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VII.OBJETIVOS

Capacitar o aluno para a análise e projeto de instalações elétricas prediais e industriais

Para alcançar o objetivo geral, é esperado do aluno
Compreender os conceitos básicos de fornecimento de energia elétrica©

Utilizar normas de projeto de instalações elétricase

Conhecer fundamentos de iluminação predial e industriale

Compreender os conceitos de eficiência energética em instalações elétricas8

olicar métodos de co lo de fator de potência e análise de harmónicase
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CODIGO  
EES7372  

IH CURSO(S) PARA O(S) QUAL(IS) A DI
Graduação em Engenharia de Eneraia

WJUSTIFICÀti
\s instalações elétricas constituam lim ímnnrtnntn naAs instalações.elétricas constituem um importante campo do trabalho para o Engenheiro de Energia, que pode
proletar. ampliar. .adequar e melhorar sistemas novos ou existentes Desta forma. esta di.sciplina a presenta
conceitos de instalações elétricas orediais e industriais visando à máxima afiniênnia nnnrnótica d'neene eie+a'nae

VI. EMENTA

Instalações elétricas prediais e industriais. Forn
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
elétricas.



Avaliar riscos e projetar sistemas de aterramento e proteçáo contra descargas atmosféricas8

Conhecer e dimensionar equipamentos e materiais de instalações elétricas prediais e industriais+

Instalações elétricas prediais e industriais
Fornecimento de energia elétrica em tensão primária o secundária de
Dimeü$ionaMehtó dê Condutores
Equipamentos de proteção
Iluminação predial e industrial
Correção de fatos de potência
Ha;rmõnicas
Sistemas de aterramento e proteção contra descargas atmosféricas
Subestações abaixadoras de tensão
Materiais utilizados em instalações
Efíciêncíg 909[gética em instalações elétricas

IX. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOIJIMENTO DO PROGRAMA
Aula expositivo e dialogada com dinâmicas em grupos. Apresentação de exemplos e estudos de caso
de exercícios em sala de âüià

X. METQDOLOGIÂ E INSTRUMENTOS DeÂ\Ã LÊÂGÃO

e A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento hos 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/1 997).

. 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 natas das avaliações parciais (MF) e a
nota obtida na nova avaliação (REC). (Art. 70 e 71 da Res. n' 17/CUn/1997).

MF+REC

p Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída
nota 0 (zero). (Art. 70, $ 4o da Res. n' 17/CUn/1997)

e A avaliação da disciplina será feita através dos seguintes instrumentos:
e Provas (PI , P2): serão realizadas duas provas regulares durante o semestre;
e Prometo Elétríco (PE): será proposto um trabalho envolvendo os tópicos da disciplina.

© As avaliações poderão conter questões objetivas, objetivas mistas e dissertativas.
B Poderão ser designadas outras atividades para complementar os assuntos. Neste caso a nota dessas

atividades será incluída nas provas.
e O cálculo da média final será efetuado de acordo com a seguinte equação

M'F = 0,3. P l+ 0,3. P2 + 0,4. PEI

P@did® d© Nov,a Avaiêãçã - Âá. 74 d@ R@$. n': '1 7'/CUn/$7
O aluno, que por motivo de força maior e plenamente justificado, deixar de realizar atividades avaliativas previstas
no plano de ensino, deverá formalizar pedido à Chefia do Departamento de Ensino ao qual a disciplina pertence,
dentro do prazo de 3 (três) dias úteis. apresentando documentação comprobatória. O pedido de Nova Avaliação
deve $er fofmaiizâdó ha $êcretafia late fada de DeoartaMeãÍos (S}D



Xlg. F©riado$ @ dias não !©tivo$ Pf©visto$ obra o s©M@ser@ 20q 8.2
DATA  

07/09/18     Indeoendência do Brasii
Q8/09/18 sab  [)ia nãoletivo
12/1Q/18 sex  Nossa Senhora Aoarecida
13/10/]8 s b  Día nãoletivo
82/11/]8 sex   Finados
Q3/11/18 sab   Dia nãolêtivo
15/11/18     Proclamação da Reo;ública
16/11/18 sex   Dia nãalétivo
17/11/18 sab   Dia nãoletíva
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Xi.CRONOGRAMÂPREV8$TQ
AULA

DATA ASSUNTO

1' 30/07/18 ã 04/08/]8 Aoresentacâo da diga ilha Instalaeã s niófrÊcli; Ãi.;ãaié n indlle riaie
2' Q6/08/18 a ]]/Q8/]8 Fornecimento de energia elétrica em tensão primária e sêcundár a de

distribüióão. Dimensianàróerlto dó cóndiitorÊS
3' 33/08/18 a 18/08/18 $@ ãnãA adêlnêca d@ Ena@nhariãd Emã àlã?ãÃÊ Ê
4' 20/08/18 a 25/08/18 Dirnehsionamento;de condiltórêé
5' 27/08/18 a 01/09/18 Dimênéionamento de coridtitofes Fallinamântàn dn nhnt ÀâÀ

  03/Q9/18 a 08/09/]8 Iluminação predial e Industrial
7' [0/09/18 a ]5/09/18 Correçáo de fatos de potência.
8' 17/09/18 â 22/09/]8 lluminacão oredial e índtistrial. Exercícios
9a 24/09/18. a 29/0W18 $a PROVA. Harmónicas
{0* Q[/[Q/18 â 06/]0/18 Harmónicas. Sistemas de atenamento e proteção contra descargas

atmosféricas
] 1' Q8/10/18 a 13/10/18 Sistemas de aterramento e proteção contra descargas atmosféricas.

Entrega da Drim@irã óad@ d© Dr i Ê Ógétrêcó
}2' 15/10/18 a 20/10/18 Subestacões abaikadoras de tensão
{3' 22/10/18 â 27/30/18 Materiais utilizados em ihstaiacões
14' 29/10/18 ;a 03/14/] 8 Exercícios. 2' PROVA;
15a Q5/11/18 â IQ/11/18 Desenvolvimento do oróieto elétridó
]6' 12/11/18 a 17/11/18 Entf©ãã da segunda oâre© d© oroie ó @!é rido, Feriado
]7' q 9/11/q 8 â 24/q3/18 Divulgação dos resultados. AVALIAÇÃO DE REPOSIÇÃO (Nova

18' 26/11/18 a 01/12/18 Entrega final do ©f©i @ié rica. l)iviilaacüo dng rêsil.i àãn
]9- 03/]2/18 a 05/12/18 RgC.
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