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Vl!.OBJETiVOS
ObjQtjvo Geral

Fornecer subsídio teórico e metodológico para o entendimento da atmosfera
ético

superfície terrestre para compreensão do vento como recurso energ

suasinterações e influências na

compreender a circulação atmosférica
entender a atmosfera como fonte de energia
introduzir a coleta e análiselqgggos atmosfér cos

 
CÓDIGO NOMEDA DISCIPLINA N= DE HORAS-AULA SEIVIANAIS

TEÓRICAS PRÁTICAS
IUIALUE HUKAD-AULA

SEMESTRAIS
EES7370 ENERGIAEOLICA! 04  
 

TURMASTEORiCAS TURMASPRATiCAS NIUUALIUAUE
06653 - 3.1420(2)

6.1420(2)

. i rreserlçiai



A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os quais
deverão ser atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atívidades 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' 1 7/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

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 (observação: definir como será calculada a MF, como no exemplo abaixo)
Caso as visitas técnicas sejam realizadas: '' ' '-"'-'

m seminário com oeso 7 um

MF= soma das avaliações ponderadas

Caso não hajam visitas técnicas:
2 provas teóricas com

MF= soma das avaliações ponderadas

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

 
Vill.CONTEUDO PROGRAMÁTICO

Conteúdo Teórico:
B Introdução a atmosferas
. Características físicas, estrutura, distribuição de calorl
. Gradientes de pressão, temperatura e umidadet
. Circulação Atmosféricas
, Camada Limite e Perfil atmosferico:
. Processos e interaçõesl
. Sol e vento como recurso energético;
e Potencíaleóiico:
. Introdução a coleta e análise de dados atmosféricos:

Conteúdo Prática:
a) Tratamento estatístico básico:
b) Introdução a analise de dadosl
c) Visualização de dados ambientaisl



. O aluno. que por motivo de força maior e plenamente justificado, deixar de realizar atividades avallativas
previstas no plano de ensino, deverá fazer o pedido à Chefia do Departamento de Energia e Sustentabilidade
IEES), 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).

 

XII. Feriados e dias nãg lç
DATA  

03/04/19 (qua) Aniversário de Araranguá
19/04/19 (sex) Sexta-feira Santa
20/04/19 {sab) Dia nãoletivo

21/04/1 9 (dom) Tlradentes/Páscoa
O1/05/19 (qua  oiq ®llePl111gg91
04/05/19 sab   Dia da Padroeira de Araranauá

20/06/19 (qui) Cora! Ç!!Lbli..
21/06/19 (sex   Dia nãoletivo
22/06/19 (sab   Dla não letiyg
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AULA
semana DATA

ASSUNTO

1; 11/03/19 a 16/11/19 introdução. ComDoslcão físico química da atmosfera
2; 18/03/19 a 23/03/19 Comooslcão físico química da atmosfera e sua estrutura
3' 25/03/19 a 30/03/19 Balanço de calor na atmosfera.
4' 01/04/]9 a 06/C)4/19 Pressão atmosférica e movimento
5' 08/04/19 a 13/04/19 Formantes do movimento atmosférico

  15/04/19 a 20/04/19 Circulação /FERIADO
7' 22/04/19 a 27/04/19 Prova Teórica 1 ; 0 vento como recurso energético.
8' 29/04/19 a 04/05/19 Enerala Eólica: Instabilidade atmosféricas
9; 06/05/19 a 11/05/19 Massas de ar e frentes
10; 13/05/19 a 18/05/19 Meteorologia e Climatologia/feriado
l l ; 20/05/19 a 25/05/19 VISITA TECNiCA - Estação meteor. de urussanga/ Ç;lylll aKlu
12; 27/05/19 a 01/06/19 Potenclaleólico;
13; 03/06/19 a 08/06/19 VISITA TECNiCA - Parque eó:ico Monda Energy/ õuvllll 51yp
14' l0/06/19 a 15/06/19 Mudanças Climáticas/ Prova Teórica 2
]5 a 17/06/19 a 22/06/19 roleta e análise de dados /FERIADO
]6' 24/06/19 a 29/06/19 Exercícios:
17' 01/07/19 a 06/07/19 Exercícios: Entrega do relatório final.
]8; 08/07/19 a 13/07/19 AVALIA AO SUBSTiTUTiVAeREC
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