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COMPETÊNCIAS: 

 
1. Compreender e aplicar técnicas de análise de circuitos na solução de problemas 

envolvendo grandezas elétricas, analisando qualitativa e quantitativamente circuitos 
elétricos em corrente contínua. 

 

HABILIDADES: 

 
1. Aplicar corretamente os diferentes métodos de análise para solucionar circuitos de baixa e 

média complexidade em corrente contínua; 
2. Operar instrumentos de medidas de grandezas elétricas. 

 

BASES 
TECNOLÓGICAS: 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS C-H 
ESTRATÉGIAS 

DE ENSINO 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

Unidades de medidas 
de grandezas elétricas: 
tensão, corrente, 
resistência, potência e 
energia; 

1. Introdução aos Circuitos Elétricos 

2. Revisão dos conceitos básicos de 
eletricidade (carga elétrica, tensão, 
corrente, resistência, potência, 
energia, 1ª e 2ª Lei de Ohm). 

8 Aulas expositivas  

Quadro branco, 
canetas, 

multimídia 
(datashow, 

power-point, 
vídeos) 

Métodos de Análise 
em Corrente Continua: 
Leis de Kirchhoff; 

3. Introdução aos métodos de análise 
de circuitos elétricos (Leis de 
Kirchhoff) 

4 Aulas expositivas  

Quadro branco, 
canetas, 

multimídia 
(datashow, 

power-point, 
vídeos) 

Regras dos divisores 
de Tensão e Corrente; 

4. Circuitos elétricos fundamentais 
(revisão de circuitos série, paralelo e 
misto); 

5. Balanço de potência em circuitos 
elétricos; 

6. Introdução ao Voltímetro e 
Amperímetro (modelo circuital e 
montagem) 

12 
Aulas expositivas 

e aulas de 
laboratório 

Quadro branco, 
canetas, 

multimídia 
(datashow, 

power-point, 
vídeos), 

bancadas de 
laboratório, 

componentes 
eletrônicos, 
fontes de 
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alimentação, 
multímetro. 

Métodos de Análise de 
Malhas, Nodal e 
Transformação de 
Fontes; 

7. Analise de circuitos pelo método das 
malhas 

8. Análise de circuitos pelo método dos 
nós; 

9. Introdução a fontes de corrente e 
transformação de Fontes; 

10. Introdução a fontes controladas; 

11. Análise de supermalhas e supernós; 

20 
Aulas expositivas 

e aulas de 
laboratório 

Quadro branco, 
canetas, 

multimídia 
(datashow, 

power-point, 
vídeos), 

bancadas de 
laboratório, 

componentes 
eletrônicos, 
fontes de 

alimentação, 
multímetro, 

osciloscópio, 
geradores de 

função, 
computadores / 

Software de 
Simulação 

Proteus 

Teoremas de 
Superposição, 
Thévenin, Norton e 
Máxima transferência 
de potência; 

12. Técnicas adicionais de análise: 
Teorema da superposição; 

13. Técnicas adicionais de análise: 
Teorema Thévenin e Norton; 

14. Teorema da Máxima transferência de 
Potência 

10 Aulas expositivas  

Quadro branco, 
canetas, 

multimídia 
(datashow, 

power-point, 
vídeos) 

Noções de geração em 
CA; 

15. Introdução a sinais senoidais; 

16. Elementos Reativos: Capacitores e 
Indutores; 

17. Reatância e Impedância (Revisão de 
Números Complexos); 

18. Introdução aos circuitos elétricos no 
domínio da frequência 

16 
Aulas expositivas 

e aulas de 
laboratório 

Quadro branco, 
canetas, 

multimídia 
(datashow, 

power-point, 
vídeos), 

bancadas de 
laboratório, 

componentes 
eletrônicos, 
fontes de 

alimentação, 
multímetro, 

osciloscópio, 

Simulação 
computacional de 
circuitos elétricos. 

19. Simulação de circuitos elétricos e 
análise de tensões 
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Aulas de 
Laboratório 

Computadores / 
Software de 
Simulação 

Proteus 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 Básica: 

1. BOYLESTAD, R. L. Introdução à análise de circuitos. 10ª ed. São Paulo: Prentice Hall, 
2004. ISBN 9788564574205 (5 Exemplares Disponíveis 10ª e 12ª Ed). 

2. IRWIN, J. D. Análise básica de circuitos para engenharia. 7ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 

3. SADIKU, M. N. O.; ALEXANDER, C. K. Fundamentos de circuitos elétricos. P. Alegre: 
Bookman, 2003. 

 

 Complementar: 

4. NILSSON, J. W.; RIEDEL, S.A. Circuitos elétricos. 8ª ed. São Paulo: Pearson, 2009. ISBN 
9788576051596 (3 Exemplares Disponíveis). 

5. EDMINISTER, J.; NAHVI, M. Circuitos elétricos - Coleção Schaum. 2ª ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2005. 

