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1. 1DENTIFICAÇÃ.abÀ ÓI
CODIGO NOME DA DISCIPLINA

TEORICAS PRÁTICAS I qFMFq'rDAIq
EES 7383 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS B4. 1 nn  
 

TURMASTEÓRICAS  
08653 - 3.1420(2)

5.1620r2)   Presencial

11. PROF mSÓÉiÊgÍUiNisTRANTEís)
CÉSAk ê
LUCIANO LOPES PFITSCHER (luciano.ofitscher(â)ufsc.br)

iii.PRÉ.REQuis Torso
CODIGO NOME DA DISCIPLINA
EES7372 ransmissão Ê Dístrihilicãn dn Fnprnintransmissão e Distribuição de Energia

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. Fornecimento de 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 prometo de instalações elétricas 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 prometo de instalações elétricasl

. Conhecer fundamentos de iluminação predial 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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los e estudos de caso. ResoluçãoAula expositiva e d a ogada com dinâmicas em grupos. Apresentação de exemp
de exerçÍçjgâ.gU..!glg.g9.gylg
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A nota mínima para aprovação na disciplina será 6,0 (seis). ( Art. 69 e 72 da Res. n' 1 7/CUn/1 997)

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 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/1 997)
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Avaliações
A avaliação da disciplina será feita através dos seguintes instrumentos:

Provas (PI , P2): serão realizadas duas provas regulares durante o semestres
Prometo Elétrico (PE): será proposto um trabalho envolvendo os tóp.ices da disciplinam
Seminário (SE): será efetuado um seminário com temas relacionados à disciplina.

As avaliações poderão conter questões objetivas, objetivas mistas e dissertativas.
Poderão ser designadas outras atividades para complementar os assuntos. Neste
atividades será incluída nas provas
O cálculo da média final será efetuado de acordo com a seguinte equação
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caso a nota dessas

M'F= 0,25. Pl+0,25.P2+0,4. PE+O,l. SE

H ÇE EGS hTlg::li%s!'mde realizar atividades avaliativas previstas
o de Ensino ao qual a disciplina pertence.
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XII.Feriados e dia
DATA  

30/03/18 rsex)  
31/03/18 sak:}  
03/04/1 8 éter) Aniversário de Araranauá
21/04/18 sab) riradentes
30/04/]8 seq   
01/05/1 8 íter}  
04/05/18 sex    
31/05/1 8 (aui)  
01/06/18 sex    
02/06/18 (sab   Dia nãoletivo
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XIV.BIBLIOGRAFIA

  XI.CRONOGRAMAPREVISTO

  AULA
semana DATA ASSUNTO

1 ' 26/02/18 a 03/03/18 Ap.resentação da disc plina.

2' 05/03/18 a l0/03/18 ..lornecirnento de energi
3' 12/03/18 a 17/03/18 Dimoncinr[nmnn+ó ,]. .,,n,]l :;:
4' 19/03/18 a 24/í13/1R  
5' 26/03/18 a 31/03/18 laia . cquiparnenlos ae Drotecao.

lli iminarãn nrQNiaf . i..H. ..i;i:i
6; C)2/04/18 a 07/04/18 nIA mÁrl l nl'fvn íli;,,..;..:=
7; 09/04/18 a 14/04/18 Exercícios 'fa PRQyÃ
8' 16/04/18 a 21/f)4/1R  
9; 23/04/18 a 28/f)4/18

v\ruV V lat\ll LJU }J\JLÇllbld.
H a rrnÂ n if- a e

10; 30/04/18 a 05/05/18 DIA NÀO LETIVO.Sistemas
doer"nrnne a+nnapfÁrinn.

l l - 07/05/18 a 12/05/18 Rietpmac da nt6 rrc,m..+. a
12; 14/05/18 a 19/05/1R yul iu d uesçargas atmosTerlcas.

qÍÍh cta,-ÃA. aK-;..,iX... un +A..=

13' 21/05/18 a 26/05/18 R4atnrinic ll+ili7aN,.. ... i.l+:.l:=
14; 28/05/18 a 02/06/1R  
15; 04/06/18 a f)g/n6/1R

L#lrX l qrqV E=lü 1 1 V \.f.

ga [)E)alva CAninA.;n nr;.ii=

16' 11/06/18 a 16/06/18
=--. çlieíget:ca em lnstalaçoes efetrícas
Seminário: eficiência energética em instalações elét ocas[)nennç/n]s/irnan A NA nPn;n .i,t+.;,

17; 18/06/18 a 23/06/18
Vl! VVlvllll\ l IV \l\J }/l \lfULtJ UICLli(#tJ

Desenvolvimento do prometo él

]8; 25/06/18 a 3n/n6/1R Dneonx/nfx/i,nan+n ,l. .,.í.+. :i:=  
19; 02/07/18 a 04/f)7/1R fiou cíllrega ao profeta eletnco.  
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