de junção para banco da bateria composta com dispositivo de reset, no mínimo, por 
um disjuntor 30 A DC, 0,5A e um dispositivo de proteção com aterramento;  
Quatro módulos de tomadas de energia, padrão NEMA, para corrente alternada 120 VAC, 15A, 
montados em caixa de proteção com sistema de fixação no painel sem auxilio de ferramentas. 
Cada módulo deverá possuir uma tomada e bornes de segurança para pinos banana 4 mm;  
Três amperímetros analógicos de 30 ACC; para utilização de medições da corrente que flui 
através do módulo solar, módulo de energia eólica ou de um dispositivo Dump Load. Montados 
em caixa de proteção com sistema de fixação no painel sem necessidade de ferramentas; 

 UN 02 86.645,00 173.290,00 
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Uma caixa de distribuição de quatro saídas de corrente contínua 12VDC, 5A; através de bornes 
tipo banana e fusível de proteção. Montados em caixa de proteção com sistema de fixação no 
painel sem necessidade de ferramentas; 
Mínimo de quatro chaves seccionadoras, sendo pelo menos duas de montagem horizontal e 
duas de montagem vertical; utilizadas com os módulos de energia solar e eólica, para a abertura 
de conexão entre o banco e o módulo da bateria solar, a turbina de vento, o Dump Load, e o 
inversor DC/AC. Montados em placa de aço com pintura epóxi e com sistema de fixação no 
painel sem necessidade de ferramentas; 
Um controlador de carga de 35A DC. Controlador PWM operando em modo de derivação, será 
utilizado para controlar o uso da energia elétrica disponível no banco de baterias. Montados em 
placa de aço com pintura epóxi e com sistema de fixação no painel sem necessidade de 
ferramentas; 
Um Dump Load constituído por uma resistência, de 0,5 ohms e 288W. Deverá estar 
dimensionado para converter o excesso de energia produzida pelo sistema em calor, sempre 
que o banco de baterias estiver totalmente carregado. Montados em placa de aço com pintura 
epóxi e com sistema de fixação no painel sem necessidade de ferramentas; 
Mínimo de três placas de circuito seccionador de corrente contínua 12VDC, 50A. Montados em 
placa de aço com pintura epóxi e com sistema de fixação no painel sem necessidade de 
ferramentas; 
Medidor de KWh AC com caixa seccionadora de circuitos composto, no mínimo por dois 
medidores de kWh e uma caixa de disjuntor. Um dos medidores deverá ser utilizado para medir 
a transmissão de energia da rede pública, enquanto o outro para medir a transmissão de energia 
da fonte de alimentação elétrica (por exemplo, painéis solares, turbinas eólicas). A caixa de 
disjuntor deverá conter mínimo de três disjuntores rearmáveis AC, sendo mínimo de dois 
bipolares e um unipolar. Montados em placa de aço com pintura epóxi, com sistema de fixação 
no painel; 
Mínimo de quatro interruptores de parede para seleção de circuito de corrente AC/DC. Deverá 
possuir bornes para pino banana e de aterramento. Montados em caixa de proteção com sistema 
de fixação no painel sem necessidade de ferramentas; 
Um modulo de travamento de segurança e tagueamento de operador, com cadeado e chave; 
Uma caixa de distribuição elétrica de corrente contínua com isolação dos terminais positivos e 
negativos. Montado em placa de ação com pintura epóxi com sistema de fixação no painel sem 
necessidade de ferramentas 
Um monitor de potencia digital, para medição de tensão, corrente, potência, frequência, fator de 
potencia, KWh e tempo.  
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Conversor de potência senoidal DC/AC de 1,0 KW, com display e fusível de proteção. O 
conversor deverá fazer a conversão de 12VCC em 120VDC. Deverá possuir controle remoto 
para comando a distância. Montado em placa de ação com pintura epóxi com sistema de fixação 
no painel sem necessidade de ferramentas. 
Um controlador de carga para baterias em aplicações de energia solar. Controlador PWM de 12 
VDC 30A com sensor de temperatura incorporado. Montado em placa de ação com pintura epóxi 
com sistema de fixação no painel sem necessidade de ferramentas; 
Uma caixa de comando para energia eólica. Controla o funcionamento de rotação da hélice 
geradora de energia. Deverá possuir chave Run/Stop/Off, capacidade de 50A / 12VDC. Montado 
em caixa de proteção e sistema de fixação em painel sem necessidade de ferramentas; 
Mínimo de três soquetes para lâmpadas 12VDC, com bornes para pino banana. Montado em 
caixa de proteção e sistema de fixação em painel sem necessidade de ferramentas; 
Uma placa fotovoltaica de 12VDC para geração de, pelo menos, 85W através de energia solar. 
A placa deverá estar montada e pronta para instalação na bancada. Dimensões mínimas de 
660,00 x 1010,00 x 80,00 mm; 
Um conjunto composto por gerador de turbina eólica síncrono de três fases com retificador de 
saída, acoplado a um motor DC de 90VDC de ímã permanente, 1800rpm. O motor deverá estar 
acoplado mecanicamente ao eixo da turbina eólica, a fim de simular a energia provida pelo vento. 
O motor deverá permitir ser desacoplado e a turbina eólica ter capacidade para ser movimentada 
pelo vento externamente; 
Uma caixa de junção com dispositivo de reset, para painel solar 150VDC 8,0A com circuito 
seccionador para circuitos DC; 
Um simulador de energia solar composto por placa de cobertura com lâmpada halôgena de 
600W, mínimo, com temporizador acoplado. O simulador deverá permitir o estudo da geração 
de energia solar dentro do ambiente da sala de aula; 
Um controlador de motor DC para o sistema de geração de energia eólica. Sinal de entrada de 
115 /230VAC com saída controlada de 0 a 90VDC ou 0 a 180VDC. O controlador deverá variar 
a rotação do motor DC através de potenciômetro, simulando alterações na velocidade do vento. 
Deverá possuir chave liga/desliga. Montado em caixa de proteção e sistema de fixação em painel 
sem necessidade de ferramentas; 
Conjunto de cabos de conexão do sistema de geração de energia eólica e solar, necessários 
para todas as ligações elétricas da bancada; 
Um conjunto de acessórios composto por lâmpadas de diversos tipos, carregadores de bateria, 
soquetes, adaptadores e jogo de cabas pino banana de 4 e 2 mm; necessários para todos os 
experimentos; 
Sistema para simulação de defeitos com chave de proteção e acesso restrito; 
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Deverá ser fornecido material didático, com no mínimo:Livro técnico sobre sistemas fotovoltaicos, 
Livro técnico sobre Energia Eólica, Manual do professor, Manual do estudante, com exercícios 
práticos e teóricos. 
 
Características elétricas da bancada: Tensão: 120 V - 60 Hz, Corrente: 15 A  
 
Deverá ser fornecido treinamento do equipamento, sem ônus para o IFBA, com carga horária 
mínima de 20 horas a ser realizado no local de entrega. 

02 

Bancada de Treinamento em Energia Térmica: A Bancada de Energia Térmica deverá permitir o 
estudo de um sistema de aquecimento solar de água, com enfoque nos princípios da energia 
térmica, formas de armazenagem e utilização da energia. A Bancada deverá permitir fazer o 
estudo de instalação, operação e medições de, no mínimo, parâmetros de pressão, temperatura 
e vazão. A bancada deve possibilitar a execução de exercícios reais dos dispositivos térmicos, 
tais como aquecedores solar ativos e passivos para aquecimento de água, aquecedores de 
ambientes na forma de pisos aquecidos e de trocadores de calor.A Bancada pode ser 
configurada para trocar e armazenar a energia térmica, permitindo desenvolver circuitos de 
malha aberta e fechada do controle de temperatura. O circuito térmico primário faz a coleta da 
energia e o circuito secundário faz a distribuição da energia para aquecimento de gases, líquidos 
e materiais sólidos, para a dissipação da energia térmica, 
Composição mínima: 
Estação de trabalho móvel com estrutura de aço soldada com pintura epoxi, montada sobre 
quatro rodízios giratórios com trava que permitam fácil movimentação e operação. A estação de 
trabalho deverá possuir um painel de aço perfurado compatível para a montagem e operação de 
componentes; 
Um multímetro digital para medição de tensão, corrente, teste de continuidade e de baterias; 
Uma unidade de aquecimento/resfriamento com um radiador de 1,0 cm2 que funcionará como 
trocador de calor água/ar. A unidade deve possuir controle de velocidade da turbina por 
potenciômetro e sinal externo de tensão com faixa de 0,0 a 5,0V e de corrente 4 a 20 A. A vazão 
máxima do fluxo de ar chega a 3000 Lpm. A turbina deverá ser composta por dois motores 
24VDC e 2,4A. 
Duas bombas centrífugas, com motor elétrico controlado eletronicamente para mínimo de duas 
velocidades diferentes, vazão de 95,0 lpm e pressão de 10BAR; 
Um painel coletor solar com caixa térmica de alumínio, isolamento por resina de poliuretano, 
distribuidor em tubulação de cobre com revestimento para absorção de até 95% da luz solar, 
painel de vidro com espessura mínima de 3,0mm, capacidade de 0,75l com área de cobertura 

 UN 01 109.790,00 109.790,00 
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mínima de 1,0 metro quadrado. Capacidade térmica mínima de 3,0 Kj. O painel deverá possuir 
suporte para uso interno, em sala de aula e externo; 
Controlador eletrônico do motor da bomba, capacidade para controle diferencial de temperatura 
com faixa de ajuste entre -16 graus a 4,5 graus. Sensor de temperatura tipo RDT, display digital 
e botões de controle. 
Um termostato de controle, com ajuste para set-point de temperatura de 4,0 graus até 80,0 graus 
Celsius.  
Chave eletromecânica para controle de circulação (através da bomba ou da turbina), para 
ativação ou desativação do sistema; 
Quatro sensores de temperatura; 
Uma válvula de retenção montada com duas válvulas para drenagem; 
Dois reservatórios de expansão com diafragma flexível e uma câmara secundária de ar que 
permite a expansão e contração térmica com segurança do fluido primário. Cada reservatório 
possuir capacidade mínima de 3,0 litros de água e ar pressurizado a 0,8BAR; 
Uma válvula de desaeração, operada automaticamente, para permitir a saída do ar dissolvido 
nos líquidos; 
Um dispositivo de preenchimento composto por um funil e uma válvula de esfera, que permita a 
desaeração do fluido em uso e também permita preencher o reservatório com líquidos. O 
dispositivo deve garantir que outros componentes do sistema operem sem sobreaquecimento; 
Um reservatório com capacidade mínima de 50 litros com dois trocadores de calor internos de 
tubos de cobre, sensor de temperatura e uma válvula de drenagem; 
Uma placa de piso cerâmico com sistema de aquecimento por tubos de cobre e com visualização 
da estrutura de montagem através de visor; 
Um trocador de calor tipo placa de cobre com 10 elementos, área de transferência mínima de 
0,10 m2, capacidade de 45000BTU/hr; 
Conjunto de tubulação flexível composta, no mínimo, por três tubos de 1800mm, seis tubos de 
90 mm, sete de 600mm, e 12 de 300mm; todos com engate rápido para facilitar a montagem. 
Pressão de 3BAR e temperatura de até 80 graus; 
Dois medidores de vazão com faixa mínima de 2 a 20 Lpm; 
Um dispositivo de aquecimento com duas lâmpadas halôgenas de 500W cada, com montagem 
ajustável; 
Uma fonte de alimentação 24VDC 
Deverá ser fornecido material didático, com no mínimo: 
Livro técnico sobre Energia Térmica 
Manual do professor 
Manual do estudante, com exercícios práticos e teóricos 
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Item Especificação 
Código 
Material 

Unid Quant Valor Unit Valor Total 

Software de aprendizado em Energia Térmica, com exercícios teóricos e práticos. 
 
Características elétricas da bancada  
Tensão: 120 V - 60 Hz  
Corrente: 15 A 

03 

Sistema didático com bornes e serigrafia, para ensaios em geração de energia elétrica a partir 
de energia fotovoltaica com inversor tipo Grid e software de arquivo de dados. 
O sistema é composto por: 
1. Painel fotovoltaico inclinável, de 90W, 12Vcc, com sensor para medir a intensidade da radiação 
solar 
2. Sensor de temperatura. 
3. Bastidor para fixação dos módulos. 
4. Módulo de carga com lâmpadas dicróicas de 220Vac de 35W e de 3W LED , com interruptores 
independentes. 
5. Reostato de potência de 6 A, 80 W. 
6. Interruptor termomagnético diferencial  
7. Módulo com seis instrumentos para a medição de: 
-Intensidade de radiação solar de 0 à 1000 (W/m2) 
- Temperatura do painel solar (°C) 
- Corrente DC do painel solar ±15A 
- Corrente DC da carga 0 à 30A 
- Tensão do painel solar 0 à 40V 
- Potência ativa de 0 à 300W 
8. Inversor sincronizado na rede elétrica (12 V, 300 W). 
9. Módulo de medição monofásico de energia elétrica em kW/h. 
10. Módulo de distribuição. 
 
Deve acompanhar o sistema: 
Manual de exercícios, manuais técnicos dos principais componentes do sistema. 
Conjunto de cabos tipo banana com: 
5 cabos banana azuis 250, 500, 750 (mm) de comprimento, 4 mm de diâmetro, 
5 cabos banana vermelhos 250, 500, 750 (mm), 4 mm de diâmetro, 
5 cabos banana pretos 250, 500, 750 (mm) de comprimento, 4 mm de diâmetro, 
5 cabos banana verdes com amarelo (PE) 250, 500, 750 (mm) de comprimento, 4 mm de 
diâmetro. 

 UN 04 38.500,00 154.000,00 
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Item Especificação 
Código 
Material 

Unid Quant Valor Unit Valor Total 

04 
Sistema para geração em laboratório de iluminação fotovoltaica com controle de intensidade 
luminosa 

 UN 04 5.900,00 23.600,00 

05 

Coletor solar de bancada 
O sistema é formado por uma tabuleta e um kit térmico e através de software pode estudar e 
executar a seguinte lista de exercícios: 1. lei de boyle-mariotte; 2. lei de charles; 3. equilíbrio 
térmico; 4. lei de resfriamento de newton; 5. capacidade de calor do calorímetro; 6. temperatura 
do fluido composto; 7. capacidade de calor específico de sólidos; 8. determinação da temperatura 
de sólidos por calorimetria; 9. determinação do calor de vaporização da água; 10. fusão e 
cristalização. 

 UN 04 14.750,00 59.000,00 

06 Grupo gerador gasolina 2 kva para estudo de motor a combustão e gerador  UN 04 11.700,00 46.800,00 

07 

Sistema didático para estudo e treinamento em painel térmico e fotovoltaico. 
possibilita o estudo, analise do desempenho, os experimentos e localização de falhas nos 
seguintes sistemas: célula de silício fotovoltaica, células fotovoltaicas em série, células 
fotovoltaicas em paralelo, painel com 36 células fotovoltaicas com conexão em série e painel 
térmico com circulação de liquido 

 UN 04 26.950,00 107.800,00 

 Total R$ 674.280,00 
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APÊNDICE H: Relação dos equipamentos do laboratório de geração distribuída e redes inteligentes 

 

Item Especificação 
Código 
Material 

Unid Quant Valor Unit Valor Total 

01 

Kit multidicisplinar para estudo em energia 
 
Deverá ser fornecido um sistema de treinamento modular e multicisplinar que permita uma 
formação completa em cinco áreas de estudo: distribuição de energia e tecnologia Smart Grid, 
células de hidrogênio, eletrônica de potência, eletromecânica, sistema de proteção de gerador, 
proteção de transformador e motor de Indução. Os componentes do sistema deverão ser 
totalmente seguros e projetados para uma longa durabilidade. Os circuitos dos módulos 
deverão possuir recursos que permitam a simulação de falhas, afim de capacitar os estudantes 
à solucionar os problemas.  
O sistema deverá ser composto por rack principal, racks adicionais (se necessário) e módulos 
para fixar nos racks. O sistema deverá possuir as seguintes características mínimas, bem como 
abordar os conceitos conforme descritos baixo: 
 
Treinamento em distribuição de energia e tecnologia Smart Grid 
Treinamento da tecnologia Smart Grid combinando o sistema modular com abordagem 
baseada em PC e aquisição de dados. O sistema deverá apresentar: um Dinamômetro de 
Quatro Quadrantes/Fonte de alimentação, um sistema de aquisição de dados, interface de 
controle e dois periféricos USB. 
O sistema deverá permitir abordar a produção de energia, de forma a familiarizar os estudantes 
com os princípios básicos da produção de energia a partir de recursos renováveis, como a 
eólica e solar. Abranger a produção de energia doméstica independente. O sistema também 
deverá permitir compreender e demonstrar como a produção de energia doméstica é um 
importante aliado para a implementação de um Smart Grid. Deve possibilitar aos estudantes 
conhecerem e abordarem tópicos relacionados com as tecnologias Smart Grid e sistemas de 
transmissão, tais como: 
• Static Var Compensator (SVC) 
• Static Synchronous Compensator (STATCOM) 
• High-Voltage DC (HVDC) 
Recursos e características mínimas que o sistema deve possuir: 

 UN 01 707.980,00 707.980,00 
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•Ensinar os princípios por trás de certas tecnologias-chave que permita a implementação Smart 
Grid. Estas tecnologias devem incluir produção de energia doméstica, os SVCs, STATCOMs 
HVDC, e sistemas de transmissão. 
•Trabalhar com funções de controle e aquisição de dados através de uma interface, permitindo 
a implementação de dispositivos complexos como um SVC e um STATCOM diretamente no 
laboratório. 
•O kit deve possibilitar um programa de formação extremamente flexível e permitir uma 
infinidade de diferentes soluções de treinamento personalizado. 
•Deve incluir manuais do estudante e instrutor, com orientação e teoria necessária para realizar 
os experimentos. 
•Todas as estações de trabalho, módulos e componentes deverão ser resistentes e protegidas 
contra danos elétricos para garantir uma vida útil prolongada. 
•Todos os componentes elétricos devem possibilitar ser interconectados sem perigo de choque 
elétrico, bem como os cabos de ligação ser protegidos e isolados. 
•Possuir simbologia claramente serigrafado no painel frontal dos módulos representando os 
componentes utilizados. 
•Incluir pelo menos dois periféricos USB, conforme: 
1)Dinamômetro de Quatro Quadrantes/Fonte de alimentação. Deverá ser utilizado como um 
emulador de painel solar com uma grande variedade de parâmetros configuráveis. 
2)Aquisição de dados e Interface de controle. Este módulo deverá permitir acesso a uma 
grande variedade de informações baseada em PC.Possuir instrumentos de medições para 
controlar os diversos dispositivos eletrônicos necessários para produção de energia, assim 
como VCS, HVDC STATCOM.  
O sistema de treinamento também deve incluir módulos de eletrônica de potência controlados 
através da aquisição de dados e Interface de Controle: 
1)Reatores SVC/Tiristores comutados por capacitores, usado para implementar o TCR e TSCs 
para operações SVC.  
2)Conversor DC para DC, usado para implementar transformadores solar/energia eólicacom 
inversor HF. 
3)IGBT Chopper, usado para implementar a energia solar/ energia eólica para produção de 
energia doméstica e Retificador de três-fases /Inversor para operação STATCOM. 
•As atualizações do software e as atualizações de firmware para o Dinamometro de quatro 
quadrantes/fonte de alimentação e a interface de controle aquisição de dados deverão ser 
gratuitas.  
Em resumo, esta etapa deverá possibilitar a abordagem dos seguintes tópicos: 
•Produção de energia doméstica independente. 
•Inversor monofásico PWM. 
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•Produção de energia doméstica usando inversor de energia solar/eólica sem conversor DC 
para DC. 
•Produção de energia doméstica usando inversor de energia solar/eólica com conversor DC 
para DC. 
•Armazenamento de Energia: implementação Smart Grid. 
•Regulador de tensão e correção do fator de potência. 
•Operações básicas para sistema de transmissão HVDC. 
•Regulador de corrente contínua e controle do fluxo em sistemas de transmissão HVDC. 
•Redução das harmônicas usando tiristores. 
•Compensador de tensão usados para linha de transmissão usando SVC. 
•Correção dinâmica do fator de potência usando SVC. 
•Compensador de tensão usados para linha de transmissão usando STATCOM. 
•Correção dinâmica do fator de potência usando STATCOM. 
Para abordar os tópicos acima listados, o sistema deverá possuir pelo menos a seguinte lista 
de equipamentos: 
1 Estação de trabalho de aço inoxidável com as seguintes dimensões máximas: 950 x 950 x 
550 mm 
1Carga Resistiva 
1Carga Indutiva 
1Filtro com Indutores/Capacitores 
1Filtro trifásico 
1Indutor linear 
2Linhas de transmissão trifásica 
1Carga capacitiva 
1Reator SVC/Tiristor comutador por capacitores 
2Bancos de transformador trifásico 
2Autotransformadores trifásicos 
1Transformador monofásico 
1Transformador reifásico 
1Interface de rede AC 
1Banco de bateria 
1Fonte de tensão 
1Conversor DC para DC 
1IGBT Chopper/Inversor 
2Tiristores de potência 
Cabos:  
• 30 cabos amarelo 4 mm de 30 cm  
• 15 cabos vermelho 4 mm de 60 cm 
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• 8 cabos azul 4 mm de 90 cm 
• 4 jogos de cabos trifásico 4 mm de 60 cm 
1Dinamômetro de Quatro Quadrantes/Fonte 
1Interface de controle e aquisição de dados 
1Firmware: emulador de turbina 
 
Treinamento em Eletromecânica: 
O Sistema de Treinamento em Eletromecânica deverá ser complementar ao sistema em 
distribuição de energia e tecnologia Smart Grid e combinar uma abordagem de projeto modular 
com aquisição de dados baseado em computador e controle, para fornecer treinamento em 
sistemas eletromecânicos. O sistema deverá ser orientado para atender os requisitos atuais, 
incluindo fundamentos de eletricidade (ou seja, circuitos de energia DC), monofásicos e 
circuitos de alimentação de corrente alternada trifásica, transformadores, bancos de 
transformadores trifásicos, motores de ímã permanente CC, máquinas rotativas trifásicas 
(máquina de indução e máquina síncrona), e correção de fator de potência.  
Recursos e características mínimas que o sistema deve possuir: 
O sistema deve abordar os princípios de máquinas rotativas trifásicas, sendo no mínimo os 
seguintes tópicos: 
1)Introdução aos fundamentos de eletricidade, começando com circuitos de alimentação de 
corrente contínua e circuitos de alimentação AC. 
2)Cursos avançados que cobrem diferentes conceitos e dispositivos importantes para o estudo 
de máquinas rotativas trifásicas, tais como monofásicos e circuitos de alimentação de corrente 
alternada trifásica, de fase única e transformadores de potência trifásicos e correção de fator 
de potência. 
3)Cursos que abordem o funcionamento de diferentes máquinas rotativas, tais como motores 
de ímã permanente de CC, máquinas de indução e máquinas síncronas. 
•O sistema deve ser flexível e permitir uma multiplicidade de diferentes soluções de treinamento 
personalizados. 
•Todas as estações de trabalho, módulos e componentes deverão ser resistentes e protegidas 
contra danos elétricos para garantir uma vida útil prolongada. 
•Todos os componentes elétricos devem possibilitar ser interconectados sem perigo de choque 
elétrico, bem como os cabos de ligação ser protegidos e isolados. 
•Possuir simbologia claramente serigrafado no painel frontal dos módulos representando os 
componentes utilizados. 
 
