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V. JUSTIFICATIVA

"

'' "

'
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A demanda mundialde energia cresce continuamentee a sua geração está baseada na utilizaçãode combustíveis
fósseis. como por exemplo, petróleo e seus derivados. carvão e gás natural. Esse modelo predominante tem
impactos relevantes na natureza. É necessário que a sociedade organizada construa um novo modelo energético
baseado no aproveitamentoracionale sustentávelde fontes não renováveis e renováveis de energia. A energia
solar fotovoltaicaapresenta-se como uma alternativaviável de geração de energia renovável, confiávele com alto
vaíóf tecnóiógico âgrêéadó;. A suâ; inÉérçãó nà :matriz:éhefçjéticà àükiiiá ü;à:dlüéráifiéàóãd é àéàüfánóa :dà ;úééMà

Wi:EMENTA
Panorama da energia solar fotovoltaicano Brasll e no Mundo. Fundamentose conceitos de radiação solar.
Semicondutores e efeito fotovoltaico. Células e módulos fotovoltaicos. Co.mponentes e dimensionamento de
sistemas fotovoltaicos conectados à rede. Geração distribuída com sistemas fotovoltaicos. Sistemas de
rastreamento solar. Dimensionamentode usinas fotovoltaicas. Componentes e dimensionamento de sistemas
fotovoltaiCos:autõhoMos. Prometoe aháilsé dê viabllidàde eéohõrhica dé áiÉtéMàÉ fótóvóitaícó$.

Vi!.OBJETIVO$
Qbietiva Gêrã$:
Conhecer, identificar e compreender os fundamentos e características da energia solar fotovoltaica e identificar,

analisar e dimensionar a aplicabilidadeda mesma como fonte de geração renovável de energia elétrica
Qbêetivas E$ ócífiê $:

Para alcançar os objetivosgerais, é esperado do aluno:
.
Conhecer fundamentos de radiação solar e semicondutoresl
. Conhecer as tecnologiasde células e módulosfotovoltaicos:
e Identificare compreender componentes dos sistemas fotovoltaicosl
»

,Dlmenâíohar

e

de$énvólüér;slétéhas

fótovóltaicós

:

~ :.;Compreender câiàctêrí$ti(iâs élétrióâs e térrrlióàsde sistemas fótovoltalcos.

VIH.CONTEUOÕÉROGRAMÁTICO
Conteúdo Teórico
.
Fundamentos da radiação solar
e
Teoria de semicondutores
.

Efeitofotovoltaico

.
.

Fundamentos de circuitos elétricos
Sistemas fotovoltaicos

.

Células e módulos fotovoltaicos

IX.METODOLOGIA DEENSiNO1P
Aula expositiva çom auxílio de recursos digitais e dialogada, onde o aluno será estimulado a usar experiências
pessoais e técnicas relacionadasao assunto da aula. Atividadesde ensino com o auxíliode softwares para projeto
e dimensionamento de sistepg

X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVAHAÇ49
+

A verificação dÓ rendimentoescolar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos. os quais
deverão ser atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes a cada
disciplina, ficando nela reprovado o aluno que não comparecer, no mínimo a 75% das mesmas

.

A nota mínima para aprovação na disciplina será 6.0 (seis). ( Art. 69 e 72 da Res. n' 17/CUn/1997)

.

O aluno com frequência suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre entre 3,0 e 5.5 terá direito
a uma nova avaliação no final do semestre (REC), exceto as atividades constantes no art.70:$ 2'. A nota será
calculada por meio da média aritmética entre a média das notas das avaliações parciais (MF) e a nota obtida
na nova avaliação (REC). (Art. 70 e 71 da Res. n' 17/CUn/1997).

MF +REC
.

Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída
nota 0 (zero) (Art. 70. $ 4' da Res. n' 17/CUn/1997)

e Avaliações Escritas
A nota das avaliações parciais (MF) será obtida a partir da média aritmética simples de duas avaliações
(avaliação escrita e trabalhos). A nota da primeira avaliação será obtida a partir do desempenho do aluno em
uma avaliação escrita que poderá conter questões objetivas. objetivas mistas e dissertativas..A nota da segunda
avaliação será obtida a partir da média aritmética simples de trabalhos propostos ao longodo semestre
.

B Pedido de Nova Avaliação - Art. 74 da Res. n' 17/CUn/97
O aluno que. por motivo de força maior e plenamentejustificado. deixar de realizar atívidades avaliativas
previstas no plano de ensino, deverá fazer o pedido à Chefia do Departamento de Energia e Sustentabilidade

EES) dentrodo prazo de 3 (três) dias úteis, apresentandodocumentaçãocomprobatóriaO pedidode Nova

Avaliação deve ser formalizado na Secretaria Integrada de Departamentos (SID)

XI.CRONOGRAMAPREVISI
AULA

(semana)

DATA

la

26/02/18a 03/03/18

6a

12/03/18a 17/03/18
19/03/18a 24/03/18
26/03/18a 31/03/18
02/04/18a 07/04/18

2a
3a
4a
5a
7a
8a
ga

10a
11 a

05/03/18 a l0/03/18

09/04/18 a 14/04/18

16/04/18a 21/04/18
23/04/18a 28/04/18
30/04/18a 05/05/18
07/05/18 a 12/05/18

ASSUNTO

Software de radiação solar. Fundamentos da conversão totovoltaica.

Projetos de
rroietos
ae sistemas
sistemas fotovoltaicos
rolovoltalcosde
ae geração
gelaçuu distribuída
u!!!!!ylyu

12'
13;

Dimensionamontn Q niml ilnnán dp çietnmac í,l+,.,.,Ài+;iÃX; ;i'l;Ã=====
Sistemas fotovaltaicns cnm rnqtrpndnr ç:nlnÉ
Dimensionamontn dn nnrnllnç:fntnvnltnicne

14/05/18a 19/05/18

21/05/18 a 26/05/18
28/05/18 a 02/06/18

14 a

04/06/18a 09/06/18
11/06/18a 16/06/18
18/06/18a 23/06/18
25/06/18a 30/06/18
02/07/18a 07/07/18

15 a

16'

17 a

18'
j9a

XII.Feriados e dias não letivos previstos para o semestre 2018.1
DATA
30/03/18(sex)
31/03/18(sab)
L

03/04/1 8 éter\

21/04/18(sab)

30/04/18(sea)

O1/05/18(ter)
04/05/18(sex)
31/05/18(qui)
01/06/18(sex)
02/06/18(sab)

Paixão de Cristo
Dia nãoletivo
Aniversário de Araranauá
Tiradentes
Dia nãoletivo
Dia do Trabalhador
Dia da Padroeira da Cidade
OorDus Christi
Dia nãoletivo
Dia nâoletivo
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Obs: Os livrosacima citados constam na BibliotecaSetorialde Araranguá ou estão em fase de compras
pela UFSe. Algumas biblIQgrafiastambém podem ser encontradas no acervo da disciplina, impressos ou
em CD, disponíveispara consultas em sala.
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