
IV. CURSO(S) PARA O(S) QUAL(iS) A DISêiÊÍiÜiÊÕFERECIDA
Graduação eM: Engenharia de Enéralã

A disciplina contribui para a formação de engenheiros com uma ampla visão, voltada ao uso dos recursos
energéticos de maneira sustentável. São comparadas dos pontos de vista energético. tecnológico, económico e
ambiental as energias renováveis e as não renováveis e estabelecidas as bases para um planejamento energético
voltado ao de$êRvc)lvíMêhtó $üsténtáVel.
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1. 1DENTinCAÇÃO DA oisclPLiNÃI
CODÊGO NOTEI)A';DISCIPLINA NeDEHORAS-AULA SEMAlqAIS

TEÓRICAS PRÁTICAS
TOTAL:DE HORA;$ AULA

EES7364 Energia e Sustentabilidade     72

HORÁRIO
TURMAS;TEÓRICAS TURMA$PRÀTICA$ @QDALÊDADÊ

03653 - 3.1620(2)
03653 - 5. 162012)   Pr©s©n:ciãl

i!.;PROFE$$OR{E$} MIN!$TRANTEÍ$}

MARIA ANGELES LOBO RECTO (E-mail: marca.lobot®ufsc.br)

iiê. PRE*REQU!$iTOÍ$}  
COD$GO NOME:DA;DISCIPLINA  

EES7362 Fundamentos; de QliíMica Orgânica  

Vi.EMENTA

Energias de fonte não renovável: nuclear. carvão. petróleo e derivados. gás natural. Energias de fonte perene e
renovável: solar, eólica. hidrelétríca..oceânica, geotérmica. biomassa e derivados. Sustentabilidade do setor
energético

V$1.QBJETIVQ$
Obiéeiü© Geral:

Conhecer as tecnologias disponíveis para a geração de energia, compreender suas vantagens e desvantagens e
entender a necessidade de estabelecer planejamentos energéticos voltados para a sustentabilidade



IX.METODOLOGIA 0EENSINO/DÇ$ÇN

Disciplina obrigatória e presencial. As aulas serão expositivas e dialogadas. com dinâmicas de grupo e seminários
Os alunos serão iniciados na pesquisa bib.liográfica científica

VIII.CONTEÜDOPROGRAMATICO

A disciplina está dividida em. quatro módulos. conforme descrito. a seguir:
e Módulo 1: Recursos Energéticos Não Renováveis.
e Módulo 11: Recursos Energéticos Perenes.
e Módulo 111: Recursos Energéticos Renováveis: Biomassa e energia
. Módulo IV: Planejamento energético voltado ao desenvolvimento sustentável

X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

B 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).( AR. 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

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
Serão feitas 2 avaliações parciais, cada uma das quais terá peso 3.5 para o cálculo do MF. As avaliações
poderão conter questões objetivas, objetivas mistas e dissertativas. Também serão efetuados dois trabalhos.
cada um dos quais terá peso 1 ,5 para o cálculo do MF

Pedido de Nova Avaliação - Art. 74 da Res. Ro 17/CUn/97

6 O aluno. que por motivo de força maior e plenamente' justificado, deixar de realizar ativídades avaliativas
previstas no plano de ensino, deverá fazer o pedido à Chefia do Departamento de Energia e Sustentabilidade
EÊg:%:}.?'ã:';=="''ã''(;E ? :$i; 'i===.i;À'=1,::.siÊ=a'.;i:'.;:;,ii;=s;. ;';=;.;'z''ii:iii;
Avaliação deve ser formalizado na Secretaria Integrada de Departamentos (SID)



XI. CRONOGRAMA ÊãÊ\lII=FÕ
AULA

:!91Dg@)DATA Â$$UNTa

Apresentação da disciplina
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Obs 2: Atendimento aos alunos deve ser agendado com o professor.
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Professor:

Aprovado pelo Colegiado do Curso em .!:!/ ( /e( Presidente do Colegiada