Em resumo, esta etapa deverá possibilitar a abordagem dos seguintes tópicos: 
•A lei de tensão, corrente, e Ohm; 
•Resistência Equivalente; 
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•Potência em circuitos DC; 
•Circuitos em série e em paralelo; 
•Ângulo de Fase e Desvio de Fase; 
•O poder instantâneo e potência média; 
•Reatância capacitiva e indutiva; 
•Impedância; 
•Potência ativa e reativa; 
•Potência Aparente; 
•Perdas de um transformador e Eficiência; 
•Autotransformador; 
•Circuitos trifásicos e medição de potência; 
•Sequência de fase; 
•Motor de Indução 
•Tensão-Regulação Características de um Regulador de tensão. 
Para abordar os tópicos acima listados, o sistema deverá complementar o kit de distribuição de 
energia e tecnologia Smart Grid e possuir pelo menos a seguinte lista de equipamentos: 
1Motor DC magnético permanente 
2Motores gaiola de esquilo de quatro polos  
1Motor/Gerador síncrono trifásico 
1Modulo de sincronização/contador trifásico 
1Firmware : seleção da função sincroscópio 
 
Treinamento em Eletrônica de Potência: 
O Sistema de treinamento de Eletrônica de Potência deverá ser complementar ao sistema de 
distribuição de energia e tecnologia Smart Grid e combinar uma abordagem de projeto modular 
com aquisição de dados baseado em computador e fornecer um treinamento em eletrônica de 
potência.  
Deverá introduzir o estudante nos componentes de energia eletrônicos mais comuns (diodo de 
potência, tiristor e transistor de potência), bem como em muitos dispositivos eletrônicos de 
potência usados em inúmeras aplicações hoje (chopper, monofásicos e trifásicos, inversores, 
relés de estado sólido e controladores de potência AC). Deverá abordar aplicações industriais 
comuns usando a eletrônica de potência. Sistemas de transmissão de corrente contínua de alta 
tensão. Permitir que o estudante possa se familiarizar com a utilização de energia hidrelétrica, 
produção de energia elétrica utilizando geradores síncronos, assim como com a transmissão 
de energia elétrica de alta tensão de corrente contínua (HVDC). 
 Recursos e características mínimas que o sistema deve possuir: 
•O sistema de treinamento deve ensinar os princípios de corrente contínua e alternada, sendo, 
no mínimo os seguintes tópicos: 
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1)Funcionamento de vários dispositivos de eletrônica de potência, tanto CA e CC, bem como 
monofásica e trifásica. 
2)Abordar uma variedade de aplicações de eletrônica de potência comuns, tais como unidades 
de motor DC, acionamentos de motores trifásicos, e trifásicos partida de motores de indução. 
3)Aplicações avançadas de eletrônica de potência, tais como geração de energia hidrelétrica, 
energia elétrica e sistemas de transmissão HVDC. 
•Todo o controle de dispositivos de eletrônica de potência deverá ser informatizado através de 
software configurável e fácil de monitorar. 
•O equipamento deverá ser altamente flexível e permitir uma multiplicidade de diferentes 
soluções de treinamento personalizados.  
•Todas as estações de trabalho, módulos e componentes deverão ser resistentes e protegidas 
contra danos elétricos para garantir uma vida útil prolongada. 
•Todos os componentes elétricos devem possibilitar ser interconectados sem perigo de choque 
elétrico, bem como os cabos de ligação ser protegidos e isolados. 
•Possuir simbologia claramente serigrafado no painel frontal dos módulos representando os 
componentes utilizados. 
•O sistema de treinamento também deve incluir três módulos controlados altamente versáteis 
de eletrônica de potência, utilizando sistema de Aquisição de Dados e Interface de Controle, 
conforme abaixo: 
1)Inversor/Chopper IGBT 
2)Tiristores de potência. Este módulo deverá ser usado para implementar vários dispositivos 
baseados em tiristores. 
3)Retificador e capacitores de filtragem. Este módulo deverá ser usado para implementar vários 
tipos de retificadores a diodo. 
•As atualizações do software e as atualizações de firmware para o Dinamometro de quatro 
quadrantes/fonte de alimentação e a interface de controle aquisição de dados deverão ser 
gratuitas.  
Em resumo, esta etapa deverá possibilitar a abordagem dos seguintes tópicos: 
•Eletrônica de Potência DC: Diodo, Transistores,Ripples, Carregador de bateria,Choppers,  
•Motor DC: PWM DC Drive, unidirecional e bidirecional PWM DC Drive, freio regenerativo e 
controle de corrente; 
•Rede AC Monofásica: retificadores, inversor PWM 
•Rede AC Trifásica: retificadores, inversor PWM com dupla polaridade DC Bus, Trifásico PWM; 
•Tiristores de potência: Diodos retificadores, Relé de Estado Sólido, Retificador/Inversor 
Trifásico; 
•Motor de Indução Trifásico; 
Para abordar os tópicos acima listados, o sistema deverá complementar o kit de distribuição de 
energia e tecnologia Smart Grid e possuir pelo menos a seguinte lista de equipamentos: 
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1Motor de Partida-Capacitor 
2Motor gaiola de esquilo de quatro polos 
 
Treinamento em Células de Hidrogênio 
O Sistema de treinamento em Células de Hidrogênio deverá ser complementar ao sistema de 
distribuição de energia e tecnologia Smart Grid e fornecer uma representação realista das 
funções básicas de um sistema de célula de combustível de hidrogênio 50W. Permitir a 
abordagem dos princípios básicos de engenharia de sistemas de células de combustível. 
Através de experimentos práticos, os estudantes devem adquirir competência em trabalhar com 
sistemas de células de combustível.  
O sistema deve incluir diversos experimentos preparados, permitindo aos estudantes examinar 
o projeto e funções de um sistema de célula de combustível real. O sistema deve ser 
desenvolvido especialmente para fins educativos. O sistema deve explorar os princípios de 
engenharia de um sistema de célula de combustível de hidrogênio, bem como os princípios 
gerais relacionados com o sistema, tais como: estrutura e funcionamento princípios de 
Termodinâmica, curvas características e eletrônica de potência. 
Recursos e características mínimas que o sistema deve possuir: 
•Diferentes pontos de teste com medidores digitais em todo o processo para uma melhor 
compreensão. 
•O sistema deve permitir o ensino dos princípios de funcionamento da célula de combustível 
de hidrogénio durante a carga e descarga, diretamente no laboratório. 
•Os módulos da célula de combustível de hidrogênio devem ser seguros para uso e não 
apresentar qualquer risco para os usuários do sistema. Os módulos devem ser fáceis de 
configurar, seguindo o procedimento detalhado nos manuais. 
•Cargas sequenciais e cargas totalmente ajustáveis devem permitir o estudo do funcionamento 
do sistema de célula de combustível de hidrogênio. 
•Uma variedade de pontos de teste com medidores digitais devem estar inclusas nos módulos 
de células de combustível de hidrogénio para observar os diferentes processos. 
•Todas as estações de trabalho, módulos e componentes deverão ser resistentes e protegidas 
contra danos elétricos para garantir uma vida útil prolongada. 
•Todos os componentes elétricos devem possibilitar ser interconectados sem perigo de choque 
elétrico, bem como os cabos de ligação ser protegidos e isolados. 
•Possuir simbologia claramente serigrafado no painel frontal dos módulos representando os 
componentes utilizados. 
Para abordar os tópicos acima listados, o sistema deverá complementar o kit de distribuição de 
energia e tecnologia Smart Grid e possuir pelo menos a seguinte lista de equipamentos: 
1Motor/Gerador DC 
2Indicadores Luminosos - Semáforo 
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1leitor eletrônico 
1Célula de combustível de hidrogênio 
 
Relés de Proteção para 0.2 kW  
O Sistema de treinamento em Relés de Proteção para 0.2kW deverá ser complementar ao 
sistema de distribuição de energia e tecnologia Smart Grid e permitir uma abordagem completa 
em sistemas de proteção, além da operação e calibração de relés individuais em aplicações de 
circuitos elétricos.  
Deverá permitir experimentos práticos no nível do sistema de Proteção de Gerador, Proteção 
do Transformador e Motor de Indução. O Sistema deverá apresentar vários módulos e estes 
serem divididos em cinco grupos: módulos elétricos comuns, módulos de Sistema de Potência, 
Estação de Controle de transmissão, Relés de Proteção.  
Os módulos deverão apresentar pelo menos os seguintes elementos: relés de proteção, 
incluindo transformadores de corrente, transformadores de tensão, transformadores de 
potência, impedância, rede de transmissão, e outros.  
Estes módulos deverão ser utilizados em um rack móvel para a operação do relé de proteção, 
incluindo uma fonte de alimentação DC, relés de controle de corrente contínua e um painel de 
interligação para facilitar a conexão dos relés de proteção. Cada relé deverá ser montado em 
um painel de metal. Cada painel de relé deverá ser equipado com interruptores que permitem 
a inserção de falhas para solucionar problemas ao nível do sistema.  
Deverá possuir pelo menos os seguintes tipos de relés de proteção: corrente / sobrecorrente, 
subtensão / sobretensão, checagem de sincronismo, subfrequência / sobrefrequência, 
equilíbrio de fase, sequência de fase e fator de potência.  
Recursos e características mínimas que o sistema deve possuir: 
•Sistema modular com componentes comumente encontrados na indústria 
•Vasta gama de relés de proteção: corrente / sobrecorrente, subtensão / sobretensão, check 
de sincronismo, subfrequência / sobrefrequência, equilíbrio de fase, sequência de fase e fator 
de potência. 
•capacidade de inserção de falhas para resolução de problemas ao nível do sistema. 
•Operação segura. 
•Capacidade de utilizar relês de proteção de diversos fornecedores para combinar com seus 
próprios relés de proteção 
Para abordar os tópicos acima listados, o sistema deverá complementar o kit de distribuição de 
energia e tecnologia Smart Grid e possuir pelo menos a seguinte lista de equipamentos: 
1Módulo de Tranformadores de distribuição 
1Módulo de Anel de barramento 
1Módulo de Barramento de distribuição com entrada a relê 
1Módulo de Barramento de distribuição com saída a relê 
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1Módulo de Rede de transmissão com saída a relê 
1Módulo de Falha na linha de transmissão 
2Racks para relê de proteção montado em rodízios, com trilhos de metal que permitam a 
montagem ou armazenamento dos relés de proteção em pelo menos sete painéis em branco 
de até 50 cm de altura (compatível com os componentes do sistema). Deve permitir ao usuário 
montar seus próprios relés de proteção. 
1Módulo de Relê de sub/sobrecorrente monofásico  
1Módulo de Relê de sub/sobre tensão monofásico 
2Módulos de Relê de sequência de fase  
2 Estações de trabalho com as seguintes características mínimas: consistir em três a cinco 
fileiras de compartimentos destinados a abrigar os módulos do kit. Deve possibilitar acomodar 
entre nove e dose módulos do kit. 
1Módulo de Linha de Transmissão trifásica 
1Módulo de Medidor de fator de potência trifásico de 2kW 
1Medidor de frequência (deverá ser projetado para medir a frequência de uma fonte de corrente 
alternada, permitindo medir e comparar a frequência de dois sinais usando uma chave seletora) 
1Fonte de tensão trifásica 
 
Deverá ser fornecido treinamento do equipamento, sem ônus para o IFBA, com carga horária 
mínima de 40 horas a ser realizado no local de entrega. 

 Total R$ 707.980,00 
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APÊNDICE I: Disciplinas obrigatórias do primeiro semestre 

 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Não tem 

Semestre: I Carga horária: 60 horas (T). Créditos: 4 

Ementa: Sistemas de numeração. Funções. Limite e continuidade. Derivada. Aplicações da 
derivada. Introdução à integração. Métodos de integração. Aplicações da integral definida. 

Bibliografia básica: 
AYRES JR., F.; MENDELSON, E. Cálculo. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. (Coleção   
Schaum) 

ÁVILA, G. S. S. Cálculo das funções de uma variável. v. 1. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC,  

2011. 

BOULOS, P. Introdução ao cálculo. v. 1. São Paulo: Blucher, 2012. 
Bibliografia complementar: 

ANTON, H.; BIVENS, I.; DAVIS, S. Cálculo. V1. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. 

       SETEWART. J. Cálculo. v. 1, 7. ed. Editora: Cengage Learning, 2013.  

       GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo. v. 1. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.  

       WEIR,  M. D.;  THOMAS, J. H. G. B. Cálculo. v. 1., 12. ed. São Paulo: Pearson Makron 
Books, 2012.  

       LEITHOLD, L. O. Cálculo com geometria analítica. v. 1. Editora Harbra, 2011.  

 
 

ALGEBRA VETORIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Não tem 

Semestre: I Carga horária: 60 horas (T) Créditos: 4 

Ementa: Álgebra de vetores no plano e no espaço tridimensional. Retas. Planos. Cônicas e 
quadráticas. Coordenadas polares, cilíndricas e esféricas.  

Bibliografia básica:  

WINTERLE, P. Vetores e geometria analítica. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2014. 

BOLDRINI, J. L. et al. Álgebra linear. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Harper & Row do  

Brasil, 2012.  

LIMA, E. L. Geometria analítica e álgebra linear. 2. ed. Rio De Janeiro: IMPA,   

2008. 
Bibliografia complementar: 

BOULOS, P.; CAMARGO, I. de. Geometria analítica. 4. ed. Makron Books, 2010. 

WINTERLE, P. Vetores e geometria analítica. 2. ed. Pearson, 2014. 

MELLO, D. A. de; WATANABE, R. G. Vetores e uma iniciação à geometria analítica. 
2. ed. Livraria da Física, 2011. 

SANTOS, N. M. dos. Vetores e matrizes: uma introdução à álgebra linear. 4. ed. Editora  
Thomson Pioneira, 2007. 

      STRANG, G. Introdução à álgebra linear. 4. ed. LTC, 2013. 
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FÍSICA BÁSICA I CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Não tem 

Có-requisitos : Cálculo Diferencial e Integral I 

Semestre: I Carga horária: 45 horas (T) + 15 horas (P) Créditos: 4 

Ementa: Cinemática da Partícula. Dinâmica da Partícula. Trabalho, Energia e Conservação da 
Energia. Momento Linear e Conservação. Cinemática e Dinâmica do Corpo Rígido. Teoria da 
Gravitação. 

Bibliografia básica:  
NUSSENZVEIG, H. M. Curso de física básica. v. 1 Mecânica. 5. ed. São Paulo: Editora    
Blücher, 2013.  
HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER J. Fundamentos de Física, v. 1, 9a ed. Rio de  
Janeiro: LTC, 2012.  
TIPLER, P. A. Física para cientistas e engenheiros - Volume 1 – Mecânica  
Oscilações e Ondas, Termodinâmica. 6a ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.  

Bibliografia complementar: 
HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de física: mecânica. v. 1., 9.  
ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 
HALLIDAY, D. et al. Fundamentos de física: física experimental. v. 1., 1. ed. Rio de  
Janeiro: LTC, 2013. 
SEARS, F. W. et al. Física I. v. 1. São Paulo: Pearson, 2014. 

       CHAVES, A. Física Básica - Mecânica, 1a ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.  
ALONSO, M.; FINN, E. J. Física: um curso universitário, v. 1 – Mecânica, São Paulo:  
Edgard Blücher, 2015. 

 
 
 

ENERGIA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Não tem 

Semestre: I Carga horária: 60 horas (T) Créditos: 4 

Ementa: A biosfera e seu equilíbrio. Efeitos da tecnologia sobre o equilíbrio ecológico. 
Considerações sobre poluição da água, do solo e do ar. Preservação dos recursos naturais: medidas 
de controle; tecnologia aplicada. Legislação ambiental. Avaliação de impactos ambientais de 
projetos de engenharia.  

Bibliografia básica: 
GOLDEMBERG, J. Energia, meio ambiente e desenvolvimento. 3. ed. São Paulo: EDUSP, 
2008.  
HINRICH, R. A.; KLEINBACH, M.; REIS, L. B. dos. Energia e meio ambiente. Tradução da 
5. ed. americana. São Paulo: Cengace Learning, 2014. 
REIS, L. B. dos; FADIGAS, E. A. A. CARVALHO, C. E.Energia, recursos naturais e a prática 
do desenvolvimento sustentável. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2012. 

Bibliografia complementar: 
ABRAMOVAY, R. Biocombustíveis: a energia da controvérsia. São Paulo: Editora SENAC, 
2009.  
CORTEZ, L. A. B.; LORA, E. E. S.; GÓMEZ, E. O. Biomassa para energia. 1. ed. Campinas, 
SP: Editora UNICAMP, 2008.  
GONÇALVES, Oksandro; HACHEM, Daniel Wunder ; SANTANO, Ana Cláudia - 
Desenvolvimento e Sustentabilidade - Desafios e Perspectivas, Editora Íthalo, 2015. 
REIS, L. B.; SILVEIRA, S. Energia elétrica para desenvolvimento sustentável. São Paulo: 
EDUSP, 2009. 
GOLDEMBERG, Jose; PALETTA, Francisco Carlos - Energias Renováveis - Série Energia 
e Sustentabilidade. Blucher, 2012. 
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FUNDAMENTOS DE FONTES DE ENERGIA CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Não tem 

Semestre: I Carga Horária: 60 horas (T) Créditos: 4 

Ementa: Histórico do uso da energia e seus conceitos e fundamentos; energia, calor e trabalho; 
recursos naturais, energia primária; fontes renováveis; fontes não-renováveis; sistemas de 
conversão de energia; transporte, armazenamento e usos da energia; necessidades humanas e 
usos da energia; matriz energética; planejamento energético e economia; conservação e uso 
racional de energia; energia e desenvolvimento sustentável, investimento e inovação na energia. 

Bibliografia básica: 
GOLDEMBERG, Jose; PALETTA, Francisco Carlos - Energias Renováveis - Série Energia e 
Sustentabilidade. Blucher, 2012. 
BORSATO, D.; GALÃO,O.F.; MOREIRA, I. Combustíveis fósseis: carvão e petróleo. Londrina, 
PR: EDUEL, 2009. 

       REIS, L. B. dos; FADIGAS, E. A. A. CARVALHO, C. E.Energia, recursos naturais e a prática   
       do desenvolvimento sustentável. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2012. 
Bibliografia complementar: 

LORA, E.E.S. e HADDAD, Jamil. Geração Distribuída: Aspectos Tecnológicos,    

Ambientais e Institucionais. Editora Interciência, 1ª edição, 2006.  

TOLMASQUIM, M.T. Geração de Energia Elétrica no Brasil. Editora Interciência, 1ª edição,  

2010.  

HINRICHS, R.A.; KLEINBACH, M. Energia e Meio Ambiente. 3ª ed., São Paulo:  

Editora Thomson, 2003. 

ALDABÓ, R. Célula Combustível a Hidrogênio: Fonte de Energia da Nova Era.  

Editora ArtLiber, 2009. 
  GAUTO, M. A. PETRÓLEO S.A.: exploração, produção, refino e derivados. 1. ed. Riode     
  Janeiro: Ciência Moderna, 2011. 
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INTRODUÇÃO À ENGENHARIA  CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Não há 

Semestre: I Carga Horária: 60 horas (T) Créditos: 4 

Ementa: O Instituto Federal da Bahia. A unidade de Lauro de Freitas. Os cursos de Engenharia 
Energias Renováveis e de Energia. Considerações sobre ciência e tecnologia. Evolução da 
tecnologia. O surgimento da Engenharia e suas especialidades. História da eletricidade e dos 
sistemas de energias. Evolução e perspectivas da Engenharia Energia. Aplicação e produtos da 
Engenharia Energia. Regulamentação Profissional e Atribuições do Engenheiro. Áreas de atuação 
do Engenheiro de Energia. O Engenheiro, o Cientista e a Sociedade. A engenharia e sua inter-
relação com as questões da diversidade e as relações étnico-raciais. 