6. O'MALLEY, J. Análise de circuitos. 2ª d. São Paulo: Makron, 1994. 

7. BOLTON, W. Análise de circuitos elétricos. 1ª ed. São Paulo: Makron, 1995. 

8. DORF, R.C.; SVOBODA, J.A. Introdução aos circuitos elétricos, 7. ed. Rio de Janeiro : LTC, 
2001. ISBN 9788521615828 (3 Exemplares Disponíveis). 

9. BURIAN Jr., Y, e LYRA, A.C.C. Circuitos elétricos São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 
ISBN 8576050722 (3 Exemplares Disponíveis). 

10. MARIOTTO, P.A. Análise de circuitos elétricos São Paulo: Prentice-Hall, 2003. ISBN 
9788587918062 (2 Exemplares Disponíveis). 

11.  HAYT, W.H, Análise de Circuitos Em Engenharia: Mcgraw-Hill, 2014. 

AVALIAÇÃO 

 
A sistemática de avaliação considera os conhecimentos adquiridos pelo aluno no decorrer do 

curso, na escola e na disciplina (conhecimento – saber teórico), as habilidades de colocar em 
prática o conhecimento adquirido, gerando soluções reais a problemas práticos (habilidade – saber 
fazer), e os comportamentos que o aluno tem diante de situações do nosso cotidiano e das tarefas 
que desenvolve no seu dia-a-dia (atitude – querer fazer). 

O conceito final do aluno (apto ou inapto) é obtido a partir da média final (MF) e da frequência 
em sala-de-aula. A média final (MF) é obtida a partir da média ponderada entre as notas de 
avaliação continuada (AC) (atividades propostas em sala de aula e lista de exercícios), avaliação 
prática (AP) (média aritmética das notas de laboratório), e média das provas (MP), conforme a 
seguinte fórmula: 
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Assim, será considerado apto ou aprovado o aluno que obtiver média final >= 6.0 e frequência 

igual ou superior a ¾ da carga-horária da disciplina. 
Para os casos em que a MF < 6,0 será realizada uma prova de recuperação, que substituirá a 

menor nota obtida nas provas regulares. 
Além do desempenho nas atividades, serão avaliados também: disciplina, pontualidade, 

interesse, dedicação e educação. Requisitos estes necessários juntamente com a MÉDIA FINAL 



para a obtenção do CONCEITO.  
Conceitos: 

Apto - Aluno que desempenhou de forma satisfatória as tarefas exigidas, com Média Final 
geralmente superior a 6,0. 

Não Apto - Aluno que desempenhou de forma insatisfatória as tarefas exigidas, com Média Final 
geralmente inferior a 6,0. 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 
A reposição de atividades só é permitida com apresentação de atestado médico (no caso das 

provas) e justificativa apropriada. Se deferida, será realizada em horário a ser marcado com o 
docente da disciplina. 

Prazo de entrega de trabalhos: devem ser rigorosamente cumpridos. A cada dia de atraso, a 
nota será reduzida em 1 (um) ponto. 

Telefones celulares: devem ser mantidos desligados durante a aula. 
No decorrer do curso, a colaboração entre os colegas e a discussão com objetivo de 

entendimento do conteúdo são práticas saudáveis. Entretanto, plágio e cópia de trabalhos e 
provas não serão admitidos sob hipótese alguma. 

 

CRONOGRAMA 

 
Cronograma de atividades (sujeito a modificações no decorrer do curso) 
 

 
 
 

Aula Data Tema 

1 
23/08/2016 

Apresentação da disciplina e plano de ensino 
Unidades de Medidas e Revisão de Eletricidade Básica. 

2 
30/08/2016 

Principais Grandezas Elétricas (carga elétrica, tensão, corrente 
resistência potência e energia). 

3 
06/09/2016 

Introdução à análise de circuitos elétricos (Leis de Kirchhoff). 
Circuitos Elétricos Fundamentais (série, paralelo, misto). 

4 
13/09/2016 

Balanço de Potência em Circuitos Elétricos . 
Introdução a medidas elétricas (voltímetro e amperímetro). 

5 20/09/2016 PROVA 1 

6 27/09/2016 Analise de circuitos pelo método das malhas. 

7 04/10/2016 Analise de circuitos pelo método dos nós. 

8 11/10/2016 Vantagens e desvantagens de cada método de análise de circuito. 

9 
18/10/2016 

Introdução a fontes de corrente e transformação de Fontes. 
Introdução a fontes controladas. 

10 
25/10/2016 

Análise de supermalhas e supernós. 
Técnicas adicionais de análise: Teorema da superposição. 

11 
01/11/2016 

Técnicas adicionais de análise: Teorema Thévenin e Norton. 
Teorema da Máxima transferência de Potência. 

12 08/11/2016 PROVA 2 

13 22/11/2016 Introdução a sinais senoidais. 

14 29/11/2016 Elementos Reativos: Capacitores e Indutores. 

15 06/12/2016 Reatância e Impedância (Revisão de Números Complexos). 

16 13/12/2016 Introdução à circuitos elétricos no domínio da frequência. 

17 20/12/2016 PROVA 3 

18 ? Aula de Encerramento da Disciplina e Atividades de Recuperação 

19 -  

20 -  

 

 


