
Componente Curricular: EEL7303 – Circuitos Eletrônicos Analógicos 

Responsável: Jader A. De Lima 

 

PLANO DE ENSINO 

 

Objetivo Geral: Desenvolver habilidades de análise e de síntese de circuitos 
eletrônicos analógicos 

Objetivos Específicos: 

 Revisar e aplicar os conceitos de realimentação negativa na análise e no 
projeto de amplificadores 

 Introduzir modelos de componentes dependentes da frequencia e seus 
efeitos em amplificadores 

 Relacionar a importância da polarização dos componentes não-lineares 
no desempenho do circuito, com ênfase na velocidade, no consumo, na 
linearidade e na robuztez ao ruído. 

 Introduzir noções elementares sobre o tratamento de ruídos em circuitos 
eletrônicos. 

 Familiarizar o aluno com blocos elementares que compôem circuitos 
para processamento da informação analógica, tais como espelhos de 
corrente, amplificadores diferenciais, amplificadores operacionais e 
referências de tensão bandgap. 

Metodologia de ensino: A disciplina compreende aulas teóricas e atividades em 
laboratório. O conteúdo teórico será desenvolvido por meio de aulas 
expositivas, com auxílio de recursos multimídia.  As atividades de laboratório 
compreenderão 12 sessões experimentais onde o aluno será confrontado com 
problemas práticos e deverá buscar soluções no contexto da disciplina.  

Assiduidade: é obrigatória a presença do aluno em pelo menos 75% das 
atividades da disciplina. 

Avaliação: O desempenho do estudante será avaliado através de provas e 
tarefas teóricas e/ou experimentais. A nota final do semestre será composta 
pela média ponderada das ntas das avaliações parciais (A1 e A2) e das tarefas 
de laboratório (L1), calculadas a partir da seguinte fórmula: NF (nota final) = 
(0,25 x A1) + (0,35 x A2) + (0,40 x L1). OS critérios de aprovação são 
estabelecidos pela Resolução 017/CUn/97. 

Ementa: Amplificadores diferenciais; espelhos de corrente; estágios de saída e 
amplificadores de potência (classe A, B, AB, C, D e E), amplificadores a 



múltiplos estágio; amplificadores operacionais; resposta em frequencia de 
amplificadores; circuitos realimentados; ruído em circuitos eletrônicos. 
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Previsão de Aulas de Teoria: 

Aula Data Assunto 
1 04/09 ter Apres. Disciplina; Amplificador a BJT (estágios simples) 
2 11/09 ter Amplificador a BJT/MOSFET (estágios simples) 
3 18/09 ter Amplificador Diferencial 
4 25/09 ter Amplificador Diferencial 
5 02/10 ter Amplificadores de Potência (classe A/B/AB) 
6 09/10 ter Amplificadores de Potência (classe C/D/E) 
7 16/10 ter Distorção em Amplificadores 
8 23/10 ter Avaliação 1 
9 30/10 ter Espelhos de Corrente 

10 06/11 ter Espelhos de Corrente 
11 13/11 ter Referência de Tensão/Corrente 
12 20/11 ter Resposta em Frequencia de Amplificadores 
13 27/11 ter Amplificador Operacional 
14 04/12 ter Sistemas Realimentados 
15 11/12 ter Osciladores 
16 18/12 ter Apresentação dos Seminários 
17 19/02 ter Avaliação 2 
18 26/02 ter Recuperação 

 



 