Bibliografia básica: 
BAZZO, W. A.; PEREIRA, L. T. V. Introdução à engenharia: conceitos, ferramentas e 
comportamento. 8. ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2011. 
HOLTZAPPLE, M. T.; REECE, W. D. Introdução à engenharia. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 
SILVA TELLES, P. C. A engenharia e os engenheiros na sociedade brasileira. 1. ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2015.  

Bibliografia complementar: 
BRASIL. Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Regula o exercício das profissões de 
Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5194.htm>. Acesso em: 24 out. 2015. 
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA (CONFEA). Código de ética 
profissional da engenharia, da agronomia, da geologia, da geografia e da metereologia. 9. ed. 
2014. Disponível em: 
http://www.confea.org.br/media/codigo_etica_sistemaconfea_8edicao_2015.pdf>. Acesso em: 
24 out. 2015. 
PEREIRA, L.T.V.; BAZZO, W.A. Introdução à Engenharia: conceitos, ferramentas e 
comportamento. 3ª ed., Florianópolis: ed. da UFSC, 2012.  
 HOLTZAPPLE, M.T.; REECE, W.D. Introdução à Engenharia. 2ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 
2012..  
LITTLE, P. et al., Introdução à Engenharia. 3ª ed., Porto Alegre: ed. Bookman, 2010. 

 

PRODUÇÃO TEXTUAL CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Não tem 

Semestre: II Carga horária: 60 horas (T) Créditos: 4 

Ementa: Linguagem e cultura. Semiótica da cultura. Formação de repertório. Técnicas de resumo e 
simplificação textual. Resenha crítica. Dissertação: do projeto ao texto. Coerência e coesão. 
Estratégias de leitura do texto técnico. Análise crítica. Relatório. Curriculum vitae. Carta de 
solicitação de emprego. Redação oficial e empresarial. 

Bibliografia básica: 
FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristovão. Prática de texto para estudantes   
universitários: Série Manuais Acadêmicos. Editora Vozes; 1ª ed, 2016. 
MEDEIROS, João Bosco - Redação Científica - A Prática de Fichamentos , Resumos ,   
Resenhas - 12ª ed. Editora Atlas, 2014.  
PAIVA, Marcelo.  Redação Discursiva e Oficial. Alumnus; 4ª  Edição.  2017. 

Bibliografia complementar: 
KÖCHE ,Vanilda Salton;  MARINELLO, Adiane Fogali. Ler, escrever e analisar a língua a 
partir de gêneros textuais. Editora Vozes; 1ª Edição 2017. 

KASPARY, Adalberto. Redação Oficial. Livraria do Advogado; 20ª Edição. 2017. 
HERDADE, Márcio Mendes. Novo Manual de Redação. 3ª ed.  Editora Pontes, 2017. 

RESENDE, Viviane de Melo ; VIEIRA, Viviane (Autor) Leitura e Produção de Texto   

na Universidade. Roteiros de Aula. UNB; 1ª ed. 2014 

MAMEDE, Eduarda Cotta;  MAMEDE, Gladston. Manual de Redação de Contratos  
Sociais, Estatutos e Acordos de Sócios. At las; 4ª Edição.2017. 

 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Carlos+Alberto+Faraco&search-alias=books
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Cristov%C3%A3o+Tezza&search-alias=books
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Marcelo+Paiva&search-alias=books
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Vanilda+Salton+K%C3%B6che&search-alias=books
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Adiane+Fogali+Marinello&search-alias=books
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Adalberto+Kaspary&search-alias=books
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Viviane+de+Melo+Resende&search-alias=books
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Viviane+Vieira&search-alias=books
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Eduarda+Cotta+Mamede&search-alias=books
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Gladston+Mamede&search-alias=books
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APÊNDICE J: Disciplinas obrigatórias do segundo semestre 

 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Cálculo Diferencial e Integral I e Álgebra Vetorial e Geometria Analítica 

Semestre: II Carga horária: 60 horas (T) Créditos: 4 

Ementa: Funções de várias variáveis. Funções vetoriais. Limite e continuidade. Derivadas parciais 
e funções diferenciáveis. Máximos e mínimos de funções de várias variáveis. Derivada direcional e 
campos gradientes. Integrais duplas. Integrais triplas. Integrais Curvilíneas. Integrais de superfície.  

Bibliografia básica: 

      ANTON, H. Cálculo. v. 1, 10ª. Edição. Editora Bookman, 2014.  

LEITHOLD, L. O cálculo com geometria analítica. v. 2, 3. ed. São Paulo: Ed. Harbra, 2007.  

BOULOS, P. Introdução ao cálculo. v. 1. São Paulo: Blucher, 2012. 
Bibliografia complementar: 

BOULOS, P. Cálculo diferencial e integral. v. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Pearson,  
2012. 
HOFFMANN, L. D. et al. Cálculo: um curso moderno e suas aplicações. 11. ed. Rio de  
Janeiro: LTC, 2015. 
GUIDORIZZI, H. L. Um Curso de Cálculo. Vols.2,  5ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.       
BOYCE, W.E.; DI PRIMA, R.C. Equações diferenciais elementares (...). Rio de   
Janeiro. LTC. 2015. 
ANTON, H.; BIVENS, I.; DAVIS, S. Cálculo. V1. 10ª. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. 

 

 

ÁLGEBRA LINEAR CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Álgebra Vetorial e Geometria Analítica. 

Semestre: II Carga horária: 60 horas (T) Créditos: 4 

Ementa: Matrizes e sistemas de equações lineares. Espaços vetoriais. Transformações lineares. 
Determinantes. Auto-valores e auto-vetores. Diagonalização de operadores.  

Bibliografia básica: 

ANTON, H; RORRES, C. Álgebra linear com aplicações. 10ª. ed. Traduzido por Claus Ivo Doering. 
Porto Alegre: Bookman, 2012.  
STRANG, G. Introdução à álgebra linear. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 

STERLING, Mary Jane. Álgebra Linear para Leigos. Editora Alta Books, 2012. 
 Bibliografia complementar: 

LAY, David C. Álgebra Linear e Suas Aplicações - 4ª ed. LTC. 2013. 

J. LEON, Steven. Agebra Linear Com Aplicações - 8ª ed. LTC. 2011.  

KOLMAN, Bernard; HILL, David R. Álgebra Linear Com Aplicações Com Aplicações - 9ª ed. LTC. 
2013. 

    STEINBRUCH, A. Álgebra linear. São Paulo: Makon Books, 2009. 

MALCOLM R. Adams. Álgebra Linear: Uma Abordagem Geométrica. LTC, 2013. 
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FÍSICA BÁSICA II CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Física Básica I, Cálculo Diferencial e Integral I. 

Semestre: II Carga horária: 45 horas(T) + 15 horas (P) Créditos: 4 

Ementa: Oscilador Harmônico Simples. Oscilações Amortecidas e Forçadas. Ondas. Acústica. 
Estática dos Fluidos. Dinâmica dos Fluidos. Temperatura. Calor e Primeira Lei da Termodinâmica. 
Propriedades dos Gases. Segunda Lei da Termodinâmica. 

Bibliografia básica:  
CHAVES, A. Física Básica - Gravitação, Fluidos, Ondas, Termodinâmica,  LTC, 2007.  
HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER J. Fundamentos de Física, v. 2,  LTC, 2012.  
TIPLER, P. A. Física para cientistas e engenheiros - Volume 1 – Mecânica Oscilações e  
Ondas, Termodinâmica. 6a ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013  

Bibliografia Complementar:  
FEYNMAN, R. P.; LEIGHTON, R. B.; SANDS, M. Lições de Física de Feynman. Porto  
Alegre: Bookman, 2008.  
NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica - 2 Fluidos, Oscilações e Ondas, Calor, 5ª  

ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2014.  
RESNICK R.; HALLIDAY, D.; KRANE, K. S. Física, v. 2, 9ª ed. LTC, 2012.  
SERWAY, R. A.; JEWETT, J. W. Jr. Princípios da Física, v. 2. São Paulo: Thomson,  
2014.  
YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. Sears & Zemansky – Física II – Termodinâmica e  
Ondas. São Paulo: Addison Wesley. 2014.  

 

 

DESENHO TÉCNICO CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Não tem 

Semestre: II Carga horária: 30 horas (T) + 30 horas (P) Créditos: 4 

Ementa: Introdução ao Desenho Técnico. Objetivos do Desenho Técnico na engenharia. Tópicos 
de geometria plana. Normatização e apresentação de projetos. Escalas e dimensionamento. Teoria 
das projeções. Projeções ortogonais, cortes e seções. Perspectivas axonométricas cavaleira e 
isométrica. Introdução ao CAD. Sistemas de coordenadas. Comandos de desenho e edição. 
Ferramentas de visualização, precisão e verificação. Layers. Estilos de linhas, textos e 
dimensionamento. Cotagem. Criação e inserção de blocos simples e com atributos. Layouts e 
plotagem.  

Bibliografia Básica:  

FRENCH, T.; VIERCK, C. L. Desenho técnico e tecnologia gráfica. 9. ed. São Paulo:  

Ed. Globo, 2012.  
RIBEIRO, C.T. e PAPAZOGLOU, R.S. Desenho Técnico para Engenharias. 1ª ed. Rio  
de Janeiro: JURUÁ, 2008.  
RIBEIRO, A. C.; PERES, M. P.; IZIDORO, N. Curso de desenho técnico e Autocad.  
São Paulo: Pearson, 2013. 

Bibliografia complementar: 

BALDAM, R.; COSTA, L.; OLIVEIRA, A. AutoCAD 2014: utilizando totalmente. São Paulo:  

Érica, 2013. 

MANFÉ, G.; POZZA, R.; SCARATO, G. Desenho técnico mecânico: curso completo  

para as escolas técnicas e ciclo básico das faculdades de engenharia. São Paulo: Hemus,  

2011. 

PROVENZA, F. Desenhista de máquinas. São Paulo: F. Provenza, 2010.  

MAGUIRE, D.E.; SIMMONS, C.H. Desenho técnico: Problemas e Soluções Gerais de  

Desenho. 3ª ed. São Paulo: Hemus, 2014.  
      SILVA, A.; RIBEIRO, C.T. et al. Desenho Técnico Moderno. 5ª ed. Rio de Janeiro: LTC  
      editora,  2010. 
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QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Não tem 

Semestre: II Carga horária: 45 horas (T) + 30 horas (P) Créditos: 5 

Ementa: Estrutura atômica. Tabela periódica. Ligações químicas. Estados físicos da matéria. 
Soluções. Termodinâmica. Cinética química. Equilíbrio químico. Eletroquímica. 

Bibliografia Básica:  
ATKINS, P. E.; JONES, L. Princípios de química: questionando a vida moderna e o    
meio ambiente. 5ª. ed. Bookman, 2011.  
BROWN, T. L.; BURSTEN, B. E.; LEMAY, H. E. Química: a ciência central. 9ª ed. São   
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012.  
KOTZ , JOHN. Química Geral e Reações Químicas - v.1 - 9ª ed. Cengage Learning.   
2015.  

Bibliografia complementar: 
ROSENBERG, J. L.; EPSTEIN, L. M.; KRIEGER, P. J. Química geral. (Coleção   

          Schaum)  9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. 
HOLMES, Thomas; BROWN, Lawrence S.  Química Geral - Aplicada À  
Engenharia -  3ª ed. Cengage Learning. 2014. 
JEROME, L. R.; LAWRENCE L. E. e PETER J. K. Química Geral - Coleção   
Schaum. Bookman, 2012. 
BETTELHEIM, Frederick A.; CAMPBELL, Mary K.; FARRELL, Shawn O.; H.   
BROWN, William.  Introdução à Química Geral.  Cengage Learning, 2011. 
BAIRD, Colin; CANN, Michael; GRASSI, Marco Tadeu. Química Ambiental. Artmed,    
2011. 

 

 

 

DIREITO CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Não tem 

Semestre: I Carga horária: 60 horas (T) Créditos: 4 

Ementa: Noções gerais de direito: acepções da palavra Direito; breve conceito de Direito; Direito 
objetivo e Direito subjetivo; Direito e moral; caracteres do Direito. Direito civil: personalidade e 
capacidade; fatos e atos jurídicos; Direito de propriedade; propriedade industrial; propriedade 
intelectual. Direito do trabalho: conceitos de empregado e empregador; Direito coletivo do trabalho; 
Direito individual do trabalho. Legislação profissional: ética; ética profissional; legislação básica e 
códigos de ética. Direito administrativo: administração pública; atos administrativos; contratos 
administrativos; poder de polícia; propriedade pública; intervenção no domínio econômico e na 
propriedade privada. Introdução aos Direitos Humanos e a Lei Brasileira de Inclusão. Diversidade e 
as relações étnico-raciais. 

Bibliografia básica: 

MARTINS, S. P. Fundamentos de direito do trabalho. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2015.  
MARTINS, S. P. Instituições de direito público e privado. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2015.  

COTRIM, Gilberto.  Direito Fundamental - Instituições de Direito Público e Privado -   

23ª ed.  Saraiva, 2009. 
Bibliografia complementar: 

NASCIMENTO, A. M. Iniciação ao direito do trabalho. 39. ed. São Paulo: LTr, 2014. 

SARAIVA. CLT Saraiva e Constituição Federal. Obra coletiva de autoria da Editora  

Saraiva com a colaboração de Luiz Roberto Cúria, Lívia Céspedes e Juliana Nicoletti. 41.  

ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

SARAIVA. Vade Mecum Saraiva - 21ª ed. Editora Saraiva, 2016. 

MASCARO, Alysson Leandro. Introdução ao Estudo do Direito - 5 ed. – Atlas, 2015.  

GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao Estudo do Direito - 48ª ed. Forense, 2015.  
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APÊNDICE K: disciplinas obrigatórias do terceiro semestre 

 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Cálculo Diferencial e Integral II 

Semestre: III Carga horária: 60 horas (T) Créditos: 4 

Ementa: Sucessões e séries numéricas. Séries de potências. Fórmulas e séries de Taylor e de 
McLaurin. Equações diferenciais ordinárias lineares de 1ª e 2ª ordem e aplicações. Equações 
lineares de ordem superior. Resolução de equações diferenciais em série de potência. Equação de 
Bessel. Funções de Bessel. Funções ortogonais. Equação de Legendre. Polinômio de Legendre.  

Bibliografia básica: 
BOYCE, W. E.; DIPRIMA, R. C. Equações diferenciais elementares e problemas de  
valores de contorno. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.  

       ANTON, H. Cálculo. v. 2, 10ª. Edição. Editora Bookman, 2014.   
BOULOS, P. Cálculo diferencial e integral. v. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Pearson,  
2012. 

Bibliografia complementar: 
SANTOS, R. J. Introdução às equações diferenciais ordinárias. Belo Horizonte:  
Imprensa Universitária da UFMG, 2013. 

      GUIDORIZZI, H. L. Um Curso de Cálculo. Vols.2,  5ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.       

      ÁVILA, GERALDO. Cálculo 3: funções de múltiplas variáveis, editora LTC, 2012.  

      LEITHOLD, L.O Cálculo com Geometria Analítica, Vol 2. Editora Harbra, 2007.  
      AYRES JR, Frank; MENDELSON, Elliot. Cálculo - Coleção Schaum, Editora  
      Bookman, 2011. 

 

 

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA CÓDIGO:  

Pré-requisitos:  Cálculo Diferencial e Integral II 

Semestre: III Carga horária: 60 horas (T) Créditos: 4 

Ementa: Apresentação de dados. Medidas de posição. Medidas de dispersão. Probabilidade. 
Variáveis aleatórias contínuas e discretas. Introdução à inferência. Correlação e regressão 
estatística. 

Bibliografia Básica: 

 DEVORE, Jay L. Probabilidade e Estatística para Engenharia e Ciências. 8ªed. São   

 Paulo:  Thomson Learning Pioneira, 2014.  

       TRIOLA, M.F. Introdução à estatística. Rio de Janeiro. 11ª ed. LTC. 2013. 
   MAGALHAES, Marcos Nascimento; LIMA, Carlos Pedroso de. Noções de   
   Probabilidade e Estatística. 7 ed. São Paulo: EDUSP, 2010.  

Bibliografia complementar: 
BARBETTA, P. A.; REIS, M. M.; BORNIA, A. C. Estatística para cursos de engenharia   
e informática. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
MONTGOMERY, D. C. Estatística aplicada e probabilidade para engenheiros. 5. ed.   
Rio de Janeiro: LTC, 2012. 
VIEIRA, S. Elementos da estatística. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
WALPOLE, Ronald E.; MYERS, Raymond H. Probabilidade e Estatística para  
Engenharia e Ciências. 8ª ed. PRENTICE HALL BRASIL, 2008. 
BUSSAB, Wilton de Oliveira; MORETTIN, Pedro Alberto - Estatística Básica - 8ª ed.   
Saraiva, 2013.  
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FÍSICA BÁSICA III CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Física Básica II 

Semestre: III Carga horária: 45 horas (T) + 15 horas (P) Créditos: 4 

Ementa: Carga Elétrica. Lei de Coulomb. Campo Eletrostático. Lei de Gauss. Potencial Eletrostático. 
Dielétricos. Capacitância. Corrente Elétrica e Força Eletromotriz. Resistência. Campo 
Magnetostático. Lei de Ampère e de Biot-Savart. Lei de Indução de Faraday. Indutância. Magnetismo 
e Matéria. Oscilações Eletromagnéticas. Circuitos de Corrente Alternada. Equações de Maxwell na 
Forma Integral. 

Bibliografia básica: 
YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. Sears & Zemansky – Física III - Eletromagnetismo.   
12ª. ed., São Paulo: Addison Wesley. 2014.  
HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER J. Fundamentos de Física, v. 3,  LTC, 2012.  
TIPLER, P. A. Física para cientistas e engenheiros - Volume 2 – Eletricidade e    
Magnetismo, Ótica. 6a ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.  

Bibliografia complementar: 
NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física básica. v. 3. 2ª ed. Edgard Blücher,  2015.  
SERWAY, R. A.; JEWETT, J. W. Jr. Princípios da Física, v. 3. Thomson,  2014.  
GRIFFITHS, David. Eletrodinâmica - 3ª ed. Pearson Education – Br. 2011. 
KNIGHT, Randall D. Física - Uma Abordagem Estratégica - v. 3 - 2ª ed. Bookman.   
2009. 
CHAVES, A. Física Básica – Eletromagnetismo. 1a ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.  

 

 

 

QUÍMICA ORGÂNICA CÓDIGO:  

Pré-requisitos:  

Semestre: III Carga Horária: 60 horas (T) Créditos: 4 

Ementa: Estrutura e ligações químicas dos compostos orgânicos. Nomenclatura. Estereoquímica. 
Propriedades físicas e químicas de substâncias orgânicas, com vistas a sua aplicação aos processos 
de energia renovável. Estrutura e reatividade de compostos orgânicos. Técnicas de análise de 
compostos orgânicos. Isomeria. Mecanismos de reações. Práticas laboratoriais: Ponto de fusão e 
Ebulição. Recristalização. Sublimação. Destilação: simples, a vácuo e/ou por arraste de vapor. 
Extração simples. 

Bibliografia básica:  
MCMURRY, J. Química orgânica. v. 1.Trad. da 7. ed. americana. São Paulo: Thomson, 2011. 
SOLOMONS, T.W. GRAHAM; FRYHLE, C. B. Química orgânica. v. 1. 10. ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 2012. 
SOLOMONS, T. W. Graham; FRYHLE, C. B. Química orgânica. v. 2. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 
2012. 

Bibliografia complementar:  
ZUBRICK, J. W. Manual de sobrevivência no laboratório de química orgânica. 6. ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2005. 
BRUICE, Paula Yurkanis. Química Orgânica - v. 1 - 4ª ed. Pearson Education – Br, 2006. 
VOLLHARDT, K. Peter; SCHORE, Neil E. Química Orgânica - Estrutura e Função - 6ª ed. 
Bookman, 2013. 
CAREY, Francis A.. Química Orgânica - 7ª ed. 2011 - v. 1. Amgh Editora, 2011. 
PAVANELLI, Luciana Da Conceição. Química Orgânica - Funções e Isomeria - Série Eixos. 
Editora Érica, 2014. 

 

 

 

 



147 
 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Cálculo Diferencial e Integral II 

Semestre: III Carga horária: 60 horas (T) Créditos: 4 

Ementa: As funções harmônicas (em R2) e as funções de uma variável complexa. As 
transformações do plano complexo em si mesmo. O limite, a continuidade e a derivação de funções 
de uma variável complexa. As funções holomorfas. As sequências e as séries com termos 
complexos. O critério de Cauchy. As séries de potências. As funções analíticas. A adição, a 
multiplicação e a inversão de séries de potência.  A integral de uma função complexa ao longo de 
um caminho. Primitivas de funções contínuas. O teorema da integral de Cauchy. Encunciação do 
teorema de Cauchy-Goursat. A fórmula da integral de Cauchy. As derivadas de funções holomorfas. 
Analiticidade das funções holomorfas. A expansão de Laurent e as singularidades. Uso da expansão 
de Laurent no cálculo de integrais. Os resíduos. O cálculo, mediante resíduos, de integrais de 
funções reais. Funções vetoriais de variável real. Curvas regulares no espaço tridimensional. As 
integrais de primeira e de segunda espécie ao longo de tais curvas. A parametrização de superfícies 
e as integrais de primeira e segunda espécie sobre superfícies. As funções reais de variável vetorial. 
Estudo dos máximos e mínimos. Estudo dos extremos condicionados. As integrais triplas. As 
funções vetoriais de variável vetorial e os campos de vetores. Os campos conservativos de vetores 
e os potenciais escalares. A divergência de um campo de vetores e os campos solenoidais. O 
teorema de Ostrogradski-Gauss. O rotacional de um campo de vetores e os potenciais vetoriais. O 
teorema de Stokes. 

