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NOME DÁ DISCIPLINA

Circuitos Elétricos

IV. CURSOU) PARA OfS QUALfIS A DISCIPLINA É ÕFÊIIÊêIÕÃ
Graduação em Engenharia de Energia

V.JUSTIFICATIVA

''.

A demanda mundial de energia cresce continuamente e a Éua geração está baseada na utilização de combustíveis
fósseis, como por exemplo. petróleo e seus derivados. carvão e gás natural. Esse modelo predominantetem
mpactos relevantes na natureza. É necessário que a sociedade organizada construa um novo modelo energético
baseado no aproveitamento racional e sustentável de fontes não renováveis e renováveis de energia. A energia
solar fotovoltaica apresenta-se como uma alternativa viável de geração de energia renovável. confiável e com alto
vaióí tecnológicoagregado.:A sua insércão nã matfi2;ênerãétldàauxilia ha deve;rsiflcàcâó;e
séQurâhCàda ;mêãma

VI.;EMENTA
Panorama da energia solar fotovoltaica no Brasil e no Mundo. Fundamentos e conceitos de radiação solar.
Semicondutores e efeito fotovoltaico.Células ê módulos fotovoltalcos.Componentes e dimensionamento de
sistemas fotovoltaicos conectados à rede. Geração distribuída com sistemas fotovoltaicos. Sistemas de
rastreamento solar. Dimensionamento de uslnas fotovoltaicas. Componentes e dimensionamento de sistemas
fotovóltaicós autõnómõ$. Proiéto e anáiisó de vlabiiidadê :écóhõr'nicâ de sistéi'nàs fotovóltalcos.

Vl!.QBJETÊVO$
QblétivQ Gera!:

Conhecer, identificare compreender os fundamentos e características da energia solar fotovoltaicae identificar,
analisar e dimensionar a aplicabilidadeda mesma como fonte de geração renovável de energia elétrica.
Qbietivós Esp cí iCo$:
Para alcançar os objetivosgerais, é esperado do aluno:
e Conhecer fundamentos de radiação solar e semicondutoresl
.

.
$
.

Conhecer as tecnologias de células e módulos fotovoltaicosl

Identificare compreender componentes dos sistemas fotovoltaicos;
Dimensiona:re desenvolver sistemas fótóvoltaióõ$:
Compreender características elétricas e térmicas de sistemas fotovoltaicos.

VIII.CÓNTEÜDOPROGRAMAE
Conteúdo Teórico:
.
Fundamentos da radiação solar
e Teoria de semicondutores
.
.

e

.Efeito fotovoltaico
Células e módulos fotovoltaicos

F.undamentos de circuitos elétricos

e

Sistemas

fotoyo

tascos

.

'

IX.METODOLOGIA DEENSiNO1PB$
Aula expositiva com auxílio de recursos digitais e dialogada, onde o aluno será estimulado a usar experiências
pessoais e'técnicas relacionadas ao assunto da aula. Atividades de ensino com o auxílio de softwares para projeto
e dimensionamento de sistemas fotovoltaicos.

X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
.

A verificação do rendimento escolar 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).(

.

O aluno com frequência suficiente (FS) e média das notas de. avaliações do semestre entre 3,0 e 5,5 terá direito

Art. 69 e 72 da Res. n' 17/CUn/1997)

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

e

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 simpl.es 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 longo do semestre.

Pedido de Nova Avaliação - Art. 74 da Res. no 17/CUn/97
e

8

O aluno, que por motivo de força maior e plenamente justificado. deixar de realizar atividades avaliativas
previstas no plano de ensino. deverá fazer o. pedido à Chefia do Departamento de Energia e Sustentabilidade
(EES), dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, apresentando documentação comprobatória. O pedido de Nova
Avaliação deve ser formalizado na Secretaria Integrada de Departamentos (SID)
A Nova Avaliação deverá englobar o conteúdo da avaliação não realizada e ocorrerá na data prevista, conforme
cronograma a seguir

XI.CRONOG
AULA
'l a

2a

ASSUNTO

DATA
30/07/18a 04/08/18
06/08/18a 11/08/18
13/08/18a 18/08/18
20/08/18a 25/08/18
27/08/18a 01/09/18

Panorama da energia solar fotovoltaica no Brasil e no Mundo

Fundamentosd41a

Software de radiação solar.. Fundamentos da çgtlygrsão fotovoltaica

Tecnoloaias de células fotovoltaicas
Características de módulos fotovoltaicos.

03/09/18 a 08/09/18
l0/09/18 a 15/09/18
17/09/18 22/09/18
24/09/18 29/09/18

01/10/18
08/10/18

06/10/18

22/10/18
29/10/18
05/11/18

27/10/18
03/11/18

15/10/18

12/11/18
19/11/18

26/11/18
03/12/18

$ stema$ fotovoltaicosde geração distribuída.

Proietos de sistemas fotovoltaicos de aera- o dÉstribt ída

Dimensionamento de sistemas fotovoltaicos de aeracão distribuída
Simulação de sistemas fotovoltaicos de aeracão distribuída.
Sistemas fotovoltaicos com concentracão solar
e características de sistemas fotovoltaicosautónomos
e simulação de sistemas fotovoltaicos autónomos
Sistemas fotovoltaicos com rastreador solar
Dimensionamento de oaraues fotovoltaicos
Simulação de pare ues fotovoltaicos

13/10/18

20/10/18
lO/11/18

OESCRITA

AVALIA

17/11/18
24/11/18
01/12/18
05/12/18

Proietos de sistemas fotovoltaicos.

AVALIAÇÃO DEREPOSICÃO EP.ERECUPERAÇ4Q
Divulga

lo das Notas Finais

XII. Feriados e dias não letivos previstos para o semestre 2018.2
DATA
07/09/18(s9X)
08/09/18(sabe
12/10/18(sex)
13/1C)/1
8 ísab
02/11/18(sex)
03/11/18fsab)
15/11/18(qui)
16/11/18 ísex)

17/11/18ísab)

Independência do Brasil
Dia nãoletivo
Nossa Senhora Aparecida
Dia nãoletivo
Finados
Dia nãoletivo
Proclamacáo da Reoública
Dia nãoletivo
Dia nãoletivo
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