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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 16 à 23/03/2021) 

1) Estudar a AULA 15 - Dia 23/03/2021 - Capacitores e Indutores / Introdução à Sinais 

Senoidais 

• Assistir o Vídeo: Introdução aos Elementos Acumuladores de Energia 

• Assistir o Vídeo: Indutores (Conceitos Básicos) 

• Assistir o Vídeo: Capacitores (Conceitos Básicos) 

• Estudar os Slides de Aula: Apresentação de Slides: Capacitores e Indutores 

• Estudar os Slides de Aula: Apresentação de Slides: Introdução a Sinais Senoidais 

 

2) Entregar digitalmente a Avaliação ANP 2, que será realizada individualmente no dia 

16/03/21, disponível a partir das 14h, com duração máxima de 3h, conforme as instruções 

definidas via SIGAA, e entrega em formato PDF. (a cópia física da avaliação deverá ser 

entregue após o restabelecimento das atividades presenciais do IFSC). 

 

3) Atividades de Recuperação (caso necessário): Entregar digitalmente (em formato PDF, via 

SIGAA), até o dia 23/03/2021, alguma eventual atividade (relatório ou lista de exercício) que 

não tenha sido enviada anteriormente dentro dos prazos definidos pela plataforma SIGAA (a 

cópia física da atividade deverá ser entregue após o restabelecimento das atividades 

presenciais do IFSC); 

• Favor indicar no campo “Comentários” do SIGAA, a qual atividade se refere a 

atividade de recuperação em questão 

 

4) Aula online: 23/03/2021 às 13:30 (o link da webconf será disponibilizado posteriormente no 

SIGAA). 

Prof. Dr. Wilson Valente Jr. 
Prof. M.Sc. Guilherme Piazzetta 

http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/index.php/AULA_16_-_CIRCUITOS_EL%C3%89TRICOS_I_(Material_Did%C3%A1tico_EEL_ITJ)
http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/index.php/AULA_16_-_CIRCUITOS_EL%C3%89TRICOS_I_(Material_Did%C3%A1tico_EEL_ITJ)
https://youtu.be/36VE8GJ6ieI
https://youtu.be/BOHrnefFXdo
https://youtu.be/L9jT0tcmpmQ
http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/0/0b/EEL_ITJ_CEL122802_AULA_16.pdf
http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/5/5d/EEL_ITJ_CEL122802_AULA_16b.pdf