Bibliografia básica:  

    BROWN, James Ward; CHURCHILL, Ruel V. Variáveis Complexas e Aplicações - 9ª ed.  

    Amgh Editora. 2015. 
         ÁVILA, Geraldo. Cálculo 3: funções de múltiplas variáveis, editora LTC, 2012.           
         WILLIAMSON; Crowell; TROTTER. Cálculo de funções vetoriais. v. 1. LTC, 2010. 

Bibliografia complementar: 

    WILLIAMSON; Crowell; TROTTER. Cálculo de funções vetoriais. v. 2. LTC, 2010. 

    SANTOS, R. J. Introdução às equações diferenciais ordinárias. UFMG, 2013. 

    FEMING, D. Cálculo B. São Paulo. Pearson Prentice Hall. 2007.  

    ABREU, António H. De Simões. Funções de Variável Complexa - Teoria e Aplicação.   

    Editora Ist Press. 2009. 

    FALCONE, Marconi; BOURCHTEIN, Lioudmila; BOURCHTEIN, Andrei. Teoria Das   

    Funções de Variável Complexa. Editora LTC. 2014. 
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MATERIAIS ELÉTRICOS E MAGNÉTICOS CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Química Geral I 

Có-requisitos : Física Básica III 

Semestre: III Carga horária: 60 horas (T) Créditos: 4 

Ementa: Materiais condutores: estrutura física, propriedades e aplicações das ligas metálicas e 
resistivas. Materiais semicondutores: estrutura cristalina, bandas de energia, lei de ação das 
massas, tipos de dopagem, mecanismos de condução (deriva e difusão). Materiais isolantes: 
polarização, constante dielétrica, fator de perdas, análise e aplicações. Materiais magnéticos: 
campos e grandezas magnéticos, tipos de magnetismo, domínios magnéticos e tipos de energia 
determinantes, efeito da temperatura, magnetização e desmagnetização de um metal 
ferromagnético, materiais duros e macios, ferrites. Materiais piezoelétricos. Eletrocerâmicas. 
Materiais ópticos: fotônica e fibras ópticas. 

Bibliografia básica:  

SCHMIDT, V. Materiais elétricos: condutores e semicondutores.v. 1. 3ed. ver. e ampl. São 
Paulo: Blucher, 2010.  

SCHMIDT, V. Materiais elétricos: isolantes e magnéticos.v. 2. Blucher, 2010. 

SCHMIDT, V. Materiais elétricos: Aplicações. v. 3. Blucher, 2010. 

Bibliografia complementar: 
     CALLISTER Jr., W.D. Ciência e engenharia de materiais - uma introdução. LTC, 2008. 
     SHACKELFORD, J.F. Ciência dos Materiais. Editora Pearson Prentice-Hall,  2008. 
     CALLISTER Jr., W.D. Fundamentos da ciência e engenharia de materiais. LTC, 2012. 
     BARBOSA, Saraiva, Delcyr. Materiais elétricos. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Dois, 2009. 
     TOMA, Henrique E. Nanotecnologia Molecular - Materiais e Dispositivos - Col. de Química    
     Conceitual - v. 6. Blucher, 2010. 
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APÊNDICE L: Disciplinas obrigatórias do quarto semestre 

 

CÁLCULO NUMÉRICO CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Cálculo Diferencial e Integral III 

Có-requisitos: Introdução a Programação 

Semestre: IV Carga horária: 60 horas (T) Créditos: 4 

Ementa: Erro nas aproximações numéricas. Sistemas de equações lineares. Resolução de 
equações algébricas e transcendentes. Interpolação. Integração e diferenciação numérica. 
Equações diferenciais ordinárias.  

Bibliografia Básica:  

   RUGGIERO, M. A. G.; LOPES, V. L. R. Cálculo numérico: aspectos teóricos e computacionais.    

   3. ed. São Paulo: Pearson, 2015.  

   BORCHE, A. Métodos numéricos, 1ª ed., Rio Grande do Sul: UFRGS, 2008.  
     CANALE, R.P.; CHAPRA, S.C. Métodos numéricos para engenharia. 6ª ed., São Paulo:   
     McGraw-Hill, 2015.  

Bibliografia complementar: 

CUNHA, M.C.C. Métodos Numéricos. 2ª ed. São Paulo: Editora da UNICAMP, 2009.  

GILAT, A.; SUBRAMANIAM, V. Métodos numéricos para engenheiros e cientistas. 1ª ed.,   

São Paulo: Bookman, 2008.  

NICOLETTI, M.C. e ABIB, S. Sistemas numéricos e tratamento de inteiros no Pascal –  

série apontamentos. 2ª ed., São Paulo: EdUfscar, 2010.  

CAMPOS FILHO, F.F. Algoritmos Numéricos. Rio de Janeiro: LTC, 2012.  

SPERANDIO, Décio; MENDES, João T.; SILVA, Luis H. M.. Cálculo Numérico - 2ª ed.   

Pearson Education – Br, 2014.  
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FENÔMENOS DE TRANSPORTE CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Física Básica II 

Có-requisitos: Cálculo Diferencial e Integral III 

Semestre: IV Carga horária: 60 horas (T) Créditos: 4 

Ementa: Propriedades dos fluidos e definições. Estática dos fluidos. Conceitos e equações 
fundamentais do movimento dos fluidos. Análise dimensional e semelhança dinâmica. Efeitos de 
viscosidade. Resistência fluida. Medidores, transferência de calor: escoamento sem atrito com troca 
de calor em condutores. 

Bibliografia básica: 
GIORGETTI, M. Fundamentos de fenômenos de transporte: para estudantes de engenharia. 
São Paulo: Elsevier, 2015. 
ROMA, W. N. L. Fenômenos de transporte para engenharia. Editora Rima, 2012. 

       LIVI, C. P. Fundamentos de fenômenos de transporte: um texto para cursos básicos. 2. ed. Rio    
       de Janeiro: LTC, 2012. 
Bibliografia complementar: 

CANEDO, E. L. Fenômenos de transporte. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.  
WHITE, F.M. Mecânica dos fluidos. 6ª ed. Rio de Janeiro: McGraw Hill, 2011.  
FOX, R.W.; MCDONALD, A.T.; PRITCHARD, P.J. Introdução à Mecânica dos Fluidos. 7ª ed. 
Rio de Janeiro: LTC, 2013. 
MUNSON, B.R., Young, D. F. & Okiishi, T. H.; Fundamentos da Mecânica dos Fluidos, 2ª ed. 
São Paulo: Editora: Edgard Blücher, 2009. 
BRUNETTI, F. Mecânica dos fluidos. 2ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. 

 

 

CIRCUITOS ELÉTRICOS  CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Física Básica III, Cálculo Diferencial e Integral III 

Semestre: IV Carga horária: 75 horas (T) Créditos: 5 

Ementa: Introdução e conceitos fundamentais. Análise de redes em corrente contínua. Leis de 
Kirchhoff, análise por malhas e análise nodal. Teoremas de Thevenin, Norton e da máxima 
transferência de potência. Análise de circuitos em regime transitório: circuitos de 1ª e 2ª ordem. 
Análise de circuitos de corrente alternada, fasores, potência em regime permanente senoidal. 
Potência em circuitos trifásicos. Circuitos com acoplamento magnético. Transformada de Laplace 
aplicada à análise de circuitos elétricos. Diagramas de Bode. Quadripolos. 

Bibliografia básica: 
BOYLESTAD, R. L. Introdução à análise de circuitos. 12. ed. São Paulo: Pearson, 2012. 
HAYT JR., W. H.; KEMMERLY, J. E.; DURBIN, S. M. Análise de circuitos em engenharia. 8. ed. 
São Paulo: McGraw Hill, 2014. 
IRWIN, J. D. Análise básica de circuitos para engenharia. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 

 
Bibliografia complementar: 

HAMBLEY, Engenharia Elétrica Princípios e Aplicações, Editora LTC, 2010. 

NAHVI, M.; EDMINISTER, J.A. Teoria e Problemas de Circuitos Elétricos. Editora  

Bookman, 2012.  
    NILSSON, J. W.; RIEDEL, S. A..Circuitos elétricos. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

CHARLES K.A.; MATTHEW N.O.S. Fundamentos de circuitos elétricos. Bookman: 2011.  

DORF, R.C; SVOBODA, J.A. Introdução aos Circuitos Elétricos. Editora LTC: 2008. 
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ELETROMAGNETISMO APLICADO CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Cálculo Diferencial e Integral III, Física Básica III 

Semestre: IV Carga horária: 60 horas (T) Créditos: 4 

Ementa: Cálculo vetorial: Campos Escalares e Vetoriais; Divergente de um Campo Vetorial; 
Circulação de um Vetor e Rotacional; Teorema de Stokes. Divergente e Rotacional do campo 
Eletrostático. Condições de contorno para o campo Eletrostático em meios materiais. Divergência e 
Rotacional do campo Magnético Estacionário. Condições de contorno para o campo Magnético 
Estacionário em meios materiais. O Circuito Magnético. Campos variáveis com o tempo e as 
Equações de Maxwell. Equações de Ondas. Ondas Transversais Eletromagnéticas (TEM): 
propagação, polarização, difração e radiação. Linhas de Transmissão. Casamento de Impedâncias. 
Ondas Transversais Elétricas (TE) e Ondas Transversais Magnéticas (TM). Guias de Onda e 
Cavidades Ressonantes. 

Bibliografia Básica:  
SADIKU, Matthew N. O. Elementos de Eletromagnetismo - 5ª ed. Bookman, 2012. 
REGO, Ricardo Affonso do. Eletromagnetismo Básico. LTC, 2010. 
HAYT Jr, William H.. Eletromagnetismo. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 

Bibliografia complementar: 
WENTWORTH, S. M. Fundamentos do eletromagnetismo. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 
SERWAY, R. A.; JEWETT, J. W. Jr. Princípios da Física, v. 3. São Paulo: Thomson, 2010.  
YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. Sears & Zemansky – Física III - Eletromagnetismo. 12ª. ed., 
São Paulo: Pearson, 2009.  
NOTAROS, Branislav. Eletromagnetismo. Prentice Hall, 2012. 
PAUL, Clayton R. Eletromagnetismo Para Engenheiros - Com Aplicações. LTC, 2006. 

 

 

INTRODUÇÃO A PROGRAMAÇÃO CÓDIGO:  

Pré-requisitos:  

Semestre: IV Carga horária: 30 horas (T) + 30 horas (P) Créditos: 6 

Ementa: Introdução à Computação. Tipos de dados, Operadores e Expressões. Estrutura 
Sequencial. Estruturas de Seleção. Estruturas de Repetição. Vetores e Matrizes. Funções. 
Manipulação de Caracteres.  

Bibliografia Básica:  

ASCENCIO, A. F. G.; VENERUCHI, E. A. C. Fundamentos da programação de computadores: 
algoritmos, Pascal, C/C++ e Java. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2012. 
DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. C++: como programar. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2014. 

LOPES, A.; GARCIA, G. Introdução à programação. São Paulo: Elsevier, 2010. 
Bibliografia complementar: 

MENEZES, Nilo Ney Coutinho. Introdução à Programação com Python - 2ª ed. NOVATEC, 2014. 

SCHILDT, H. C: completo e total. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2009. 

      HOLLOWAY, J.P. Introdução à Programação para Engenharia: Resolvendo Problemas    

      com Algoritmos. Rio de Janeiro: LTC, 2010.  

      HORSTMANN, C. Conceitos de computação com C++. 3ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 

      MANZANO. J.A.N.G. Estudo dirigido de algoritmos. São Paulo: Érica, 2010.  

ARAUJO, E.C. Algoritmos; fundamentos e pratica. Florianópolis: Visual books, 2009. 

 

 

 

 



152 
 

QUÍMICA ANALÍTICA EXPERIMENTAL CÓDIGO:  

Pré-requisitos:  

Semestre: IV Carga Horária: 30 horas (T) e 30 horas (P) Créditos: 4 

Ementa: Introdução à química analítica quantitativa e quantitativa. Algarismos significativos. 
Pesagem. Limpeza de vidraria. Preparo de soluções. Modelos Atômicos. Estequiometria. 
Termodinâmica Química. Cinética Química. Equilíbrio Químico. Técnicas de separação de misturas. 

Bibliografia básica:  
TRINDADE, D. F. et al. Química básica experimental. 5. ed. São Paulo: Icone, 2013. 
MAHAN, B. M.; MYERS, R. J., Química: um curso universitário. São Paulo: Blücher, 2006. 
SKOOG, D.A. et al. Fundamentos de química analítica quantitativa. Trad. da 9. ed. São 
Paulo:Cengage Learning, 2014. 

Bibliografia complementar: 
ATKINS, P.; JONES, L.;Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio 
ambiente.Trad. I. Caracelli et al. 5. Porto Alegre: Bookman, 2011. 
MORITA, T; ASSUNÇÃO, R. M. V. Manual de soluções, reagentes e solventes. 3ª. ed. São Paulo: 
Blucher, 2012. 
DEL PINO, J.C.; KRÜGER, V. Segurança laboratorial. Porto Alegre: CECIRS, 2009. 
BACCAN, N.; et al. Química analítica quantitativa elementar. 5ª. ed. rev. ampl. São Paulo: 
Blücher, Campinas, SP: Editora UNICAMP, 2011. 
SILVA, R. R. et al. Introdução à química experimental.2. ed. São Paulo: Edufscar, 2014. 
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APÊNDICE M: Disciplinas obrigatórias do quinto semestre 

 

SINAIS E SISTEMAS CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Cálculo Diferencial e Integral III 

Semestre: V Carga horária: 60 horas (T) Créditos: 4 

Ementa: Classificação e Modelos de Sinais. Classificação de Sistemas. Soma e Integral de 
Convolução. Equações Diferenciais e de Diferença. Transformada de Laplace. Transformada Z. 
Série e Transformada de Fourier.  

Bibliografia básica:  

VAHID, F. Sistemas digitais: projeto, otimização e HDLs. Porto Alegre: Bookman,  

 2008. 

TOCCI, R.; WIDMER, N.; MOSS, G. Sistemas digitais: princípios e aplicações. 10.   

ed. São Paulo: Pearson, 2011. 

HARRIS, D.; HARRIS, S. Digital design and computer architecture. 2. ed.  

Burlington, MA: Morgan Kaufmann, 2015. 
Bibliografia complementar: 

FLOYD, Thomas L. Sistemas Digitais - Fundamentos e Aplicações. Bookman, 2011. 

DINIZ, Paulo Sergio Ramirez; DA SILVA, Eduardo A. B.; NETTO, Sergio L.  

Processamento Digital de Sinais: Projeto e Análise de Sistemas. Bookman, 2014. 

ROBERTS, M. J.  Fundamentos em Sinais e Sistemas. Bookman, 2011. 

GURJÃO, Edmar.  Introdução à análise de sinais e sistemas. Elsevier, 2014.  
                BAPTISTA, Carlos P. Introdução aos Sistemas Digitais. FCA, 2010.. 

 
 
 
 

MECÂNICA GERAL E ELEMENTOS DE MÁQUINAS CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Física I 

Semestre: V Carga Horária: 60 horas (T) e 15 horas (P) Créditos: 5 

Ementa: Mecânica dos sólidos: cinemática e dinâmica; cinemática e dinâmica de translação e 
rotação; movimentos; estática do ponto material e do corpo extenso; elementos de máquinas para 
aplicações estáticas e dinâmicas: pinos, chavetas, parafusos, engrenagens, mancais, polias, 
embreagens, pistões, eixos, árvores e alavancas. 

Bibliografia básica: 
BEER, F. P.; JOHNSTON JR., E. R.; EISENBERG, E. R. Mecânica vetorial para engenheiros: 
estática. 9. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2011. 
MELCONIAN, S. Elementos de máquinas. 9 ed. São Paulo: Érica, 2009. 
POPOV, E. P. Introdução à mecânica dos sólidos. 2. ed. São Paulo: Blucher, 2011. 

Bibliografia complementar: 
HIBBELER, R. C. Resistência dos materiais. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2010.  
PEREIRA, C. P. M. Mecânica dos materiais: avançada. Rio de Janeiro: Interciência, 2014. 
NASH, William A.; POTTER, Merle C.  - Resistência dos Materiais. Editora Bookman, 2014.  
BOTELHO, Manoel Henrique Campos - Resistência Dos Materiais - Para Entender e Gostar - 
3ª ed. 2015. Blucher. 
BUDYNAS, Richard G.; KEITH NISBETT, J. - Elementos de Máquinas de Shigley - 10ª ed.. 
Amgh Editora, 2016. 
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TERMODINÂMICA I CÓDIGO:  

Pré-requisitos:  

Semestre:V Carga Horária: 60 horas (T) Créditos: 4 

Ementa: Conceitos básicos da termodinâmica. Propriedades fundamentais. Leis da termodinâmica. 
Aplicações das leis a volumes de controle. Conceitos sobre vapores e gases. Ciclos termodinâmicos. 
Processos de refrigeração. Bombas de calor. Sistemas e volume de controle. Estado e propriedades 
termodinâmica. Pressão e temperatura. Diagrama de fases de substâncias puras. Energia interna e 
entalpia. Calores específicos. Efeito Joule-Thomson e ciclo de refrigeração. Segunda lei da 
termodinâmica. Motor térmico e refrigerador. Processos reversíveis. Ciclo de Carnot.  

Bibliografia básica:  
MORAN, M. J.; SHAPIRO, H. N. Princípios de Termodinâmica para Engenharia. 6ª ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2009. 
BOLES, M. A.; CENGEL, Y. A. Termodinâmica. 4. ed. São Paulo: Mcgraw-hill / Tecmedd, 2010. 
SONNTAG, R. E.; BORGNAKKE, C.; VAN WYLEN, G. J. Fundamentos da termodinâmica. 6. ed. 
São Paulo: Blücher, 2008. 

Bibliografia complementar:  
ÇENGEL, Y.A.; CIMBALA, J.M. Mecânica dos fluidos: fundamentos e aplicações, São Paulo: 
McGraw-Hill, 2013. 
VAN WYLEN, G. J.; SONNTAG, R.; BORGNAKKE, C. Fundamentos da termodinâmica clássica. 
8. ed., São Paulo: Blücher, 2012. 
SCHMIDT, F.W. e HENDERSON, R.E. Introdução às Ciências Térmicas: Termodinâmica, 
Mecânica dos Fluidos e Transferência de Calor. 4ª ed. São Paulo: Edgard Blüncher, 2013. 
POTTER, M.C.; SCOTT, E.P. Termodinâmica. São Paulo: Editora Thomson Learning, 2011. 
LUIZ, A.M. Termodinâmica – Teoria e Problemas Resolvidos. LTC, 2012. 
SONTAG, R. B. Introdução à Termodinâmica para Engenharia. LTC, 2011. 

 
 
 

DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Circuitos Elétricos I 

Semestre: V Carga horária: 45 horas (T) e 15 horas (P) Créditos: 4 

Ementa: Introdução à Eletrônica.Junção PN. Diodo de Junção e Aplicações. Diodo Zener e 
Aplicações. Transistor Bipolar de Junção. Amplificadores com Transistor Bipolar de Junção. 
Transistor de Efeito de Campo. Amplificadores com Transistores de Efeito de Campo. Inversor 
Lógico NMOS. Introdução aos Circuitos Digitais CMOS. 

Bibliografia básica:  

RAZAVI, B. Fundamentos de microeletrônica. 1. ed.Rio de Janeiro: LTC, 2010. 

BOYLESTAD, R. L.; NASHELSKY, L. Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos. 11. ed. São 
Paulo: Pearson, 2013. 

MALVINO, A. P. Eletrônica. v. 1. 7. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2008. 
 

Bibliografia complementar: 

MALOBERTI, F. Entendendo a microeletrônica: uma abordagem top-down. 1. ed.Rio de Janeiro: 
LTC, 2015. 

SEDRA, A. S.; SMITH, K. C.Microeletrônica. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2012. 

CAPUANO, F.G.; IDOETA, I.V. Elementos da eletrônica digital. Editora Érica: 2013. 

BOGART, T. F. Dispositivos e Circuitos Eletrônicos. V.1. Editora Makron Books. 2009.  

CAPUANO, F.G., MARINO, M.A. Laboratório de Eletricidade e Eletrônica. Érica: 2008. 
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CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Eletromagnetismo Aplicado, Circuitos Elétricos 

Semestre: V Carga horária:45 horas (T) + 30 horas (P) Créditos: 5 

Ementa : Circuitos magnéticos e materiais magnéticos. Tensões, campos magnéticos e indutâncias 
de enrolamentos CA distribuídos. Transformadores. Princípios de conversão eletromecânica de 
energia. Introdução às máquinas rotativas. 

Bibliografia básica:  

FRANCISCO, Antônio.  Motores Elétricos - 5ª ed. Lidel – Zamboni, 2013. 

FITZGERALD, A. E.;  KINGSLEY Jr., UMANS, C. S. D. Máquinas elétricas. 7. ed. Rio de Janeiro: 
McGraw-Hill, 2014. 

      CHAPMAN, S. J. Fundamentos de máquinas elétricas. McGraw-Hill, 2013. 

Bibliografia complementar: 

OLIVEIRA, J. C. de; COGO, J. R.; ABREU, S. F. de. Transformadores: teoria e ensaios. 1. ed. 
Blucher, 2005. 

NASAR, S. A. Máquinas elétricas. São Paulo: McGraw-Hill, 2008. (Coleção Schaum)  

SIMONE, G. A.; CREPPE, R. C. Conversão eletromecânica de energia: uma introdução ao 
estudo. 1. ed. São Paulo: Érica, 2010.  

BERTINI, Luiz. Transformadores. Clube de Autores (Edição Digital), 2015. 

BIM, Edson. Máquinas Elétricas e Acionamento - 3ª ed. Elsevier, 2014.  

 
 
 
 
 
 

MEDIDAS ELÉTRICAS E MAGNÉTICAS CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Cálculo Diferencial e Integral III, Física Básica III 

Semestre: V Carga horária: 45 horas (T) e 15 horas (P) Créditos: 4 

Ementa: Erros de medição. Generalidades sobre instrumentos de medição: amortecimento do 
movimento, suspensão do conjunto, processos de leitura, equação de regime transitório, dados 
característicos, sensibilidade. Instrumentos de Bobina Móvel, medição de correntes e tensões, CA 
e CC. Medição de correntes e tensões com Instrumentos de Ferro Móvel, Eletrostáticos e 
Eletrodinâmicos. Medição de resistências elétricas. Medição de impedâncias elétricas. Medição de 
potência elétrica. Transformadores para instrumentos. Osciloscópios analógicos. Osciloscópios 
digitais. Multímetros digitais. 

Bibliografia básica:  

WOLSKI, Belmiro - Circuitos e Medidas Elétricas. Base Editorial, 2010. 

SENRA, Renato - Instrumentos e Medidas Elétricas. Editora Barauna, 2011. 

BALBINOT, A.; BRUSAMARELLO, V. J. Instrumentação e fundamentos de medidas.  

v. 1.  ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 
Bibliografia complementar: 

BALBINOT, A.; BRUSAMARELLO, V. J. Instrumentação e fundamentos de medidas.  

v. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 
      BRUSAMARELLO; Instrumentação e Fundamentos de Medidas V.2;  LTC, 2008. 

      TORREIRA, R. P. Instrumentos de medição elétrica. Editora Hemus, 2009. 

CAPUANO, F. G.; MARINO, A. A. M. Laboratório de eletricidade e eletrônica: teoria e  

prática. São Paulo: Érica, 2012. 
                 FILHO, S. de M. Fundamentos de medidas elétricas. 2. ed., Rio de Janeiro: Editora   
                 Guanabara Dois, 2011. 

 

http://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=SENRA%2C+RENATO&Ntk=product.collaborator.name
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APÊNDICE N: Disciplinas obrigatórias do sexto semestre 

ECONOMIA E REGULAÇÃO DA ENERGIA CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Direito 

Semestre: VI Carga Horária: 60 horas (T) Créditos: 4 

Ementa:Aspectos conceituais da teoria econômica e microeconômica. O Papel do Governo. 
Crescimento econômico e os elementos da teoria macroeconômica aplicados a sistemas energéticos. 
Aspectos conceituais da teoria econômica aplicada à energia. A formação histórica da economia 
mundial da energia. Economia da indústria das energias renováveis. Estrutura de produção e de 
consumo de energia. Energia e crescimento econômico e formação de capital. Indicador de 
intensidade energética. Política energética. Efeitos de impostos e da inflação. Financiamento de 
sistemas energéticos, transações correntes e endividamento. Energia e modelos de 
desenvolvimento. Noções das Teorias da Regulação e Regulação Econômica. Legislação e Marco 
regulatório das energias renováveis. 

Bibliografia básica: 
EL HAGE , Fabio S.;  DELGADO, Marco A. P. Regulação Técnica e Econômica Em Monopólios 
Naturais. Synergia Editora, 2012. 
REGO, Erik Eduardo. Aspectos Regulatórios e Financeiros nos Leilões de Energia Elétrica. 
Synergia Editora, 2015. 
RIBEIRO, Afonso Assis; NASCIMENTO, Iran Machado. Consolidação da Legislação do Setor 
Elétrico - 2ª ed. Revista e Atualizada. Juruá, 2014. 
 

Bibliografia complementar: 
MOCHON, Francisco. Princípios de Economia. São Paulo:Pearson Prentice Hall, 2007. 
PINTO Jr., H.Q.; ALMEIDA, E.F. Economia da Energia: Fundamentos Econômicos, Evolução 
Histórica e Organização Industrial. Editora Campus, 2007. 
REIS, Lineu Belico dos. Energia elétrica e sustentabilidade: aspectos tecnológicos, 
socioambientais e legais. Barueri: Manole, 2011. 
VOLPE FILHO, C. Alberto; ALVARENGA, Maria A. F.P. Setor Elétrico. Juruá, 2008. 
NERY, Eduardo. Mercados e Regulação de Energia Elétrica. Interciência, 2013. 

 
 

SISTEMAS DE CONTROLE I CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Sinais e Sistemas 

Semestre: VI Carga horária: 60 horas (T) Créditos: 4 

Ementa: Sistemas de Controle em Malha Fechada. Modelagem Matemática de Sistemas 
Mecânicos, Elétricos, Fluídicos e Térmicos. Análise de Resposta Transitória e de Regime 
Estacionário. Análise e Projeto pelo Método do Lugar das Raízes. Análise e Projeto pelo Método da 
Resposta em Frequência. Controladores PID. 

Bibliografia básica:  

OGATA, K. Engenharia de controle moderno. 5. ed. São Paulo: Editora Pearson, 2011.  

NISE, N. S. Engenharia de sistemas de controle. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.  

FRANKLIN, G. F.; POWELL, D. J.; EMAMI-NAEINI, A. Sistemas de controle para engenharia. 
6. ed. Rio de Janeiro: Bookman, 2013. 

Bibliografia complementar: 
DISTEFANO III, J. J.; STUBBEERUD; A. R.; WILLIANS, I. J. Sistemas de controle. 2. ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2014. (Coleção Schaum). 
PHILLIPS, Charles; NAGLE, Troy; CHAKRABORTTY, Aranya. Digital Control Systems Analisys 
and Design; Quarta Edição, Prentice Hall, 2013.  
KUO, Benjamin. Digital Control Systems; Segunda Edição, Oxford University Press, 2011.  
FADALLI, Sami; VISIOLI, Antonio. Digital Control Engineering: Analisys and Design; Segunda 
Edição, Academic Press, 2010. 
DORF, Richard C. Sistemas de Controle Modernos - 12ª ed. LTC, 2013.  
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SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR TÉRMICA CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Fundamentos de Fontes de Energia, Termodinâmica I 

Semestre:VI Carga Horária: 45 horas (T) e 15 horas (P) Créditos: 4 

Ementa:  Energia solar. Processos de aproveitamento. Princípios da radiação solar. Energia solar 
heliotérmica. A física da transferência do calor. Sistemas de coletores solar para aquecimento de 
água. Sistema tipo concentradores cilíndricosparabólicos. Sistema tipo discos parabólicos. Sistemas 
tipo concentradores linerares de Fresnel. Sistema tipo receptor central de torre. Comparação entre 
as tecnologias. Balanceamento dinâmico e estático dos sistemas heliotérmicos. Sistemas de 
controle.Outras aplicações da energia heliotérmica. 

Bibliografia básica: 
ALDABÓ, Ricardo, “Energia Solar para a Produção de Eletricidade”, Editora Artliber, 2014. 
BENITO, Tomás Perales, “Práticas de Energia Solar Térmica. ”Editora PUBLINDÚSTRIA, 2014. 

       COMETTA, Emílio, “ Energia Solar – Utilização e empregos Práticos”, Editora Hemus, 2014. 
Bibliografia complementar:  

SANTOS, Nelson Oliveira dos, “Termodinâmica Aplicada às Termelétricas Teoria e Prática”, 
Editora Interciência, 2014. 
WALISIEWICZ, Marek. Energia alternativa - solar, eólica, hidrelétrica e de biocombustiveis. 
Editora Publifolha, 1ª edição, 2008.  
COMETTA, Emilio. Energia solar: Utilizacão e Empregos praticos. Sao Paulo: Hemus, 2012. 
SARAIVA, J.D.L. Energia Solar para Aquecimento de Água. Viçosa-MG: CPT, 2014.   
MENDEZ; Javier Maria; GARCIA, Rafael Cuervo.  Energía Solar Térmica - 3ª ed. Bureau Veritas 
Business School, FC EDITORIAL 2010. 

 

GESTÃO AMBIENTAL E AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Energia, Ambiente e Sustentabilidade 

Semestre: VI Carga Horária: 60 horas (T) Créditos: 4 

Ementa:A evolução histórica e política da questão ambiental no Brasil. Gestão ambiental: conceitos, 
histórico e paradigma. Instrumentos de gestão ambiental. Instrumentos econômicos de gestão 
ambiental e gestão ambiental nas empresas. Base legal e institucional. Valoração ambiental. Adoção 
de medidas mitigadoras e suas relações com o monitoramento e com a gestão energética e 
ambiental. Formulação de cenários ambientais e estimativas de impactos ambientais: conceitos, 
modelos, ferramentas e métodos utilizados. Impactos ambientais de atividades energéticas. Estudos 
ambientais: EIA/RIMA, RCA/PCA, PRAD e PTRF. Noções de Licenciamentos ambientais: licença 
prévia, de implantação e de operação. Aspectos legais, conceituação, caracterização e avaliação de 
áreas degradadas. Análise de relatórios de impacto ambiental – Estudos de caso envolvendo 
unidades industriais ligados a projetos energéticos. 

Bibliografia básica: 
DIAS, Reinaldo. Gestão Ambiental - Responsabilidade Social e Sustentabilidade - 2ª ed. 
Revista e Atualizada – Atlas, 2011. 
PHILIPPI JR., Arlindo; ROMERO, Marcelo de Andrade; BRUNA, Gilda Collet. Curso de Gestão 
Ambiental - Col. Ambiental - 2ª ed. MANOLE, 2013.  
SEIFFERT, Mari Elizabete Bernardini. Sistemas de Gestão Ambiental (sga - Iso 14001).  Atlas, 
2011. 

Bibliografia complementar:  
BARROS, B. F.; BORELLI, R.; GEDRA, R. L. Gerenciamento de Energia: Ações administrativas 
e   técnicas de uso adequado da energia elétrica. 1ª ed. São Paulo: Editora Érica, 2010.  
BARBIERI,J. C. Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e instrumentos. São Paulo: 
Saraiva, 2012. 
CARDOSO, Flávio Barbaresco. Sistema de Gestão Ambiental - Nbr Iso 14001 na Prática. 
Editora Viena, 2012. 
FOGLIATTI, Maria Cristina; CAMPOS, Vânia Barcellos Gouvêa. Sistema de Gestão Ambiental 
Para Empresas - 2ª ed. Interciência, 2011.  
SÁ, André Fernando Ribeiro de. Guia de Aplicações de Gestão de Energia e Eficiência 
Energética - 2ª ed. Publindústria, 2013. 

 

http://www.livrosdeengenharia.com.br/defaultlivros.asp?Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Autor&PalavraChave=RICARDO%20ALDABO
http://www.livrosdeengenharia.com.br/defaultlivros.asp?Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Editora&PalavraChave=ArtLiber&Ordenado=MaisVendido
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MÁQUINAS ELÉTRICAS CÓDIGO:  

Pré-requisitos:  Conversão Eletromecânica da Energia 

Semestre: VI Carga horária: 45 horas (T) + 30 horas (P) Créditos: 5 

Ementa: Aspectos construtivos e representação a dois eixos. Máquinas síncronas: estudo em 
regime permanente das estruturas a rotores liso e saliente, características funcionais e ensaios. 
Máquinas assíncronas: escorregamento, modos de funcionamento, rotores típicos e aplicações. 
Máquinas de corrente contínua: comutação, características operacionais e aplicações típicas. 
Máquinas de relutância variável. Dinâmica de máquinas elétricas. 

Bibliografia básica: 

      FRANCISCO, Antônio.  Motores Elétricos - 5ª ed. Lidel – Zamboni, 2013. 

      FITZGERALD, A. E. KINGSLEY Jr., UMANS, C. S. D. Máquinas elétricas. 7. ed. Rio de       

      Janeiro: McGraw-Hill, 2014. 

            CHAPMAN, S. J. Fundamentos de máquinas elétricas. McGraw-Hill, 2013. 
Bibliografia complementar: 

          NASAR, S. A. Máquinas elétricas. São Paulo: McGraw-Hill, 2008. (Coleção Schaum)  

          BERTINI, Luiz. Transformadores. Clube de Autores (Edição Digital), 2015. 

BIM, Edson. Máquinas Elétricas e Acionamento - 3ª ed. Elsevier, 2014. 

MOHAN, N. Máquinas elétricas e acionamentos: curso introdutório. 1. ed. Rio de  

Janeiro:  LTC, 2015.  

NASCIMENTO JR., G. C. do. Máquinas elétricas: teoria e ensaios. 4. ed. São Paulo:  

Érica-Saraiva, 2010. 

 

 

TERMODIÂMICA II CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Termodinâmica I 

Semestre: VI Carga Horária: 60 horas (T) Créditos: 4 

Ementa: O conceito de energia disponível (exergia); misturas reativas e não-reativas; propriedades 
do ar úmido; análise e sistemas psicrométricos; ciclos de energia de gases e vapor; bombas de calor; 
relações termodinâmicas. 

Bibliografia básica: 
ÇENGEL, Y. A.; BOLES, M. A. Termodinâmica. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. 
MORAN, et al. Introdução à Engenharia de Sistemas Térmicos: Termodinâmica, Mecânica dos 
Fluidos e Transferência de Calor. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 
SCHMIDT, F.W. e HENDERSON, R.E. Introdução às Ciências Térmicas: Termodinâmica, 
Mecânica dos Fluidos e Transferência de Calor. 3ª ed. São Paulo: Edgard Blüncher, 2011. 

Bibliografia complementar: 
MORAN, M. J.; SHAPIRO, H. N. Princípios de Termodinâmica para Engenharia. 7ª ed. Rio  
de Janeiro: LTC, 2013.   
VAN WYLEN, G.; SONTAG, R.B.; BORGNAKKE, C. Fundamentos da Termodinâmica. 8ª  
ed. São Paulo: Edgard Blüncher, 2012.  
OLIVEIRA, Paulo Pimentel de, “Fundamentos de Termodinâmica Aplicada - Análise  
Energética e Exergética”, Editora Lider, 2012. 
SMITH, J. M. Introdução À Termodinâmica da Engenharia Química - 8ª ed. LTC, 2013.  
WYLEN, Gordon J. Van. Fundamentos da Termodinâmica Clássica - 4ª ed. Blucher, 2011. 
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GESTÃO DE PESSOAS E PSICOLOGIA DO TRABALHO CÓDIGO:  

Pré-requisitos:   Não tem  

Semestre: VI Carga horária: 45 horas (T) Créditos: 3 

Ementa: 1. Psicologia aplicada à administração; 2. Fundamentos do comportamento humano; 3. 
Relações interpessoais e intergrupais; 4. Motivação e Liderança; 5. Comunicação; 6. Ética 
profissional. 7. Políticas e subsistemas de RH. 8. Planejamento estratégico de Pessoas. 9. 
Recrutamento de pessoas. 10. Seleção de pessoas. 11. Orientação de pessoas. 12. Avaliação de 
desempenho. 13. Remuneração e Incentivos. 14.  Políticas de Benefícios e Serviços. 
15. Treinamento e Desenvolvimento. 16. Relações com os empregados. 17. Higiene, Segurança e 
Qualidade de Vida no Trabalho. 18. Diversidade nas Organizações. 

Bibliografia básica: 
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. 4. ed. São Paulo: Editora Campus, 2013. 
BERGAMINI, Cecília W. Psicologia aplicada à administração de empresas: psicologia do 
comportamento organizacional. São Paulo: Atlas, 2012. 
MARRAS, Jean Pierre. Administração de Recursos Humanos: do Operacional ao Estratégico. 
São Paulo: Saraiva, 2015. 

Bibliografia complementar: 
MOSCOVICI, F. Desenvolvimento Interpessoal. Rio de Janeiro: José Olympio, 16ª ed, 2014. 
IAN, Mackay. Como ouvir as pessoas. São Paulo: Nobel, 2009. 
RODRIGUES, A.; ASSMAR, E. M. L.; JABLONSKI, B. Psicologia Social. Rio de Janeiro: Vozes, 
2011. 
ROBBINS, Stephen. Comportamento organizacional. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 
CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos . 10. ed. São Paulo: Editora Campus, 2014. 
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APÊNDICE O: Disciplinas obrigatórias do sétimo semestre 

 

SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Cálculo Numérico e Circuitos Elétricos 

Semestre: VII Carga Horária: 60 horas (T) Créditos: 4 

Ementa: Circuitos trifásicos equilibrados e desequilibrados. Representação de sistemas elétricos. 
Modelagem de Sistemas Elétricos. Valores por unidade. Fluxo de Carga: Equacionamento básico, 
Métodos de Gauss-Seidel e de Newton. Curto-Circuito: curto-circuito trifásico simétrico; 
componentes simétricos; curto-circuito assimétrico. Análise de sistemas elétricos de potência 
usando computador digital. 

Bibliografia básica: 
BARROS, Benjamim Ferreira de; SANTOS, Daniel Bento dos. Sistema Elétrico de Potência - 
Sep - Guia Prático. Editora Érica, 2014. 
PEREIRA, Clever. Redes Elétricas No Domínio da Frequência. Artliber, 2011. 
ZANETTA JR., Luiz Cera. Fundamentos de Sistemas Elétricos de Potência. Livraria da Física, 
2014. 

Bibliografia complementar: 
KAGAN, N.; KAGAN, H.; SCHIMIDT, H.P.; OLIVEIRA, C.C.B. Métodos de Otimização    
Aplicados a Sistemas Elétricos de Potência. Editora Blucher: 2009.  
ZANETTA JR, L.C. Fundamentos de sistemas elétricos de potência. Editora da Física: 2010.  
STEVENSON W.D. Elementos de Analise de Sistema de potencia. Mc Graw Hill do Brasil, 2009.  
ROBBA et al. Introdução a Sistemas Elétricos de Potencia. Edgard Blucher 2ª edição, 2008.  
MONTICELLI, G. Introdução a sistemas de energia Eletrica. Editora Unicamp: 2010.  

 
 
 

SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CÓDIGO:  

Pré-requisitos:Fundamentos de Fontes de Energia e Dispositivos Eletrônicos 
Có-requisito:Sistemas Elétricos 

Semestre:VII Carga Horária: 45 horas (T) e 15 horas (P) Créditos: 4 

Ementa: Conceitos básicos de energia solar. Conversão fotovoltaica. Tecnologias convencionais no 
mercado de células fotovoltaicas. Características construtivas das células e módulos fotovoltaicos. 
Características elétricas das células e módulos fotovoltaicos. Gerador fotovoltaico. Sistema 
fotovoltaico isolado (SFI). Sistema fotovoltaico conectado à rede (SFCR). Conversor cc-cc e c.c-c.a 
aplicados a SFI e SFCR. Cálculo da energia produzida. Dimensionamento SFI e SFCR.  
 

Bibliografia básica: 
REIS, Lineu Belico Dos Reis, “Geração De Energia Elétrica”, 2ª Edição. Editora Manole. 2014. 
M. A. B. Galhardo, R. Zilles, S. H. F. De Oliveira, W. Negrão Ma, “Sistemas Fotovoltaicos 
Conectados À Rede Elétrica”, 9ª Edição, Editora Oficina De Textos, 2014. 
VILLALVA, Marcelo Gradella; GAZOLI, Jonas Rafael. Energia Solar Fotovoltaica - Conceitos E 
Aplicações - 2ª ed. Editora Érica, 2015. 

 

Bibliografia complementar: 
HODGE, B. K. Hodge, “Sistemas e Aplicações de Energia Alternativa”, Editora LTC, 2012. 
ALDABÓ, Ricardo , “Energia Solar para a Produção de Eletricidade”, Editora Artliber, 2014. 
CARVALHO, Paulo e BORGES NETO, Manuel Rangel  , “Geração de Energia Elétrica – 
Fundamentos”, Editora Érica, 2012. 
MUNIZ, Javier Maria Mendez; GARCIA, Rafael Cuervo. Energia Solar Fotovoltaica - 7ª ed. 
Formación, Bureau Veritas, FC EDITORIAL, 2012.   
PEREIRA, Filipe Alexandre de Sousa. Laboratórios de Energia Solar Fotovoltaica. Publindústria, 
2015. 

 

 
 
 
 

http://www.livrosdeengenharia.com.br/defaultlivros.asp?Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Autor&PalavraChave=LINEU%20BELICO%20DOS%20REIS
http://www.livrosdeengenharia.com.br/defaultlivros.asp?Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Autor&PalavraChave=MARCOS%20ANDRE%20BARROS%20GALHARDO,%20ROBERTO%20ZILLES,%20SERGIO%20HENRIQUE%20FERREIRA%20DE%20OLIVEIRA,%20WILSON%20NEGRAO%20MA
http://www.livrosdeengenharia.com.br/defaultlivros.asp?Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Autor&PalavraChave=B.%20K.%20HODGE
http://www.livrosdeengenharia.com.br/defaultlivros.asp?Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Autor&PalavraChave=RICARDO%20ALDABO
http://www.livrosdeengenharia.com.br/defaultlivros.asp?Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Autor&PalavraChave=MANUEL%20RANGEL%20BORGES%20NETO%20E%20PAULO%20CARVALHO
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SISTEMAS DE ENERGIA EÓLICA CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Fundamentos de Fontes de Energia, Fenômenos de Transporte 
Có-requisito: Sistemas Elétricos 

Semestre: VII Carga Horária: 45 horas (T) e 15 horas (P) Créditos: 4 

Ementa: O vento. Energia e potência extraídas do vento. Avaliação da produção de energia 
eolielétrica. Instalações eólicas para geração de energia elétrica. Partes componentes. Classificação. 
Geração eolielétrica on-shore e off-shore. Conexão com a rede. Proteção, aterramento e fundação. 
Penetração da energia eólica na matriz elétrica. Licenciamento ambiental.  

