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V ]tjSTÍFICATIVÃ
A energia energia elétrica a partir do aproveitamento dos recursos oceânicos é vista como uma fonte promissora

de energia limpa e renovável. A disciplina tem como objetivo promover o conhecimento dos oceanos e seus
recursos energéticos (ondas, marés correntes, biomassa e térmica), a fim de preparar os futuros engenheiros de

s1]919@pela
!!!!elenpp!aerçegae.ggiêu;!@Jns!!suRpwê!!in:

Vg.;EMENTA
Introduçãoao movimentodos oceanos. Forças geradoras das ondas, Tipos de ondas. Ondas oceânicas e seu
potencial energético: caracterização. estimativas e avaliação, dispositivos para conversão. Forças geradoras de
marés. Maré astronómica e meteorológica. Energia das marés e dispositivos para conversão.

V8g.OBJETIVO$
Qbiêtivó: Geral:

Fornecer subsídio teórico e metodológicopara o entendimento básico dos oceanos e de seus recursos
energéticos.

Qbietivõs Específicas:
.

Introdução aos oceanos e seus processosl
Introdução aos movimentos oceânicosl
Anaiísat';c}Oceànó coMO fonte de Energia (ondas e: afãs

.

Vii!.GONTEUDO;PROGRAMÁTICO
CaAtéádõ Teóg'iàa:

I' Pare:

- Origem e formação dos oceanosl

Clafactérísticas:físiciasdos oceanos:
- circulação oceânica;
2' Parte
- Ondas oceânicas:
-ehêfaia daé ondas oceânicas:

dispositivos para conversão

3' Parte:

Marés e correntes de marés

- energia das marésl
-dispositivos para conversão

4' Parte
energia a partir da biomassa de microalgas
Energia tértnica oceânicas

IX. METODOLOGIA DE ENSIN
Aulas expósitivas e dialogadas onde o aluno será estimulado a usar experiências pessoais relacionadas ao
assunto da aula. ResoluçgQje exercícios em sala.

X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
A verificação do rend mento e.scolat 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.

e

A nota mínima para aprovação na disciplina será 6,0 (seis). ( Art. 69 e 72 da Res. n' 17/CUn/1 997)
C) aluno com frequência suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre entre 3,0 e 5,5 terá

direitoa 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
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)

Avaliações Escritas
Serão feitas 2 avaliações teóricas: com oeste4 cada. um semináriocom )eso l e exercícios com peso l
*as avaliações teóricas poderão conter questões objetivas, mistas, ilustrativas e dissertativas

Pedido de Nova Avaliação

Art.74 da R©s.no 17/CUn/97

O aluno. que por motivo de força maior e plenamentejustificado, 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).

XI.CRONOGRAMAPREVISTO
AULA
DATA
(semana)

1'

2'
3'

4'

5'
6'
7;

8'
9'

10'

11'
12'

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
03/09/18a 08/09/18
l0/09/18 a 15/09/18

17/09/18a 22/09/18
24/09/18 a 29/09/18
OI/lO/18 a 06/10/18
D8/10/18 a 13/10/18

15/10/18a 20/10/18

ASSUNTO
Origem e formação dos oceanos; Características físicas dos oceanosl
circulaçêQ
Ondas QÇ
C)ndas oceânicas.
Feriado

exercícios
dlsoositivos obra conversão

Prova l

Feriado
Marés e correntes de maré;

energia das marés:

