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DEPARTAMENTO: Tecnologia Industrial 

 

DISCIPLINA: Eletrotécnica Básica  SIGLA: 8ETB003 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 36h TEORIA: 36h PRÁTICA: 00h 

 

CURSO:  Engenharia de Produção - Habilitação Mecânica 

 

PRÉ-REQUISITOS:  4FGE303 

 

EMENTA:  Circuitos de corrente contínua: série, paralelo, misto, voltímetros. 
Amperímetros. Corrente alternada. Transformadores. Circuitos magnéticos. 
Eletroímã. Máquinas de corrente contínua. Máquinas de corrente alternada. 
Alternadores. Motores monofásicos e trifásicos. 

 
 

P L A NO   D E   E N S I N O  -  Semestre 2019/1 
 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: Proporcionar aos estudantes a aquisição 
de conhecimentos acerca de conceitos, fundamentos, leis e princípios que regem 
os circuitos elétricos, bem como a compreensão de cargas industriais resistivas 
e de máquinas elétricas (cargas magnéticas). 

 

Objetivos Específicos: 

 Compreender o que são geradores de força eletromotriz e resistores.  

 Compreender o que são resistências e a definição da lei de Ohm, bem 

como aspectos relativos à potência elétrica.  

 Aprender a analisar e encontrar as variáveis tensão e corrente nos 

circuitos de corrente contínua em série e em paralelo.  

 Compreender e aplicar corretamente as leis de Kirchhoff, análise nodal, 

teorema de Thévenin e teorema de Norton no cálculo e resolução de redes 

elétricas.  

 Aprender quais são os instrumentos utilizados para medição das 

grandezas elétricas e como eles devem ser conectados nos circuitos.  

 Compreender quais são os tipos de máquinas elétricas e seu princípio de 

funcionamento.  

 Utilizar os conteúdos dessa disciplina como base teórica para disciplinas 

posteriores, como Instalações Elétricas Industriais e Elementos de 

Automação, fortalecendo o aspecto multidisciplinar. 

 
 
 
 

http://goo.gl/QkFMBW
http://goo.gl/TYvBSq
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Cronograma de Atividades 

C.H. CONTEÚDOS PROGRAMATICOS  AVALIAÇÃO  

12h 1. Apresentação do plano de ensino. 

2. Resistores, Lei de Ohm e Potência.  

3. Circuitos de Corrente Contínua em Série. 

4. Aula de Exercícios 

Avaliação 
Individual 01  

12h 5. Circuitos de Corrente Contínua com 
Múltiplas Malhas. 
6. Circuitos de Corrente Contínua com 
Múltiplas Malhas. 
7. Medição das Grandezas Elétricas 
8. Aula de Exercícios  

Avaliação 
Individual 02 

12h 9. Fenômenos Eletromagnéticos  

10. Máquinas Elétricas  

11. Máquinas Elétricas  

12. Motores de Indução  

13. Máquina Síncrona  

14. Aula de Exercícios  

Avaliação 
Individual 03 e 
Trabalho Final 

36h CH Total Teórico-Prática – 36h  
 
 

Metodologia Proposta: A disciplina será ministrada através de aulas expositivas, 
tarefas em sala e tarefas extra sala.  
  
Recomendações: Não será permitido o uso de aparelhos eletrônicos (como 
celulares e computadores) durante as aulas, a não ser que seja autorizado pelo 
professor para uso exclusivamente acadêmico.  
 
O professor estará disponível para atendimento extraclasse, preferencialmente 
nas quartas e sextas-feiras, a partir das 18:00 horas, sob agendamento de horário 
pelo e-mail: chr.santos@yahoo.com.br. 

 

Avaliação do Aluno: A qualidade do desempenho do aluno será avaliada com 

base no desenvolvimento das seguintes atividades e com os seguintes critérios: 

Avaliação individual com três provas escritas: Prova - P1: a ser realizada em 
12/04/19 (30%); Prova - P2: a ser realizada em 24/05/19 (30%); Prova – P3: a ser 
realizada em 28/06/19 (30%); e trabalhos complementares - T (10%). Exame: a 
ser realizado em 05/07/19. 

 
Informações sobre realização de Prova de 2ª Chamada 

A Resolução nº 039/2015-CONSEPE regulamenta o processo de realização de provas de segunda chamada. Segundo esta normativa, O 
acadêmico regularmente matriculado que deixar de comparecer a qualquer das avaliações nas datas fixadas pelo professor, poderá solicitar 
segunda chamada desta avaliação através de requerimento por ele assinado, ou por seu representante legal, entregue na Secretaria de 
Ensino de Graduação e/ou Secretaria do Departamento, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de realização da 
avaliação, sendo aceitos pedidos, devidamente comprovados e que se enquadrem em um das seguintes situações: I - problema de saúde 
do aluno ou parente de 1º grau, devidamente comprovado, que justifique a ausência; II - ter sido vítima de ação involuntária provocada por 
terceiros, comprovada por Boletim de Ocorrência ou documento equivalente; III - manobras ou exercícios militares comprovados por 
documento da respectiva unidade militar; IV - luto, comprovado pelo respectivo atestado de óbito, por parentes em linha reta (pais, avós, 
filhos e netos), colaterais até o segundo grau (irmãos e tios), cônjuge ou companheiro (a), com prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o 
óbito; V - convocação, coincidente em horário, para depoimento judicial ou policial, ou para eleições em entidades oficiais, devidamente 
comprovada por declaração da autoridade competente; VI - impedimentos gerados por atividades previstas e autorizadas pela Chefia de 
Departamento do respectivo curso ou instância hierárquica superior, comprovada através de declaração ou documento equivalente; VII - 
direitos outorgados por lei; VIII - coincidência de horário de outras avaliações do próprio curso, comprovada por declaração da chefia de 
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departamento; IX – convocação para competições oficiais representando a UDESC, o Município, o Estado ou o País; X – convocação pelo 
chefe imediato, no caso de acadêmico que trabalhe, em documento devidamente assinado e carimbado, contendo CNPJ da empresa ou 
equivalente, acompanhado de documento anexo que comprove o vínculo empregatício, como cópia da carteira de trabalho ou do contrato 
ou de documento equivalente. Importante: O requerimento deverá explicitar a razão que impediu o acadêmico de realizar a avaliação. 
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