Bibliografia básica: 
BORGES NETO, Manuel Rangel; CARVALHO, Paulo. Geração de Energia Elétrica – 
Fundamentos. Editora Érica, 2014. 
 PINTO, Milton Oliveira. Fundamentos de Energia Eólica. Editora LTC, 2012. 
 FADIGAS, Eliane A. Faria Amaral. Energia Eólica. Editora Manole, 2012. 

 

Bibliografia complementar: 
ALDABÓ, R.. Energia Eólica. 2ª ed., Editora Artliber, 2012.  
JOSÉ E. V., Energia Eólica Ed. SENAC 1ª ED 2013  
CUSTÓDIO, Ronaldo dos Santos. Energia Eólica Para Produção de Energia Elétrica - 2ª ed. 
Synergia Editora, 2013.  
BENITO, Tomás Perales. Práticas de Energia Eólica. Publindústria, 2012. 
PEREIRA NETO, Aloisio. A Energia Eólica no Direito Ambiental Brasileiro. Editora Blume, 2015. 

  

 
 
 
 

SISTEMAS DE ENERGIA HIRÁULICA  CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Fundamentos de Fontes de Energia, Fenômenos de Transporte 
Có-requisito: Sistemas Elétricos de Potência 

Semestre: VII Carga Horária: 45 horas (T) e 15 horas (P) Créditos: 4 

Ementa:  Conceitos básicos para geração hidroelétrica. Equação da continuidade. Líquidos em 
escoamento permanente. Características construtivas de uma central hidroelétrica. Barragem. 
Condutos de adução da água. Casa de máquinas. Canal ou galeria de restituição. Tipos de usinas. 
Classificação das turbinas hidráulicas. Curvas características. Escolha do tipo de turbina. Grandezas 
específicas. Emprego ótimo das turbinas. Número real de rotação. Hidroelétricas e meio ambiente. 
Pequenas Centrais Hidroelétricas (PCHs). Classificação das PCHs. Projeto de uma central 
hidroelétrica.  

Bibliografia básica: 
REIS , Lineu Belico dos , “Geração de Energia Elétrica”, 2ª edição. Editora Manole. 2014. 
SOUZA, Z., SANTOS, A. H. M.; BORTONI, E. Centrais Hidrelétricas Interciência 1ª ED 2009 
BORGES NETO, Manuel Rangel, e Paulo Carvalho, “Geração de Energia Elétrica – 
Fundamentos”, Editora Érica, 2012. 

 
 

 
Bibliografia complementar: 

HODGE, B. K. Sistemas e Aplicações de Energia Alternativa. Editora LTC, 2012. 
LIMA, J.M. Usinas Hidrelétricas – Diretrizes Básicas para Proteção e Controle. 1ª ed. São Paulo: 
Synergia, 2008. 
TOLMASQUIM, Mauricio Tiomno. Geração de Energia Elétrica no Brasil. Interciência, 2012. 
KLEINA, Mariana. Sistema Hidrotérmico Brasileiro - Uma Solução Matemática. Editora Appris, 
2013. 
YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato. Recursos Hídricos: Aspectos Éticos, Jurídicos, 
Econômicos e Socioambiental - v. 2. Editora Alínea, 2015. 

 
 

 

 

 

http://www.livrosdeengenharia.com.br/defaultlivros.asp?Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Autor&PalavraChave=MANUEL%20RANGEL%20BORGES%20NETO%20E%20PAULO%20CARVALHO
http://www.livrosdeengenharia.com.br/defaultlivros.asp?Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Autor&PalavraChave=MILTON%20OLIVEIRA%20PINTO
http://www.livrosdeengenharia.com.br/defaultlivros.asp?Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Autor&PalavraChave=ELIANE%20A.%20FARIA%20AMARAL%20FADIGAS
http://www.livrosdeengenharia.com.br/defaultlivros.asp?Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Autor&PalavraChave=LINEU%20BELICO%20DOS%20REIS
http://www.livrosdeengenharia.com.br/defaultlivros.asp?Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Autor&PalavraChave=MANUEL%20RANGEL%20BORGES%20NETO%20E%20PAULO%20CARVALHO
http://www.livrosdeengenharia.com.br/defaultlivros.asp?Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Autor&PalavraChave=B.%20K.%20HODGE
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AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE PROJETOS ENERGÉTICOS CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Economia e Regulação da Energia 

Semestre: VII Carga Horária: 60 horas (T) Créditos: 4 

Ementa:  O ambiente econômico. Relações preço-demanda. Definição de projeto: definição de 
escopo e objetivos do projeto, etapas de elaboração do projeto, levantamento de custo do projeto. 
Elementos de Custo de um Projeto. Análise de viabilidade econômica do projeto. Definição de 
necessidades para implantação do projeto: seleção da equipe de execução, implementação de 
meios materiais para execução, definição de fatores críticos de sucesso. Risco, incerteza e 
sensibilidade. Principais determinantes socioeconômicos, tecnológicos e ambientais da demanda 
de energia nos diversos setores. Análise econômica de produção e geração de energia. 

Bibliografia básica: 
BUARQUE, Cristovam. Avaliação Econômica de Projetos. Editora Campus, 2014. 
EHRLICH, Pierre Jacques. Engenharia Econômica - Avaliação e Seleção de Projetos de 
Investimento - 6ª Edição. Atlas, 2012. 
FERREIRA, Roberto G. Engenharia Econômica e Avaliação de Projetos de Investimento. 
Editora Atlas, 2013. 

Bibliografia complementar: 
JANNUZZI, G.M.; SWISHER, J. N. P. Planejamento integrado de recursos energéticos: Meio-
ambiente, conservação de energia e fontes renováveis. Campinas. Ed. Autores Associados. 
2011.  
EPE - EMPRESA DE PESQUISAS ENERGÉTICAS. A Questão Socioambiental No 
Planejamento de Expansão da Oferta do Setor Elétrico, 2008.  
NEWNAN, D.G.;  LAVELLE, J.P. Fundamentos da engenharia econômica. Ed LTC, 2012. 
TARQUIN, L. Blank. Engenharia Econômica. Ed Mcgraw Hill, 2008. 
MORAES, E.; EHRLICH, P. Engenharia econômica e avaliação de projetos de investimento. Ed 
Atlas, 2010..  

 

TÓPICOS ESPECIAIS I CÓDIGO:  

Pré-requisitos: A Definir 

Semestre: VII Carga horária: 60 horas (T)  Créditos: 4 

Ementa: A Definir 

Bibliografia:  
A Definir 
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GESTÃO DE PROJETOS CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Não há 

Có-requisitos : Não há 

Semestre: VII Carga horária: 60 horas (T) Créditos: 4 

Ementa: Projetos nas organizações; Conceitos de gerenciamento de projetos; Elaboração de 
projetos; Gerenciamento de projetos; Áreas do conhecimento PM-BoK/PMI; Áreas de competência 
ICB/IPMA; Aplicativos de apoio ao gerenciamento; Perfil do gerente de projetos; Avaliação e seleção 
de projetos tecnológicos. 

Bibliografia básica:  

VARGAS, Ricardo Viana. Gerenciamento de Projetos: Estabelecendo Diferenciais 
Competitivos. Rio de Janeiro: Brasport, 2009. 
VERZUH, Eric. MBA Compacto - Gestão de Projetos. Rio de Janeiro: Editora Campus, 
2010. 
MOREIRA, Julio Cesar Tavares; GOBE, Antonio Carlos; PEREZ, Maria Clotilde. 
Gerência de Produtos. Saraiva, 2013. 

Bibliografia complementar: 

AMARO, J.A.; CARVALHO, H.G.; CARVALHO, N.P. Referencial Brasileiro de 
Competências em Gerenciamento de Projetos. Curitiba, Brasil: ABGP, 2011. 
DINSMORE, Paul Campbell. Transformando estratégias empresariais em resultados 
através da Gerência por Projetos. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2009. 
GASNIER, Daniel G. Guia Prático para Gerenciamento de Projetos - Manual de 
sobrevivência para os profissionais de projeto. São Paulo: Instituto IMAN, 2010. 
KERZNER, Harold. Gestão de Projetos: As Melhores Práticas. Porto Alegre: Bookman, 
2013. 
PRADO, Darci Santos do. Gerenciamento de Projetos nas Organizações. 4a. ed. Belo 
Horizonte: Editora de Desenvolvimento Gerencial, 2012. 
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APÊNDICE P: Disciplinas obrigatórias do oitavo semestre 

ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Não tem 

Semestre: VIII Carga horária: 60 horas (T) Créditos: 4 

Ementa: As organizações. A administração e suas funções. O administrador e os atributos 
gerenciais básicos. Abordagens tradicionais da administração: taylorismo, fayolismo, relações 
humanas no trabalho, enfoque sistêmico. Abordagens contemporâneas da administração: gestão 
da qualidade total e reengenharia de processos. Tópicos em administração de recursos humanos. 
Tópicos em administração da produção. 

Bibliografia básica:  
CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração. 9. ed. São Paulo: Manole,   
2014. 
DAFT, R. Administração. 2. ed. São Paulo: Thomson Learning, 2012. 
MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à administração. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

Bibliografia complementar: 
BATALHA, M. O. Gestão agroindustrial. 2v. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
DOLABELA, F.; FILION, L.J.; FORMICA, Brockhaus. Empreendedorismo, Ciência,   
Técnica e Arte. Brasília: CNI-IEL Nacional, 2008.  
DOLABELA,F., FILION, L.J., Boa Idéia! E agora? Plano de Negócio, o caminho mais   
seguro para criar e gerenciar sua empresa, São Paulo: Editora Cultura, 2011. 
DOLABELA, F. A vez do sonho: com a palavra os empreendedores. São Paulo: Editora   
Cultura, 2012. 
MOTTA, Fernando C. P.; VASCONCELOS, Isabella F. de Gouveia de. Teoria geral da   
administração. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2010.  

 

SISTEMAS DE ENERGIA DE BIOMASSA CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Química Orgânica e Fenômenos de Transportes 

Semestre: VIII Carga Horária: 45 horas (T) e 15 horas (P) Créditos: 4 

Ementa: Dendroenergia: fundamentos e aplicações. Etanol: conceitos, tecnologias para a produção 
industrial, caracterização e tratamento das matérias-primas e produtos. Biodiesel: conceitos, 
tecnologias e processos de produção, caracterização e tratamento das matérias-primas, produtos e 
subprodutos. Biogás: conceitos, aplicações, tecnologias e processos de produção. Hidrogênio: 
conceitos e principais rotas tecnológicas a partir da biomassa. Práticas laboratoriais. 

Bibliografia básica: 
ROSA, Luiz Pinguelli; FREITAS, Marcos A. V.; VILLELA, Alberto A. O Uso de Energia de 
Biomassa No Brasil - Col. Mudanças Globais - v. 4. Interciência, 2013. 
LORA, Electo Eduardo Silva; CORTEZ, Luis Augusto Barbosa; GOMEZ, Edgardo Olivares.  
Biomassa para Energia. UNICAMP, 2014. 
ABRAMOVAY, R. Biocombustíveis - A Energia da Controvérsia. São Paulo: Editora SENAC, 
2009.  

Bibliografia complementar: 
NOGUEIRA, L. A. H.; LORA, E. E. S. Dendroenergia: fundamentos e aplicações. Rio de Janeiro: 
Interciência, 2009. 
BARRERA, P. Biodigestores: Energia, Fertilidade e Saneamento para a Zona Rural. 3ed. São 
Paulo: ICONE, 2011.  
BRANDAO, R.; LEITE, A. L. S.; CASTRO, N. J.; DANTAS, G. A.Bioeletricidade e a indústria do 
álcool e açúcar: possibilidades e limites. Rio de Janeiro: Synergia, 2008. 
KNOTE,G.; VAN GERPEN, J.; KRAHL, J.; RAMOS, L.P. Manual de biodiesel. Editora Edgard 
Bluncher. São Paulo. 2010. 
ROSILLO-CALE, F.; BAJAY, S. V., ROTHMAN H. Uso da biomassa para produção de energia 
na indústria brasileira. Campinas: Editora UNICAMP, 2011. 
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TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Conversão Eletromecânica de Energia e Sistemas Elétricos de Potência 

Semestre: VIII Carga Horária: 60 horas (T) Créditos: 4 

Ementa: O sistema de transmissão e distribuição de energia. Configurações de rede de transmissão 
e distribuição. Subestações. Cargas: características, previsão e modelos. Fluxo de carga monofásico 
e trifásico em sistemas radiais ou com poucas malhas. Perdas de energia em alimentadores. Bancos 
de capacitores fixos e automáticos: localização, dimensionamento e controle. Transformadores de 
distribuição e reguladores de tensão. Cálculo dos parâmetros de linha. Aspectos mecânicos. 
Operação e manutenção. Planejamento da expansão do sistema de transmissão e distribuição. 
Qualidade de energia em sistema de transmissão edistribuição.  

Bibliografia básica: 
BOLOTINHA, Manuel. Manual Distribuição de Energia Eléctrica Em Média e Baixa Tensão. 
Editora Engebook, 2014. 
FONSECA, Joazir Nunes. Empresas de Distribuição de Energia Elétrica No Brasil. Synergia 
Editora, 2012. 
PINTO, Milton de Oliveira. Energia Elétrica - Geração, Transmissão e Sistemas Interligados. 
LTC, 2013. 

Bibliografia complementar: 
CIPOLI, José Adolfo. Engenharia de Distribuição. 3. ed.. Qualitymark, 2014. 
Planejamento de Sistemas de Distribuição – Vol 1 – Editora Campus – Eletrobrás  
GEDRA, Ricardo Luis; BARROS, Benjamim Ferreira de; BORELLI, Reinaldo. Geração, 
Transmissão, Distribuição e Consumo de Energia Elétrica - Série Eixos. Editora Érica, 2010. 
PAIVA, José Pedro Sucena. Redes de Energia Elétrica-Uma Análise Sistêmica. Ist Press, 
2013. 
CORREIA, Salatiel Pedrosa Soares. Tarifas e a Demanda de Energia Elétrica.  Synergia 
Editora, 2015. 
KAGAN, Nelson; Carlos Cesar Barioni de Oliveira; Ernesto João Robba, Introdução Aos 
Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica, Edgard Blucher, 2011.  

 

 

 

ELETRÔNICA DE POTÊNCIA CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Dispositivos Eletrônicos 

Semestre: VIII Carga horária: 60 horas (T) + 15 horas (P) Créditos: 5 

Ementa: Dispositivos semicondutores de potência. Conversores CA-CC. Conversores CA-CA. 
Conversores CC-CC. Conversores CC-CA. Aplicações dos conversores de potência. 

Bibliografia básica:  

MOHAN, N. Eletrônica de potência: curso Introdutório. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 

HART, D. W. Eletrônica de potência. Porto Alegre: Bookman. 2014. 

RASHID, M. H. Eletrônica de potência: circuitos, dispositivos e aplicações. Pearson, 2015. 
Bibliografia complementar: 

AHMED, A. Eletrônica de potência. São Paulo: Pearson, 2010. 
     MELLO, Luiz Fernando Pereira de, Análise e Projetos de Fontes Chaveadas, Érica,  2009. 

GIMENEZ, Salvador Pinillos. Eletrônica de Potência - Conservadores de Energia - Ca/Cc - 
Teoria, Prática e Simulação - 2ª ed. Editora Érica, 2015. 

GIMENEZ, Salvador Pinillos; ARRABAÇA, Devair Aparecido. Conversores de Energia Elétrica 
Cc/cc Para Aplicações Em Eletrônica de Potência. Editora Érica, 2011. 
STEPHAN, Richard M. Acionamento, Comando e Controle de Máquinas Elétricas. CIENCIA 
MODERNA, 2014. 
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E EXERGÉTICA CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Sistemas Elétricos e Termodinâmica II 

Semestre: VIII Carga Horária: 60 horas (T) Créditos: 4 

Ementa: Energia: Conceitos Básicos. Cenário Energético Mundial e Brasileiro. Políticas e programas 
relacionados à eficiência energética. Fator de Potência. Qualidade da Energia Elétrica. Definição de 
eficiência energética. Consumo, demanda, fator de carga e intervalo de integração. Tarifação da 
energia elétrica. 
Controle e análise de consumo e demanda. Energia e produção. Sistemas Fluidomecânicos. 
Fundamentos de exergia. Análise exergética na geração. Fundamentos de termoeconômia. 
Eficiência Energética nas Organizações Industriais. Projetos de eficiência energética em edifícios. 
Avaliação Econômica de Investimentos em Eficiência Energética. 

Bibliografia básica: 
PANESI , André R. Quinteros , “Fundamentos de Eficiência Energética”, Editora Ensino 
Profissional, 2014.. 
OLIVEIRA, Paulo Pimentel de, “Fundamentos de Termodinâmica Aplicada - Análise Energética 
e Exergética”, Editora Lider, 2015. 
PEREIRA, M.J. Energia: Eficiência e alternativas. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2010. 

 

Bibliografia complementar: 
LEÃO, R. P. S.; ANTUNES, F. L. M.; SAMPAIO, R. F. -Harmônicos em Sistemas Elétricos. 
Editora Campus, 2014. 
ROMÉRO, Marcelo De Andrade; REIS, Lineu Belico dos.  - Eficiência Energética em Edifícios - 
Série Sustentabilidade. Editora Manole, 2014. 
PEREIRA, Mário Jorge - Energia: Eficiência e Alternativas. Editora Ciência Moderna, 2014. 
CAPELLI, ALEXANDRE - Energia Elétrica - Qualidade e Eficiência para Aplicações Industriais. 
Editora Érica, 2012. 
BARROS, B. F.; BORELLI, R.; GEDRA, R. L. Gerenciamento de Energia - Ações Administrativas 
e Técnicas de Uso Adequado da Energia Elétrica. São Paulo: Érica, 2010   

 

 

TÓPICOS ESPECIAIS II CÓDIGO:  

Pré-requisitos: A Definir 

Semestre: VIII Carga horária: 60 horas (T)  Créditos: 4 

Ementa: A Definir 

Bibliografia:  
A Definir 
 

 

 

 

 

http://www.livrosdeengenharia.com.br/defaultlivros.asp?Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Autor&PalavraChave=ANDRE%20R.%20QUINTEROS%20PANESI
http://www.livrosdeengenharia.com.br/defaultlivros.asp?Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Autor&PalavraChave=RUTH%20PASTORA%20SARAIVA%20LEAO%20%20|%20%20FERNANDO%20LUIZ%20MARCELO%20ANTUNES%20%20|%20%20RAIMUNDO%20FURTADO%20SAMPAIO
http://www.livrosdeengenharia.com.br/defaultlivros.asp?Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Autor&PalavraChave=MARCELO%20DE%20ANDRADE%20ROMERO;%20LINEU%20BELICO%20DOS%20REIS
http://www.livrosdeengenharia.com.br/defaultlivros.asp?Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Autor&PalavraChave=ALEXANDRE%20CAPELLI
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APÊNDICE Q: Disciplinas obrigatórias do nono semestre 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO CÓDIGO:  

Pré-requisitos: 50% carga horária do curso concluída 

Semestre: IX Carga Horária: 30h (acompanhamento)+210 h Créditos: 16 

Ementa: Apresentação da disciplina Estágio Supervisionado e do regulamento apresentado pelo 
Manual de Estágio. Apresentação do calendário da disciplina e suas fases. Áreas de Estágio: o que 
desenvolver. O Plano de Estágio e o Relatório. Orientação e acompanhamento através de esboços 
dos artefatos de cada fase. Entrega do Relatório Final. 

Bibliografia Básica: 
SPECTOR, N. Manual para a redação de teses, projetos de pesquisa e artigos científicos. 
2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 
ANDRADE, M.M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos 
na graduação. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2012.  
LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. Metodologia do trabalho científico. 8ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2013.  

Bibliografia complementar: 
LIMA, M.C. Monografia: a engenharia da produção acadêmica. São Paulo: Saraiva, 2015. 
BOENTE, A.; BRAGA, G. Metodologia científica contemporânea para universitários e 
pesquisadores. Rio de Janeiro: Brasport, 2011. 
AQUINO, Italo De Souza. Como Escrever Artigos Científicos - Sem Arrodeio e Sem Medo 
da Abnt - 7ª ed. Saraiva, 2010.  
MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica - A Prática de Fichamentos , Resumos , 
Resenhas - 12ª ed. Atlas,  2014.  
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico - 23ª ed. Editora Cortez, 
2013. 

 

 

PROJETO INTEGRADOR I CÓDIGO:  

Pré-requisitos: A Definir 

Semestre: IX Carga horária: 60 horas (P) Créditos: 4 

Ementa: A Definir 

Bibliografia:  
A Definir 
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METODOLOGIA CIENTÍFICA CÓDIGO:  

Pré-requisitos:   Não tem  

Semestre: IX Carga horária: 30 horas (T) Créditos: 2 

Ementa: Conceito de ciência. Classificação e divisão da ciência. Métodos científicos: indutivo, 
dedutivo, hipotético-dedutivo e dialético. Teorias, leis e fatos. Hipóteses e variáveis. Comunicação 
do conhecimento científico. Elaboração de trabalhos científicos: estrutura do texto científico e a 
numeração progressiva; apresentação de citações; uso de tabelas, quadros e figuras; redação de 
textos – estilo e linguagem. Apresentação de trabalho científico normalizado: apresentação do 
trabalho acadêmico; elementos pre-textuais e pós-textuais; disposição gráfica e formato; 
apresentação de artigo em publicação periódica científica impressa. Educação das Relações Étnico-
raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena e suas relações nas 
científicas. 

