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IV. CURSO(S) PARA O(S) QUAL(IS) A DISC
Graduação em Engenharia de Energia

V.JUSTIF CATIVA
As instalações elétricas constituem um importante campo de trabalho para o Engenheiro de Energia, que pode
proletar, ampliar, adequar e melhorar sistemas novos ou existentes. Desta forma. esta disciplina apresenta
conceitos de instalações elétricas prediais e industriais visando à máxima eficiência eneraética desses sistemas

VI. EMENTA
Instalações elétricas prediais e industriais. Fornecimentode energia elétrica em tensão primária e secundária de
distribuição. Materiais utilizados em instalações. Dimensionamento de condutores. Equipamentos de proteção.
Iluminação predial e industrial. Correção de fator de potência. Harmónicas. Sistemas de aterramento e proteção
contra descargas atmosféricas. Subestações abaixadoras de tensão. Eficiência energética em instalações

VII.OBJETIVOS
Obietivo Geral:
Capacitar o aluno para a análise e prometode instalaçõeselétricas predíaís e industriais.

Obietivos Esoecíficos:

Para alcançar o objetivo geral, é esperado do aluno:
. Compreender os conceitos básicos de fornecimento de energia elétrlcat
. Utilizar normas de prometode instalações elétricasl

.
.
.

Conhecer fundamentos de iluminaçãopredial e industrial
Compreender os conceitos de eficiência energética em instalações elétricasl
Aolicar métodos de correrão de fator de ootência e análise de harmónicas:
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Aula expositiva e d a ogada com dinâmicas em grupos. Apresentação de exemp
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A nota mínima para aprovação na disciplinaserá 6,0 (seis). ( Art. 69 e 72 da Res. n' 17/CUn/1997)
o aluno com frequência suficiente(FS) e média das notas de avaliaçõe.s.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 aritméticaentre 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
2

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
e

Avaliações

A avaliação da disciplina será feita através dos seguintes instrumentos:
Provas (PI , P2): serão realizadas duas provas regulares durante o semestres

e
e

e

Prometo Elétrico (PE):

será proposto

um trabalho envolvendo

os tóp.ices da disciplinam

Seminário (SE): será efetuado um semináriocom temas relacionadosà disciplina.
As avaliações poderão conter questões objetivas, objetivas mistas e dissertativas.
caso a nota dessas
Poderão ser designadas outras atividades para complementaros assuntos. Neste
atividades será incluída nas provas
O cálculo da média final será efetuado de acordo com a seguinte equação
e

M'F= 0,25.Pl+0,25.P2+0,4.
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de realizar atividades avaliativas previstas
o de Ensino ao qual a disciplina pertence.
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