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TEORICAS PRÁTICAS

TOTALDEHOjtAS-AULA
SEMESTRAIS
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2 00 36

 
l HORÁRIO

TURMAS TEORICAS I'URMAS PliATICAS l NIODAI.ll)Ante
l 09653 - 6.1620(2)   Presencial
 

11. PROFESSOR(ES) MINISTRANTEÍS) l

l ELITE SOMMER WATZKO (elite.sommer(@ufsc.br) l
 
l nl. PRE-REQtrlSITO(s) l

COMIGO NOAIEDADISCIPLINA l
EES7382 Refrigeração e Condicionamento de Ar l

 
I IV. CURSO(S) PARA O(S) QUAL,(IS) A DISCIPI.INA É OFERECIDA I
Bachaielado em Engenharia de Energia l

l

V.E&IENTA l
Climatização eficiente de edificações. Auditoria Energética. Métodos de economia de energia. Conforto térmico.
Bioclimatologia. Desempenho térmico de edificações. Programas de regulamentação pala etiqi.ietagem de edifícios
residenciais e comerciais. Prevenção e combate a incêndio e a desastres. l
 
VI.OBJETIVOS l



e Prevenção e combate a incêndio e a desastres

X. METODOLQ

e A verificação do rendimento escolar compreenderá fi'e(luência 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)

e O aluno com fre(luência suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre entre 3,0 e 5,5 terá direito
a urna nova avaliação no final do semestre (REC), eReCto 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 (lue 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)

2

e

e
Avaliações
A avaliação da disciplina será feita através dos seguintes instrumentos:

Participação na disciplina e ativiclades em sala (A)
Proposta cle Trabalho de Pes(guisa (PP)
Trabalho de pesquisa (TP): será proposto um trabalho de pesquisa envolvendo os tópicos da disciplina
Seminário (SE): será efetuado um seminário com os temas estudados na disciplina.

+
+
e

e

e O cálculo da média final será efetuado de acordo com a seguinte equação

0,05.Á+ 0,15.PP+ 0,35.SE+ 0,45.TP

Pedido de Nova Avaliação - Art. 74 da Res. n" 17/CIJn/97
O pedido de nova avaliação poderá ocorrer somente em casos em que o aluno, por motivo de força maior e
})lenamente justificado, deixar de realizar avaliações previstas no plano de ensino. O armo deverá formalizar
pedido de nova avaliação na Secretaria Integrada de Departamentos, ao chefe do Departamento de Energia e
Sustentabilidade, dentro do prazo de 3 dias úteis, apresentando comprovação do motivo que o impediu de realizar a
qyqjjqção na data !gg!!!gl

IX. METODOLOGIA PF FN$
aula expositiva e dialogada com dinâmicas em grupos- Apresentação de exemplos e estudos de caso. Resolução de

exercícios em sala de aula:

XI. CRONO(; RAMA PREVISTO
AULA

(semana)
l)ATA ASSUNTO

1 ' 26/02/18 a 03/03/18 Climatização eficiente de ecliHicações (conforto llémljçg)
2a 05/03/18 a t0/03/18 Climatizacão eficiente de edificações (bioclimatologia)
3 ' 12/03/18 a 17/03/18 Climatização eficiente de edificações (proteções solares)
4a i9/03/18 a 24/03/18 Climatizacão eficiente de edificações (desempenho témlico)
5 ' 26/03/18 a 31/03/18 Climatização eficiente de edificações (diretrizes construtivas)
6' 02/04/18 a 07/04/18 Climatização eficiente de edificações (climatização)
7' 09/04/18 a 14/04/18 Programas El:íciência Energética nç? Brasil

  16/04/18 a 21/04/18
23/04/18 a 28/04/18

Auditoria Energética
Apresentação das propostas de trabalho de pesquisa.
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XII. Feriados e dias não lesivos previstos pai'a o sen)estro 201 8.1
   

30,''03./1 8 (sexo
3 1 ./03/1 8 (sab)

Sexta- ê fa Safira
Dia não leu\.'o

03.'04 1 8 (ter)
31.'04/'1 8 (sah)

.& 1l l\,-et'sái'io da C i({acle
fira dei} ecs

30/04,'18 (seg) Dia não letlvo
0 1''05'1 8 (fer)
04.'05/}8 {sex}

[)ía do Trabaíllaclor

L)ia cla Padroeira da Ciclacle dc /\iai-zlitguá
jllU(l$1gp.l)...
0 1 ,'{)(] '1 8 (sex)

. orpus {llht'ls11,

1:)ia não lellvo
02.'06,/18 (sabe Día 11ão leíi\.'o



5. ROMERO, Marmelo de Andiade; REIS, Lineu Bélico dos. Eficiência enei'gética em edifícios. 1 . ed. Barueri
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