Bibliografia básica: 
MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: 
Atlas, 2010.  

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico - 23ª ed. Editora Cortez, 
2013. 

AQUINO, Italo De Souza. Como Escrever Artigos Científicos - Sem Arrodeio e Sem Medo da 
Abnt - 7ª ed. Saraiva, 2010.  

Bibliografia complementar: 

       ANDRADE, M.M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na   

       graduação. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. Metodologia do trabalho científico. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 
2014. 

LIMA, M.C. Monografia: a engenharia da produção acadêmica. São Paulo: Saraiva, 2015. 
BOENTE, A.; BRAGA, G. Metodologia científica contemporânea para universitários e 
pesquisadores. Rio de Janeiro: Brasport, 2010. 
MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica - A Prática de Fichamentos, Resumos , Resenhas 
- 12ª ed. Atlas,  2014.  

 

ACIONAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉTRICAS CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Eletrônica de Potência, Máquinas Elétricas 

Semestre: IX Carga horária: 45 horas (T) + 15 horas (P) Créditos: 4 

Ementa: Dispositivos de proteção, comando e controle de acionamentos elétricos. Diagramas de 
comando. Características de acionamentos: características de conjugado e velocidade, ponto de 
funcionamento e estabilidade. Aceleração e frenagem. Métodos de partida e seu dimensionamento. 
Controle de velocidade e conjugado de motores elétricos. Controle escalar. Controle vetorial ou de 
campo orientado. Servomecanismos. Regimes transitórios nos acionamentos elétricos. Aplicações 
industriais. 

Bibliografia básica: 
BIM, E. Máquinas elétricas e acionamento. 3. ed. São Paulo: Elsevier-Campus, 2014. 
STEPHAN, R. M. Acionamento, comando e controle de máquinas elétricas. 1. ed. Rio de Janeiro: 
Ciência Moderna, 2014. 
FERNANDES FILHO, G. E. F.; DIAS, R. A. Comandos elétricos: componentes discretos, 
elementos de manobra e aplicações. 1. ed. São Paulo: Érica-Saraiva, 2014. 

Bibliografia complementar: 
  FRANCHI, C.M. Acionamentos Elétricos. Editora Érica, 1ª Edição, 250p, 2007.  
  MOHAN, N. Máquinas Elétricas E Acionamentos: Curso Introdutório. 1. ed. Rio De Janeiro:     
  LTC, 2015.  
 GEORGINI, M. Automação Aplicada – Descrição E Implementação De Sistemas    
 Sequênciais Com Plcs. 9a ed. São Paulo: Editora Érica, 2010. 

 HART, D. W. Eletrônica De Potência.Porto Alegre: Bookman. 2014. 

 RASHID, M. H. Eletrônica De Potência: Circuitos, Dispositivos E Aplicações. Pearson, 2015. 
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APÊNDICE R: Disciplinas obrigatórias do décimo semestre 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO CÓDIGO:  

Pré-requisitos: 70% da carga horária total concluída 

Semestre: X Carga horária: 150 horas Créditos:  

Ementa: Busca de soluções, de forma independente, para uma situação-problema pré-estabelecida, 
contextualizada na área de Sistemas de Informação e compatível com as competências gerais e 
específicas que deverão ser desenvolvidas. Estrutura e organização de um trabalho de Pesquisa. 
Construção dos Instrumentos de Pesquisa. O projeto de pesquisa: a pergunta condutora, a 
delimitação do problema, a hipótese, os objetivos, o embasamento teórico, metodológico e empírico. 

Bibliografia básica: 
Marconi, M. A.; Lakatos, E. M. Fundamentos De Metodologia Científica. Atlas, 2010.  
Wazlawick, R. S. Metodologia De Pesquisa Para Ciência Da Computação. Elsevier: 2009. 
Medeiros, João Bosco. Redação Científica - A Prática De Fichamentos, Resumos , Resenhas - 
12ª ed. Atlas,  2014.  

Bibliografia complementar: 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
MARTINS, R. A.; MELLO, C. H. P.; TURRIONI, J. B. Guia para elaboração de monografia e TCC 
em engenharia da produção. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2014.  
OTANI, N.; FIALHO, F. A. P. TCC: métodos e técnicas. Florianópolis: Visual Books, 2011 
SPECTOR, N. Manual para a redação de teses, projetos de pesquisa e artigos científicos. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 
ANDRADE, M.M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na 
graduação. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

 

HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO (HST) CÓDIGO:  

Pré-requisitos:  Não tem 

Semestre: X Carga horária: 30 horas (T) Créditos: 2 

Ementa:Introdução à Higiene e Segurança no Trabalho (HST). A legislação de HST. O ambiente do 
trabalho e a saúde ocupacional. Métodos de estudo do ambiente de trabalho. Controle dos agentes 
ambientais. Fatores térmicos do ambiente de trabalho. Ventilação natural e sistemas de ventilação. 
Ventilação industrial. Aerodispersoides. Gases e vapores. Higiene e segurança do meio ambiente. 
Resíduos industriais sólidos, líquidos e gasosos. Ruído industrial. Iluminação na indústria. 
Radiações ionizantes. Ergonomia. Acidentes de trabalho. Proteção contra incêndios. Análise de 
projeto. Proteção de máquinas. Riscos em eletricidade. Saúde ocupacional. Controle de perdas. 
Gerência de risco. Toxicologia industrial. 

Bibliografia básica:  

BARBOSA FILHO, A. N. Segurança do trabalho e gestão ambiental. 3ª ed. SP: Atlas, 2013.  

BARSANO, P. R.; BARBOSA, R. P. Higiene e segurança do trabalho. Érica-Saraiva, 2014. 

SALIBA, Tuffi Messias. Prova Pericial Em Segurança e Higiene. Editora Ltr, 2013. 
Bibliografia complementar: 

BARSANO, P. R.; BARBOSA, R. P. Higiene e segurança do trabalho. Érica-Saraiva, 2014. 

BENSOUSSAN, E; ALBIERI, S.; FERNANDA, S. R. Manual de gestão e prática em saúde 
ocupacional. Rio de Janeiro: Gz Editora, 2010. 

MASCULO, F. S. (Org.) Higiene e segurança no trabalho.  Campus Jurídico, 2011. 

SOARES MÁSCULO, Francisco; VIDAL, Mario Cesar. Ergonomia - Trabalho Adequado e 
Eficiente. Elsevier – Campus, 2012. 

SALIBA, Tuffi Messias; CORRÊA, Márcia Angelim Chaves. Insalubridade e Periculosidade - 
Aspectos Técnicos e Práticos - 14ª ed. Editora Ltr, 2015. 
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EMPREENDEDORISMO CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Não tem 

Semestre: X Carga horária: 60 horas (T) Créditos: 4 

Ementa: Conceitos. Mudanças nas relações de trabalho. Características empreendedoras. A 
motivação na busca de oportunidades. O funcionamento de um negócio. Estudo de viabilidade. 
Plano de negócios. 

Bibliografia básica: 
DORNELAS, José. Empreendedorismo - Transformando Ideias Em Negócios - 6ª ed. Atlas, 
2016. 
HASHIMOTO, Marcos; Cândido Borges. Empreendedorismo - Plano de Negócios Em 40 Lições. 
Saraiva, 2014. 
CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo - Dando Asas ao Espírito Empreendedor - 4ª 
ed. MANOLE, 2015. 

Bibliografia complementar: 
OLIVEIRA, D. de P. R de. Manual de gestão das cooperativas: uma abordagem 

       prática. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2013 
KIYOSAKI, Robert T. Empreendedorismo Não Se Aprende na Escola - o Guia do Pai Rico. 
Editora Campus, 2014. 
ANTONIK, Luis Roberto. Empreendedorismo - Gestão Financeira Para Micro e Pequenas 
Empresas. Alta Books, 2013. 
FELIPINI, Dailton. EMPREENDEDORISMO NA INTERNET- Como agarrar esta nova 
oportunidade de negócios. Lebook Editora, 2013. 
GRANDO, Nei. Empreendedorismo Inovador - Como Criar Startups de Tecnologia no Brasil. 
Editora Évora, 2012. 

 

 

 

PROJETO INTEGRADOR II CÓDIGO:  

Pré-requisitos: A Definir 

Semestre: X Carga horária: 60 horas (P) Créditos: 4 

Ementa: A Definir 

Bibliografia:  
A Definir 
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APÊNDICE S: Disciplinas optativas específicas 

A seguir, são apresentadas as ementas, carga horária e bibliografia básica das 

disciplinas previstas em Optativas de Engenharia. 

PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Sistemas Elétricos de Potência 

Semestre: Carga Horária:  Créditos:4 

Ementa: Filosofia de proteção dos sistemas. Elementos da proteção. Transformadores de medidas. 
Relés de proteção. Proteção de transformadores, geradores e motores elétricos. Proteção de sistema 
de distribuição. Proteção de linhas de transmissão. Proteção de barramento. Coordenação da 
proteção de sistemas elétricos. 

Bibliografia básica: 
MAMEDE FILHO, J.; MAMEDE,  D. R. – Proteção de Sistemas Elétricos de Potência. LTC. 2011. 
CAMINHA, Amadeu C. - Introdução à Proteção dos Sistemas Elétricos. Edgard Blucher, 2010. 
DIAS, Araújo Cândido Sousa “Proteção de Sistemas Elétricos”, Editora Interciência, 2014. 

Bibliografia complementar: 
KINDERMANN, Geraldo; CAMPAGNOLO, Jorge Mário - Aterramento Elétrico. Editora Sagra, 
2009. 
MARDEGAN, Cláudio - Proteção e Seletividade em Sistemas Elétricos Industriais. 
Engepower/Schneider, 2014. 
KAGAN, Nelson; Carlos Cesar Barioni de Oliveira; Ernesto João Robba, Introdução Aos Sistemas 
de Distribuição de Energia Elétrica, Edgard Blucher, 2014.  
MONTICELLI, A.; Garcia, A., "Introdução a Sistemas de Energia Elétrica", Ed. Unicamp, 2010. 
GIGUER, Sérgio – “Proteção de Sistemas de Distribuição” – Editora Sagra, 2011. 

 

FUNDAMENTOS DE COGERAÇÃO CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Sistemas Elétricos de Potência e Termodinâmica II 

Semestre: Carga Horária: 60 horas Créditos: 4 

Ementa:  Princípios básicos da termodinâmica energética aplicada a sistemas térmicos de potência. 
Balanço termodinâmico dos ciclos térmicos. Analise da operação das usinas termelétricas. Produção 
de energia mecânica e térmica. Introdução à Cogeração. Fornecimento de Energia Elétrica e 
Térmica. Estudo dos motores de combustão interna, ciclos industriais, comerciais e combinados. 
Caldeira à Vapor. Sistemas de Resfriamento. Geração de energia elétrica e calor. Poligeração. 
Estudo econômico de uma planta de cogeração. 

Bibliografia básica: 
   NELSON OLIVEIRA DOS SANTOS, “Termodinâmica Aplicada às Termelétricas Teoria e   
   Prática”, Editora Interciência, 2014. 
   BALESTIERI, J. A. P, “Cogeração. Geração Combinada de Eletricidade e Calor”, UFSC, 2010. 

CLEMENTINO, L.D. A Conservação de Energia por meio da Co-geração de Energia  
Elétrica. São Paulo: Editora Érica, 2013.  

Bibliografia complementar: 
OLIVEIRA, Paulo Pimentel de - Fundamentos de Termodinâmica Aplicada - Análise Energética   
e Exergética - 2ª ed. Lidel – Zamboni, 2015. 
LORA, E.; NASCIMENTO., M.A.R. Geração Termelétrica - Planejamento, Projeto e  
Operação – vol. 1 e vol. 2. 1ª ed. Editora Interciência, 1ª edição, 2009.  
SANTOS, N.O. Termodinâmica aplicada às termelétricas. Interciência, 2011. 
BALESTIERI, J.A.P. Planejamento de Centrais de Cogeração: projeto, operação e  
expansão. DEN, Faculdade de Engenharia da UNESP. Tese (Livre-Docência), 2007. 
SONTAG, R. B. Introdução à Termodinâmica para Engenharia. 3ª ed. LTC, 2011.  

 

 

http://www.livrosdeengenharia.com.br/defaultlivros.asp?Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Autor&PalavraChave=AMADEU%20C.%20CAMINHA
http://www.livrosdeengenharia.com.br/defaultlivros.asp?Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Editora&PalavraChave=Edgard%20Blucher&Ordenado=MaisVendido
http://www.livrosdeengenharia.com.br/defaultlivros.asp?Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Autor&PalavraChave=ARAUJO/CANDIDO/SOUSA/DIAS
http://www.livrosdeengenharia.com.br/defaultlivros.asp?Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Editora&PalavraChave=Interci%EAncia&Ordenado=MaisVendido
http://www.amazon.com.br/s?_encoding=UTF8&field-author=Jos%C3%A9%20Ant%C3%B4nio%20Perrella%20Balestieri&search-alias=stripbooks
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CONTROLE DE CONVERSORES ESTÁTICOS CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Eletrônica de Potência 

Semestre: Carga Horária: 60 horas Créditos: 4 

Ementa:  Introdução ao controle de conversores estáticos. Conversores CC-CC isolados: Flyback, 
Push-Pull, Half 
Bridge e Full Bridge. Outras topologias de conversores CC-CC. Análise de Conversores CC-CC. 
Aplicações de Conversores CC-CC. Inversores: topologias, princípio de funcionamento, saída em 
tensão, saída em corrente. Inversores multinível. Conversores CA-CA. Sistemas de alimentação 
ininterrupta. Dispositivos de acondicionamento de energia para aplicações eólica e solar. 

Bibliografia básica: 
MOHAN, Ned - Eletrônica de Potência - Curso Introdutório. Editora LTC, 2014. 
HART, Daniel W. - Eletrônica de Potência. Editora Bookman, 2014.  
 

RASHID, Muhammad H., -  Eletrônica de Potência: Circuitos, Dispositivos e Aplicações, Editora 
Makron Books, São Paulo, 1999. 
MELLO, Luiz F. P. de  - Projetos de Fontes Chaveadas: Teoria e Prática. Editora Érica, 2011.  

Bibliografia complementar: 
ARRABAÇA, Devair Aparecido; GIMENEZ, Salvador Pinillos - Eletrônica de Potência - 
Conversores de Energia CA/CC - Teoria, Prática e Simulação. Editora Érica. 2010. 
AHMED, Ashfaq - Eletrônica de Potência. Editora Pearson / Prentice Hall, 2011. 
BAUTISTA, Andrés B.; BLANCO, Antonio L. - Problemas de Electrónica de Potência. Editora 
Pearson-Prentice Hall, 2013. 

STEPHAN, Richard M. Acionamento, Comando e Controle de Máquinas Elétricas. CIENCIA 
MODERNA, 2014. 

AHMED, A. Eletrônica de potência. São Paulo: Pearson, 2012. 
 

 

 

SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO:  

Pré-requisitos:  Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica 

Semestre: Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa:Definições e tipos de subestações. Barramentos. Diagramas. Equipamentos e materiais da 
subestação. Malha de aterramento. Projeto de malha de aterramento de uma subestação. Aspectos 
da coordenação de isolamento e proteção de uma subestação. Projetos de subestações. Operação 
da subestação. Aspectos de manutenção em subestações. 

Bibliografia básica: 
MAMEDE, J. - Instalações Elétricas Industriais. Editora LTC, 2013.  
KINDERMANN, Geraldo; CAMPAGNOLO, L. J. - Aterramento Elétrico. Sagra, 2008. 
MEDEIROS, Solon - Medição de Energia Elétrica. Editora LTC. 5ª Edição. 2009. 

Bibliografia complementar: 
MARDEGAN, CLÁUDIO - Proteção e Seletividade em Sistemas Elétricos Industriais. 
Engepower/Schneider, 2014. 
MAMEDE FILHO, J.; MAMEDE, D. R. – Proteção de Sistemas Elétricos de Potência. Editora 
LTC. 2011. 
KAGAN, Nelson; Carlos Cesar Barioni de Oliveira; Ernesto João Robba, Introdução Aos Sistemas 
de Distribuição de Energia Elétrica, Edgard Blucher, 2011.  
MONTICELLI, A.; Garcia, A., "Introdução a Sistemas de Energia Elétrica", Ed. Unicamp, 2013. 
GIGUER, Sérgio – “Proteção de Sistemas de Distribuição” – Editora Sagra, 2011.  

 

 

 

http://www.livrosdeengenharia.com.br/defaultlivros.asp?Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Autor&PalavraChave=NED%20MOHAN
http://www.livrosdeengenharia.com.br/defaultlivros.asp?Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Autor&PalavraChave=DANIEL%20W.%20HART
http://www.livrosdeengenharia.com.br/defaultlivros.asp?Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Autor&PalavraChave=PROF.%20DR.%20DEVAIR%20APARECIDO%20ARRABACA%20E%20PROF.%20DR.%20SALVADOR%20PINILLOS%20GIMENEZ
http://www.livrosdeengenharia.com.br/defaultlivros.asp?Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Autor&PalavraChave=ASHFAQ%20AHMED
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MODELAGEM,SIMULAÇÃO E CONTROLE DE SISTEMAS 
ENERGÉTICOS 

CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Eficiência Energética e Exergética, Sistemas de Controle I 

Semestre: Carga Horária: 60 h Créditos: 4 

Ementa:  Simulação Dinâmica. Modelos Matemáticos.Forma Teórica de Obtenção de Modelos 
Matemáticos. Representação de Modelos Através de Funções de Transferência e de Equações em 
Espaço de Estados. Solução Analítica de Sistemas Dinâmicos Lineares. Integração Numérica de 
Equações Diferenciais Ordinárias e Linguagens de Simulação. Modelagem Analítica de Sistemas 
Eletromecânicos. Modelagem Analítica de Não-Linearidades em Sistemas Eletromecânicos. 
Modelagem de Parques Eólicos. Estudo e Análise da Proteção em Parques Eólicos. Modelagem de 
Sistemas Solar Fotovoltaicos. 

Bibliografia básica: 
GARCIA, Claudio - Modelagem e Simulação de Processos Industriais e de Sistemas 
Eletromecânicos. 2ª edição, Coleção Acadêmica. 2010. 
PALM III, William J. - Introdução ao Matlab para Engenheiros. Editora Mcgraw-Hill, 2013. 
CHAPRA, Steven C.  “Métodos Numéricos Aplicados com Matlab para Engenheiros e Cientistas”, 
Editora Mcgraw-Hill, 2013. 

 

Bibliografia complementar: 
GILAT, AMOS - Matlab com Aplicações em Engenharia. Editora: Bookman, 2012. 
OGATA, K. – Engenharia de Controle Moderno.Prentice-Hall. Rio de Janeiro, 2010. 
COUGHANOWR e KOPPEL - Process Systems Analysis and Control. McGraw Hill, 2009. 
COUGHANOWR e KOPPEL - Análise e Controle de Processos. Editora Guanabara, 2008. 
DORF, R.C. e BISHOP, R.H. – Sistemas de Controle Modernos. LTC Editora, 2013.   

 

 

 

IMPACTO DA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA NO SISTEMA ELÉTRICO CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Fundamentos de Fontes de Energia e Sistemas Elétricos de Potência 

Semestre: Carga Horária: 60 h Créditos: 4 

Ementa:  A rede elétrica. Qualidade da onda em sistemas elétricos de potência. Geração distribuída, 
GD. Sistemas eólicos e solar isolados. Sistemas eólicos e solar conectados à rede. Impacto das 
energias renováveis na rede. Distribuição em corrente contínua. Conexão da GD em redes fracas. 
Alimentação a núcleos isolados. Smart grid. 

Bibliografia básica: 
LORA e HADDAD, “Geração Distribuída”, Editora Interciência, 2012.. 
BOLLEN, Math H.; HASSAN, Fainan - Integration of Distributed Generation in the Power System., 
Wiley, 2011. 
MASSEY, Gregory W. - Essentials Of Distributed Generation Systems. NFPA, 2009.   

Bibliografia complementar: 
MARDEGAN, Cláudio - Proteção e Seletividade em Sistemas Elétricos Industriais. 
Engepower/Schneider, 2014. 
MAMEDE FILHO, J.; MAMEDE, D. R. – Proteção de Sistemas Elétricos de Potência. Editora 
LTC. 2011. 
KAGAN, Nelson; Carlos Cesar Barioni de Oliveira; Ernesto João Robba, Introdução Aos Sistemas 
de Distribuição de Energia Elétrica, Edgard Blucher, 2011.  
GIGUER, Sérgio – “Proteção de Sistemas de Distribuição” – Editora Sagra, 2012. 
SATO, Takuro; KAMMEN, Daniel M. “Smart Grid Standards: Specifications, Requirements, and 
Technologies”, Editora Wiley, 2015. 

