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EMENTA  
Análise de circuitos em corrente contínua: Conceitos básicos (carga, corrente, tensão, potência e energia), elementos de circuito, 
leis de Kirchhoff (análise por nós e por malhas), linearidade, superposição, transformação de fontes, teoremas de Thévenin e de 
Norton e máxima transferência de potência. Análise de circuitos monofásicos em regimente permanente senoidal: fasores, 
impedância, valor eficaz, potência ativa, reativa, aparente e complexa, fator de potência, correção de fator de potência, resposta em 
frequência e filtros. Análise de circuitos trifásicos em regimente permanente senoidal: sistema trifásico balanceado, sequência de 
fases, ligações em delta e em estrela e potência em sistemas trifásicos. 

 
1. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1.1 Apresentação da disciplina – 31/07/2017 

 
1.2 Circuitos em corrente contínua (CC) 

 
1.2.1 Conceitos básicos 
1.2.1.1 Sistemas de unidades (03/08) 
1.2.1.2 Carga elétrica e corrente elétrica (03/08) 
1.2.1.3 Tensão (03/08) 
1.2.1.4 Potência e energia (03/08) 
1.2.1.5 Elementos de circuitos elétricos (07/08) 

 
1.2.2 Leis básicas 
1.2.2.1 Leis de Ohm (10/08) 
1.2.2.2 Leis de Kirchhoff (10/08) 
1.2.2.3 Associação de resistores (10/08) 
1.2.2.4 Transformações Δ-Y e Y-Δ (14/08) 
1.2.2.5 Divisor de tensão e divisor de corrente (14/08) 

 
1.2.3 Métodos de análise de circuitos 
1.2.3.1 Análise nodal (17/08 e 21/08) 
1.2.3.2 Análise de malhas (21/08 e 24/08) 

 
1.2.4 Teoremas de circuitos 
1.2.4.1 Propriedade da linearidade (28/08)  
1.2.4.2 Teorema da superposição (28/08) 
1.2.4.3 Transformação de fontes (28/08) 
1.2.4.4 Teoremas de Thévenin e de Norton (31/08 e 04/09) 
1.2.4.5 Teorema da máxima transferência de potência (04/09) 

 
1.2.4.6 Aula de exercícios (11/09) 
1.2.4.7 Primeira Prova: 14/09/2017 

 
1.3 Circuitos monofásicos em corrente alternada (CA)  

 
1.3.1 Funções sinusoidais e Fasores 
1.3.1.1 Sinusóides (18/09) 
1.3.1.2 Fasores (18/09) 
1.3.1.3 Representação fasorial de elementos de circuitos (21/09) 
1.3.1.4 Impedância e combinações de impedâncias (21/09) 

 
1.3.2 Análise de circuitos em regime permanente senoidal 
1.3.2.1 Método Nodal (21/09) 
1.3.2.2 Método de malhas (21/09) 
1.3.2.3 Transformação de fontes (25/09) 
1.3.2.4 Teoremas de Thévenin e de Norton (25/09) 
1.3.2.5 Teorema da máxima potência média (25/09) 
1.3.2.6 Teorema da superposição (28/09) 

 
1.3.3 Potência em regime permanente senoidal 
1.3.3.1 Potência instantânea (02/10) 
1.3.3.2 Valor eficaz (02/10) 
1.3.3.3 Potência ativa, reativa, aparente e complexa (05/10 e 09/10) 
1.3.3.4 Fator de potência e correção de fator de potência (16/10) 

 



 
1.3.4 Resposta em Frequência 
1.3.4.1 Resposta em frequência (19/10) 
1.3.4.2 Filtros (23/10) 

 
1.3.4.3 Aula de exercícios (26/10) 
1.3.4.4 Segunda Prova: 30/10/20147 

 
1.4 Circuitos trifásicos em corrente alternada (CA)  

 
1.4.1 Sistemas trifásicos 
1.4.1.1 Sistema trifásico balanceado (06/11) 
1.4.1.2 Sequência de fase (06/11) 

Circuito com conexão Y-Y (09/11) 
1.4.1.3 Circuito com conexão Δ-Y (09/11) 
1.4.1.4 Circuito com conexão Y-Δ (13/11) 
1.4.1.5 Circuito com conexão Δ-Δ (13/11) 
1.4.1.6 Potência em sistemas trifásicos (16/11) 

 
1.4.1.7 Aula de exercícios (20/11) 
1.4.1.8 Terceira Prova: 23/11/2017 

 
2. Avaliação 

 
Serão realizadas três provas sem consulta e com datas previstas para:  

 
 Prova 1 (P1) – 14/09/2017 
 Prova 2 (P2) – 30/10/2017 
 Prova 3 (P3) – 23/11/2017 
 
A nota final da disciplina será dada pela média aritmética entre as notas das três provas (P1, P2 e P3).  
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P P P
Média  

Será aprovado o aluno que satisfizer os seguintes critérios: 
a) Obtiver média final superior ou igual a 6,0; 
b) Obtiver assiduidade superior ou igual a 75%. 

 
Terá direito a realizar a prova de recuperação o aluno que: 

a) Obtiver média final inferior a 6,0, contudo, superior a 3,0; 
b) Obtiver assiduidade superior ou igual a 75%. 

 
A prova de recuperação abordará todo o conteúdo programático, sendo sua realização prevista para: 
 

 Prova de Recuperação: 30/11/2017 

 
Importante:  
1) As datas previstas poderão ser modificadas em função da conveniência didático-pedagógica. 
2) Os alunos que, por quaisquer motivos, perderem alguma avaliação, deverão entrar com pedido de reposição junto ao 

Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrônica no prazo regulamentar. Somente com o deferimento do pedido a 
prova substitutiva será realizada. 

3) A nota final da disciplina, para os alunos que ficarem em recuperação, será dada pela média entre a nota da prova de 
recuperação e média semestral. 

4) Ao aluno com frequência insuficiente será atribuída nota final igual à ZERO, independentemente das notas obtidas nas 
provas, de acordo com ao regimento da UFSC. 
 

3. Horário de atendimento 
Quintas-feiras das 15h20min às 17h00min, no INEP. 
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