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Ementa:
Introdução aos instrumentos de medição e alimentação, práticas com circuitos resistivos, implementação das principais
configurações de amplificadores operacionais, introdução a sensores, osciladores, filtros passivos, ativos e resposta em
frequência, transformadores, aplicação de componentes semicondutores, diodos e transistores de junção bipolar.

Conteúdo programático:
● Introdução ao protoboard, multímetros, fonte CC;
● Associação de resistores, cálculo de tolerância, medição de resistência, tensão e corrente;
● Ponte de Wheatstone, equivalente de Thévenin, Leis de Kirchhoff;
● Introdução ao osciloscópio e gerador de função;
● Carga e descarga do capacitor, análise do tempo de subida e constante de tempo;
● Práticas com Amplificadores Operacionais em modo comparador, modo amplificador inversor, modo amplificador não

inversor, cascata de amplificadores;
● Aplicações de sensores;
● Aplicações e análise com CI555 (oscilador);
● Filtros passivos, ativos de primeira e segunda ordem e análise da resposta em frequência;
● Análise de ruídos;
● Diodos Retificadores de meia onda, retificadores de onda completa, filtro capacitivo, regulador de tensão Zener;
● Transistores de junção bipolar. Caracterização dos TBJ, pontos de operação, circuito chaveador.

Objetivos:
Gerais:
Desenvolver no discente a capacidade de aplicar os conceitos teóricos de eletricidade em circuitos elétricos de corrente contínua
(CC) e alternada (CA).



Propiciar ao discente uma visão prática em desenvolver, montar e avaliar circuitos elétricos utilizando componentes eletrônicos,
circuitos integrados e equipamentos de análise.

Específicos:
● Aprender a operar instrumentos elétricos, como multímetros, fontes de tensão CC, gerador de função e osciloscópio;
● Montar e analisar circuitos com diferentes componentes e elementos eletroeletrônicos como resistores, capacitores,

diodos, transistores, amplificadores operacionais e circuitos integrados diversos;
● Analisar circuitos elétricos (CC e CA) em diferentes situações experimentais; e
● Analisar a resposta em frequência de filtros.

Metodologia de ensino:
Esta unidade curricular será baseada em aulas práticas de laboratório, com a realização de atividades e desenvolvimento de
projetos em bancada.

Avaliação:

A avaliação será processual, considerando a aprendizagem e a participação do aluno na realização das atividades propostas, de
modo a avaliar se o estudante cumpriu de forma satisfatória a UC de acordo com os objetivos estabelecidos. Serão avaliadas
atividades em grupo e provas individuais.

O critério de avaliação será baseado na seguinte fórmula:

Média Final = 0,3 MP + 0,3 MR + 0,4 MA

sendo
MP = Média aritmética das notas das provas experimentais (P1 e P2).
MR = Média aritmética das notas dos relatórios (R1 e R2).
MA = Média aritmética das notas das demais atividades realizadas, sem a entrega de relatório.
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