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EMENTA
Introdução às instalações e normas técnicas. Luminotécnica. Projeto de instalações

elétricas prediais. Aterramento. Partida, proteção e controle de motores. Dimensionamento
de quadros de proteção. Projeto de instalações elétricas industriais. Medidores de energia
elétrica. Tarifação de energia elétrica.

OBJETIVOS

Ao final do curso, o aluno deverá estar apto a:
• Interpretar e aplicar as Normas de Instalações Elétricas de Baixa Tensão;
• Dimensionar fiação, proteção e eletrodutos;
• Planejar e Desenvolver Projetos Elétricos em Baixa Tensão;
• Planejar e Desenvolver Projetos Luminotécnicos.
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CONTEÚDO PROGRAMATICO

Instalações para iluminação e aparelhos domésticos.
Estimativa de carga e divisão de circuitos.
Condutores elétricos e eletrodutos: dimensionamento e instalação.

Proteção de circuitos. Dimensionamento de fusíveis e disjuntores.
Seletividade na proteção. Dispositivo diferencialresidual.
Aterramento de instalações elétricas: modalidades e dimensionamento.
Projetos de iluminação. Tipos de lâmpadas e acessórios para iluminação.
Para-raios prediais: tipos, dimensionamento e instalação.

Potência instalada, demanda máxima, fator de demanda, fator de diversidade,
fator de carga, fator de potência. Correção do fator de potência.
Localização e instalação de capacitores.
Projeto de subestações abaixadoras.
Fornecimento de energia aos prédios. Ramal de alimentação. Medição de

energia.
Sistemas de segurança, sinalização, comunicação e comando.

Instalações de motores elétricos. Centros de controle e de distribuição para
alimentação de motores.
Seleção, instalação e operação de equipamentos de partida de motores de
indução trifásicos.
Realização de projeto com o uso de ferramenta de projeto assistido por

computador - CAD (computer assisted design)

METODOLOGIA
A proposta metodológica da disciplina busca a interação dos alunos e a articulação com outras
disciplinas do curso permitindo assim, dinamização das aulas, envolvendo-os com análises e
discussões de textos, debates, aulas expositivas e dialogadas, prática de pesquisa,
apresentações orais e escrita dos trabalhos técnicos e científicos: Aulas teóricas expositivas;
Aulas práticas de resolução de exercícios; Desenvolvimento de trabalhos em grupo; Relatórios
de visitas técnicas;Seminários e apresentação de trabalhos.

AVALIAÇAO
A avaliação da disciplina se desenvolverá de forma contínua e processual. O aproveitamento
individual e a capacidade de interação serão considerados para avaliar o seu aproveitamento
em todas as etapas da disciplina. A nota será construída a partir de 03 avaliações.
A média compreenderá o somatório das notas obtidas em cada etapa do processo

RECURSOS UTILIZADOS

Quadro branco e canetas apropriadas
• Projetor multimídia
• Computador conectado à internet e softwares especializados
• Laboratórios didáticos
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