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CIRCUITOS ELÉTRICOS I 
 

Ref.: Isolamento Social (Pandemia COVID-19) 

“O Calendário Acadêmico está mantido. Os estudantes devem permanecer em casa, em isolamento 

social, e receberão atividades dos respectivos professores pelo SIGAA, MOODLE e outras 

Tecnologias de Comunicação e Informação (TIC) que facilitem a interação professor - aluno.” 

 

Diante desse contexto, seguem as orientações e atividades para desenvolvimento dos trabalhos da 

Unidade Curricular de CIRCUITOS ELÉTRICOS I: 

 

Cronograma de atividades (de 09 à 23/02/2021) 

1) Estudar a AULA 10 - Dia 09/02/2021 - Laboratório de Análise de Circuitos Elétricos (via 

Laboratório de Instrumentação Remota VISIR+) 

• Assistir o Vídeo: Introdução ao VISIR+  https://youtu.be/3vocPKdNe-E; 

• Assistir a Playlist: Tutorial do VISIR (15 Vídeos) 

https://youtube.com/playlist?list=PL6hLRmkfWP0vm0Dq7lM47FXOyUUMIYnup  

 

2) Estudar e se familiarizar com a interface do Laboratório de Instrumentação Remota VISIR+ 

apresentada na aula de 09/02, observando a utilização e funcionamento da Matriz de 

Contatos, Fonte CC, Gerador de Funções, Multímetro e Osciloscópio. 

• Laboratório VISIR+ (REXLAB): http://relle.ufsc.br/labs/18 (disponível 24h) 

• Laboratório VISIR+ (IFSC): https://visir.florianopolis.ifsc.edu.br/ (após receber a 

senha de login e email para cadastro na plataforma) 

 

3) Entregar digitalmente o Relatório de Circuitos Elétricos por Instrumentação Remota, até 

o dia 23/02/21, em formato PDF, via SIGAA, conforme as informações do Roteiro de Aula 

Prática com VISIR+ (REXLAB - com comentários)(ANÁLISE DE CIRCUITOS 

ELÉTRICOS RESISTIVOS) (a cópia física do relatório deverá ser entregue após o 

restabelecimento das atividades presenciais do IFSC). 

• Realizar os cálculos e as medições das Tabelas 1, 2, 3 e 4 do roteiro de aula prática 

(caso não seja possível realizar alguma medição, indicar com a sigla “N/D” (não disponível) 

• Simulador de Circuitos online: http://falstad.com/circuit/ ou outro de sua preferência. 

 

4) Aula online: 23/02/2021 às 13:30 (o link da webconf será disponibilizado posteriormente no 

SIGAA). 

 
Prof. Dr. Wilson Valente Jr. 

Prof. M.Sc. Guilherme Piazzetta 
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