  
 

 

 

 

 

http://www.ciadoslivros.com.br/pesquisa?t=AUTOR%3AWilliam%20J.%20Palm%20III&sr=AUTOR
http://www.ciadoslivros.com.br/pesquisa?t=EDITORA%3AMCGRAW-HILL%20BRASIL%20-%20GRUPO%20A&sr=EDITORA
http://www.ciadoslivros.com.br/pesquisa?t=AUTOR%3ASteven%20C%20Chapra&sr=AUTOR
http://www.ciadoslivros.com.br/pesquisa?t=EDITORA%3AMCGRAW-HILL%20BRASIL%20-%20GRUPO%20A&sr=EDITORA
http://www.ciadoslivros.com.br/pesquisa?t=AUTOR%3AAmos%20Gilat&sr=AUTOR
http://www.ciadoslivros.com.br/pesquisa?t=EDITORA%3ABOOKMAN%20-%20GRUPO%20A&sr=EDITORA
http://www.amazon.com/Integration-Distributed-Generation-Power-System/dp/0470643374/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1430876182&sr=1-2&keywords=distributed+generation
http://www.amazon.com/Integration-Distributed-Generation-Power-System/dp/0470643374/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1430876182&sr=1-2&keywords=distributed+generation
http://www.amazon.com/Gregory-W.-Massey/e/B002P8YHQ8/ref=sr_ntt_srch_lnk_3?qid=1430876422&sr=1-3
http://www.amazon.com/Gregory-W.-Massey/e/B002P8YHQ8/ref=sr_ntt_srch_lnk_3?qid=1430876422&sr=1-3
http://www.amazon.com/Gregory-W.-Massey/e/B002P8YHQ8/ref=sr_ntt_srch_lnk_3?qid=1430876422&sr=1-3
http://www.amazon.com/Takuro-Sato/e/B00JQED9O0/ref=sr_ntt_srch_lnk_8?qid=1430876422&sr=1-8
http://www.amazon.com/Takuro-Sato/e/B00JQED9O0/ref=sr_ntt_srch_lnk_8?qid=1430876422&sr=1-8
http://www.amazon.com/Takuro-Sato/e/B00JQED9O0/ref=sr_ntt_srch_lnk_8?qid=1430876422&sr=1-8
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SISTEMAS DE ENERGIA DAS MARÉS CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Sistemas de Energia Hidráulica, Fenômenos de Transporte 

Semestre: Carga Horária: 60 horas Créditos: 4 

Ementa:  Introdução à energia maremotriz e energia das ondas. Origem das marés e ondas. Energia 
cinética e potencial envolvidas em correntes marítimas e níveis de mares. Obtenção de energia das 
marés e das ondas. Principais características das turbinas utilizadas em usinas maremotrizes. 
Geração de energia elétrica através de usinas maremotrizes. Modelamento matemático e 
simulações. 

Bibliografia básica: 
TWIDELL, J;  WEIR, T. Renewable energy resources, Ed. Taylor and Francis, 3a. Edição, 
London, 2012.  
HI, Roger A.;  KLEINBACH. M.  - Energia e Meio Ambiente, Ed. Thomson, São Paulo, 4a. Edição, 
2010.  
TOLMASQUIM, M. T. Fontes Renováveis de Energia no Brasil. Rio de Janeiro: Interciência, 2013.  

Bibliografia complementar: 
HOSSAIN, Jahangir;  APEL, Mahmud - Renewable Energy Integration – Challenges and 
Solutions. Editora Springer, 2014. 
JONES, Lawrence E. - Renewable Energy Integration – Pratical Management, Variability, 
Uncertainty and Flexibility in Power Grid.  AP, 2014. 
LORA e HADDAD, “Geração Distribuída”, EditoraInterciência, 2014. 
BORGES NETO, Manuel Rangel; CARVALHO, Paulo - Geração de Energia Elétrica 
Fundamentos. Editora Érica, 2012. 
CHARLIER, R. H.;   FINKL, Charles W. - Ocean Energy: Tide e Tidal Energia. Editora Springer, 
2009. 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE FONTES DE ENERGIAS 
RENOVÁVEIS 

CÓDIGO:  

Pré-requisitos: 
Sist. de Energia Solar Fotovoltaica, Sist. de Energia Eólica, Sist. de Energia 
Hidráulica e Sistemas Elétricos de Potência 

Semestre: Carga Horária: 60 horas Créditos: 4 

Ementa:  Problemática atual para implantação das energias renováveis. O conceito de integração 
de energias renováveis. Sistemas híbridos. O sistema elétrico e configurações de eletrônica de 
potência adaptada à integração de energias renováveis. Integradores aplicados à geração 
distribuída. Controle ótimo de sistemas integrados. Planejamento e controle ótimo da integração de 
energias renováveis na rede elétrica. Tecnologias de armazenamento energético. 

Bibliografia básica: 
JONES, Lawrence E. - Renewable Energy Integration – Pratical Management, Variability, 
Uncertainty and Flexibility in Power Grid.  AP, 2014. 
LORA e HADDAD, “Geração Distribuída”, Editora Interciência, 2014. 
BORGES NETO, Manuel Rangel; CARVALHO, Paulo - Geração de Energia Elétrica 
Fundamentos. Editora Érica, 2012. 

 

Bibliografia complementar: 
HOSSAIN, Jahangir;  APEL, Mahmud - Renewable Energy Integration – Challenges and 
Solutions.  Editora Springer, 2014. 
TWIDELL, J;  WEIR, T. Renewable energy resources, Ed. Taylor and Francis, 3a. Edição, 
London, 2012.  
HI, Roger A.; KLEINBACH. M. Energia e Meio Ambiente, Ed. Thomson, São Paulo, 4a. Edição, 
2010.  
TOLMASQUIM, M. T. Fontes Renováveis de Energia no Brasil. Rio de Janeiro: Interciência, 2011. 
SATO, Takuro; KAMMEN, Daniel M. - Smart Grid Standards: Specifications, Requirements, and 
Technologies.  Editora Wiley, 2015.   

 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jahangir+Hossain&search-alias=books&text=Jahangir+Hossain&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Apel+Mahmud&search-alias=books&text=Apel+Mahmud&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Lawrence-E.-Jones/e/B00NGDQPNO/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.livrosdeengenharia.com.br/defaultlivros.asp?Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Autor&PalavraChave=LORA%20&%20HADDAD%20(COORDENADORES)
http://www.livrosdeengenharia.com.br/defaultlivros.asp?Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Editora&PalavraChave=Interci%EAncia&Ordenado=MaisVendido
http://www.amazon.com/Ocean-Energy-Tide-Tidal-Power/dp/3540779310/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1430868907&sr=8-10&keywords=tidal+energy
http://www.amazon.com/Ocean-Energy-Tide-Tidal-Power/dp/3540779310/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1430868907&sr=8-10&keywords=tidal+energy
http://www.amazon.com/Lawrence-E.-Jones/e/B00NGDQPNO/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.livrosdeengenharia.com.br/defaultlivros.asp?Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Autor&PalavraChave=LORA%20&%20HADDAD%20(COORDENADORES)
http://www.livrosdeengenharia.com.br/defaultlivros.asp?Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Editora&PalavraChave=Interci%EAncia&Ordenado=MaisVendido
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jahangir+Hossain&search-alias=books&text=Jahangir+Hossain&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Apel+Mahmud&search-alias=books&text=Apel+Mahmud&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Takuro-Sato/e/B00JQED9O0/ref=sr_ntt_srch_lnk_8?qid=1430876422&sr=1-8
http://www.amazon.com/Takuro-Sato/e/B00JQED9O0/ref=sr_ntt_srch_lnk_8?qid=1430876422&sr=1-8
http://www.amazon.com/Takuro-Sato/e/B00JQED9O0/ref=sr_ntt_srch_lnk_8?qid=1430876422&sr=1-8
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CONTROLE ÓTIMO DA GERAÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Sistemas de Controle I, Sistemas Elétricos de Potência 

Semestre: Carga Horária: 60 horas (T) Créditos: 4 

Ementa:  Análise de Faltas e Proteção de Sistemas Elétricos. Controle de Tensão e Frequência. 
Estabilidade Angular, de Tensão e de Frequência. Fluxo de Potência Trifásico e Análise Harmônica. 
Análise de Transitórios Eletromagnéticos. O Problema do Afundamento de Tensão em 
Aerogeradores. Operação Econômica de Sistemas de Potência - problema da programação da 
geração. Despacho econômico em sistemas de geração renovável. Otimização do controle 
automático da geração renovável. 

Bibliografia básica: 
GÓMEZ-EXPÓSITO, “Sistemas de Energia Elétrica-Análise e Operação”, Editora LTC, 2011.  
BARROS, Benjamim Ferreira de; SANTOS, Daniel Bento dos. Sistema Elétrico de Potência - 
Sep - Guia Prático. Editora Érica, 2014. 
WOOD, Allen J.; WOLLENBERG, Bruce F.;  SHEBLÉ, Gerald B. - Power Generation, Operation 
and Control. Editora Wiley, 2013. 

 
Bibliografia complementar: 

KUNDUR, Prabha - Power System Stability and Control. Editora McGraw-Hill, 2000. 
LORA e HADDAD - Geração Distribuída. Editora Interciência, 2014. 
BORGES NETO, Manuel Rangel; CARVALHO, Paulo - Geração de Energia Elétrica 
Fundamentos. Editora Érica, 2012. 
HOSSAIN, Jahangir;  APEL, Mahmud - Renewable Energy Integration – Challenges and 
Solutions. Editora Springer, 2014. 
SATO, Takuro; KAMMEN, Daniel M.- Smart Grid Standards: Specifications, Requirements, and 
Technologies.  Editora Wiley, 2015.   

 
 
 

HIDROGÊNIO E CÉLULA DE COMBUSTÍVEL CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Química Analítica Experimental 

Semestre: Carga Horária: 60 horas Créditos: 4 

Ementa:  Hidrolizador. Células Galvânicas. Cinética do Eletrodo. Células a Combustível. Sistemas 
de Células a Combustível. Perspectivas. Hidrogênnio e energias renováveis como vetor energético. 
Veículo híbrido. 

Bibliografia básica: 
LINARDI, Marcelo - Introdução à Ciência e Tecnologia de Células a Combustível. Editora Artliber, 
2014. 
ALDABO, Ricardo - Célula Combustível a Hidrogênio. Editora: ARTLIBER, 2014. 
SILVA, Ennio Peres da - Fontes Renováveis de Energia. Editora Livraria da Física, 2014. 

Bibliografia complementar: 
TWIDELL, J; WEIR, T. Renewable energy resources, Ed. Taylor and Francis, 3a. Edição, London, 
2012.  
HI, Roger A.; KLEINBACH. M. Energia e Meio Ambiente, Ed. Thomson, São Paulo, 5a. Edição, 
2003.  
FARRET, F.A. Aproveitamento de pequenas fontes de energia elétrica. 1ª ed., Editora UFSM, 
2013. 
HOSSAIN, Jahangir;   APEL, Mahmud - Renewable Energy Integration – Challenges and 
Solutions. Editora Springer, 2014. 
SATO, Takuro; KAMMEN, Daniel M. - Smart Grid Standards: Specifications, Requirements, and 
Technologies. Editora Wiley, 2015.   

 

  

http://www.amazon.com/Allen-J.-Wood/e/B001IQXQGA/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/Bruce-F.-Wollenberg/e/B00E7OIM0U/ref=dp_byline_cont_book_2
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Gerald+B.+Shebl%C3%A9&search-alias=books&text=Gerald+B.+Shebl%C3%A9&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Prabha+Kundur&search-alias=books&text=Prabha+Kundur&sort=relevancerank
http://www.livrosdeengenharia.com.br/defaultlivros.asp?Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Autor&PalavraChave=LORA%20&%20HADDAD%20(COORDENADORES)
http://www.livrosdeengenharia.com.br/defaultlivros.asp?Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Editora&PalavraChave=Interci%EAncia&Ordenado=MaisVendido
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jahangir+Hossain&search-alias=books&text=Jahangir+Hossain&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Apel+Mahmud&search-alias=books&text=Apel+Mahmud&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Takuro-Sato/e/B00JQED9O0/ref=sr_ntt_srch_lnk_8?qid=1430876422&sr=1-8
http://www.amazon.com/Takuro-Sato/e/B00JQED9O0/ref=sr_ntt_srch_lnk_8?qid=1430876422&sr=1-8
http://www.amazon.com/Takuro-Sato/e/B00JQED9O0/ref=sr_ntt_srch_lnk_8?qid=1430876422&sr=1-8
http://www.livrosdeengenharia.com.br/defaultlivros.asp?Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Autor&PalavraChave=MARCELO%20LINARDI
http://www.livrosdeengenharia.com.br/defaultlivros.asp?Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Editora&PalavraChave=ArtLiber&Ordenado=MaisVendido
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jahangir+Hossain&search-alias=books&text=Jahangir+Hossain&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Apel+Mahmud&search-alias=books&text=Apel+Mahmud&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Takuro-Sato/e/B00JQED9O0/ref=sr_ntt_srch_lnk_8?qid=1430876422&sr=1-8
http://www.amazon.com/Takuro-Sato/e/B00JQED9O0/ref=sr_ntt_srch_lnk_8?qid=1430876422&sr=1-8
http://www.amazon.com/Takuro-Sato/e/B00JQED9O0/ref=sr_ntt_srch_lnk_8?qid=1430876422&sr=1-8
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APÊNDICE T: Disciplinas optativas de humanas 

A seguir são apresentadas a ementa, carga horária e bibliografia básica das disciplinas 

previstas em Optativa de Humanas. 

LIBRAS CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Não tem 

Semestre: X Carga horária: 30 horas (T) Créditos: 2 

Ementa:  
Legislação. Evolução histórica e status da língua de sinais no Brasil. Os contextos da educação 
inclusiva, A cultura Surda: Surdo e Surdez. Cultura e comunidade surda. Noções da linguística 
aplicada a Libras. Organização linguística da língua Libras para usos informais e cotidianos: 
vocabulário; morfologia, sintaxe e semântica; a expressão corporal como elemento linguístico; Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. 

Bibliografia básica: 
GESSER, Audrei. Libras? Que língua é essa? São Paulo, Editora Parábola: 2009. 
PIMENTA, N. e QUADROS, R. M. Curso de Libras I. (DVD) LSBVideo: Rio de Janeiro. 2013.  
QUADROS, R. M.; KARNOPP, L. Estudos Lingüísticos: a língua de sinais brasileira. Editora 
ArtMed: Porto Alegre. 2011. 

Bibliografia complementar: 
CAPOVILLA, F.; RAPHAEL, Walkíria Duarte. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngüe da 
Língua de Sinais. Imprensa Oficial. São Paulo: 2001.  
PIMENTA, N. Números na língua de sinais brasileira (DVD). LSBVideo: Rio de Janeiro. 2009. 
GESSER, Audrei. O Ouvinte e a Surdez - Sobre Ensinar e Aprender a Libras. Parábola Editorial, 
2014. 
LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de - Interprete de Libras. Mediação, 2012. 
BOTELHO, Paula Derzi. Linguagem e Letramento na Educação dos Surdos - Ideologias e 
Práticas Pedagógicas. Autêntica Editora, 2014. 

 

INGLÊS TÉCNICO CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Não tem 

Semestre: X Carga horária: 30 horas (T) Créditos: 2 

Ementa: Conceito de Inglês Instrumental. Conceitos de Leitura. Revisão gramatical. Níveis de 
compreensão: compreensão geral; compreensão por tópicos; compreensão detalhada. Técnicas 
sensoriais para o desenvolvimento da leitura: informações não textuais; cognatos e palavras 
repetidas; afixos; scanning; skimmming; inferência; predição; tomada de notas; uso do dicionário. 
Estrutura da oração: dispositivos coesivos, referência contextual, substituição, repetição ou iteração, 
elipse, zeugma, hipérbato, conectivos (preposições e conjunções). Textos técnicos em Engenharia 
Elétrica/ Eletrônica 

Bibliografia básica: 
BASSANI, Sandra; CARVALHO, Danilo - Inglês para Automação Industrial. Editora  
Baraúna, 2013. 
ALLIANDRO, H. Dicionário escolar Inglês Português. Ao livro Técnico, RJ 2010. 
TAYLOR, J. Gramática Delti da Língua Inglesa. Ao Livro Técnico, RJ. 2013. 

Bibliografia complementar: 
CARO, D. Automation Network Selection. ISA, 2009. 
TORRES, N. Gramática prática da língua inglesa: o inglês descomplicado. 11. ed.  
Saraiva, 2014. 
CRUZ et al. Inglês. Com. Textos para Informática. Disal distribuidora, 2010. 

         MURPHY, Raymond -  English Grammar In Use. Editora Cambridge, 2012. 
ANTAS, Luiz Mendes. Dicionário de Termos Técnicos Português / Inglês. Traço,   
2015. 
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TECNOLOGIA E INOVAÇÃO CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Não tem 

Semestre: X Carga horária: 30 horas (T) Créditos: 2 

Ementa: Evolução conceitual e teórica da relação entre Ciência, Tecnologia e Inovação. Estratégia 
organizacional e competitividade voltada para a inovação. Planejamento e gestão do processo de 
inovação. O ambiente organizacional que favorece a criatividade e a inovação. Ligações externas 
que facilitam o processo de inovação. Gestão do conhecimento tecnológico. Avaliação de resultados 
em inovação. 

Bibliografia básica: 
BURGELMAN, R. A.; CHRISTENSEN, C. M.; WHEELWRIGTH, S. C. Gestão estratégica da 
tecnologia e da inovação: conceitos e soluções. 5. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2012. 
CHRISTENSEN, C. M.; ROTH, E. A.; ANTHONY, S. D. O futuro da inovação: usando as teorias 
da inovação para prever mudanças no mercado. São Paulo: Elsevier-Campus, 2007. 
KOTLER, P.; BES, F. T. de. A bíblia da inovação: princípios fundamentais para levar a cultura 
da inovação contínua às organizações. Lua de Papel, 2011. 

Bibliografia complementar: 
CHRISTENSEN, C. M. O dilema da inovação: quando as novas tecnologias levam as empresas 
ao fracasso. São Paulo: Makron Books, 2014. 
CHRISTENSEN, C. M. O crescimento pela inovação. Rio de Janeiro: Campus, 2010. 
FOSTER, R.; KAPLAN, S. Destruição criativa: porque empresas feitas para durar não são bem-
sucedidas, como transforma-las. Rio de Janeiro: Campus, 2009. 
SILVA, C. G. da; MELO, L. C. P. Ciência, tecnologia e inovação: desafio para a sociedade 
brasileira – Livro Verde. Brasília: Ministério da Ciência e Tecnologia / Academia Brasileira de 
Ciências, 2008.  
WULFEN, G. van. Creating innovative products and services: the forth innovation method. 
Surrey: Gower, 2011. 
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DIVERSIDADE E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Não tem 

Semestre: X Carga horária: 30 horas (T) Créditos: 2 

Ementa: Conceitos de etnia, raça, racialização, identidade, diversidade, diferença. Compreender os 
grupos étnicos “minoritários” e processos de colonização e póscolonização. Políticas afirmativas 
para populações étnicas e políticas afirmativas específicas em educação. Populações étnicas e 
diáspora. Racismo, discriminação e perspectiva didático-pedagógica de educação anti-racista. 
Currículo e política curriculares. História e cultura étnica na escola e itinerários pedagógicos. 
Etnia/Raça e a indissociabilidade de outras categorias da diferença. Cultura e hibridismo culturais. 
As etnociências na sala de aula. Movimentos Sociais e educação não formal. Pesquisas em 
educação no campo da educação e relações étnico-raciais. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência. 

Bibliografia básica: 
EAGLETON, Terry. A ideia de cultura. São Paulo: Editora UNESP, 2011.  
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós modernidade. Trad. Tomaz Tadeu da Silva. 12ed. Rio 
de Janeiro: DP&A, 2014.  
SANTOS, Renato Emerson dos. (org.) Diversidade, espaço e relações étnico-raciais: o negro 
na geografia do Brasil. 2 ed. Belo Horizonte: Gutemberg, 2009. 

Bibliografia complementar: 
BHABHA, Homi K. O local da cultura. Minas Gerais: Ed. da UFMG, 2009. 
CANCLINI, Nestor. Culturas hibridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. 4 ed. São 
Paulo: EDUSP, 2008. 
CUCHE, Denys. A noção de cultura nas ciências sociais. 4.ed. Bauru, São Paulo: Edusc, 2011. 
HALL, Stuart. Da diáspora, identidades e mediações culturais. Trad. Adelaine La Guardia. Belo 
Horizonte: UFMG, 2008. 
PEREIRA, Edmilson de Almeida. Malungos na escola: questões sobre culturas afrodescentes 
em educação. São Paulo: Paulinas, 2007.  

 

 

PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA CÓDIGO:  

Pré-requisitos: Não tem 

Semestre: VIII Carga horária: 15 horas (T) e 15 horas (P) Créditos: 2 

Ementa:  
Esportes coletivos com bola, atividades de lazer, jogos de salão, modalidades aquáticas e 
exercícios aeróbios e anaeróbios. Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira e Indígena e suas relações nas práticas desportivas. 

 

Bibliografia básica: 
DWYER, G. B.; DAVIS, S. E.; TARANTO, G., TRAD. Manual do ACCM para avaliacao da 
aptidao fisica relacionada a saude. . Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010 
DINIZ, D. P.; SCHOR, N. Guia de qualidade de vida. . Barueri: Manole, 2013. 
PITANGA, F. J. G. Testes, medidas e avalição em educação física e esportes. 5. ed.. Salvador: 
Phorte, 2008. 

Bibliografia complementar: 
MATTHIESEN, Sara Quenzer. Atletismo - Teoria e Prática - Educação Física no Ensino 
Superior. Guanabara Koogan, 2012. 

SALES, Ricardo Moura. Teoria e Prática da Educação Física Escolar. ICONE, 2010. 
SISSI, Aparecida Martina Pereira. Educação Física Escolar - Elementos Para Pensar a 
Prática Educacional. PHORTE, 2013. 
DARIDO, Suraya Cristina. Educação Física e Temas Transversais Na Escola. PAPIRUS,  2011. 
GOELLNER, Silvana Vilodre;  COUTO, Edvaldo Souza. O Triunfo do Corpo - Polêmicas 
Contemporâneas. VOZES, 2015. 

 

 


