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Ementa: 
 
Ambiente de Programação Matlab: Linguagem de programação Matlab, comandos e operações 
básicas, gráficos, scripts e funções, estrutura de programação: condicional, seletiva, repetição, 
computação simbólica. Teoria associada: Matrizes. Sistemas Lineares. Raízes de Função. 
Polinomios, Simulink. 
Objetivos: 
Conceitos  
 
• Conhecer fundamentos 

teóricos que permitam ao 
aluno encontrar soluções 
numéricas e computacionais 
necessárias ao 
entendimento das várias 
áreas da engenharia 
elétrica. 

Procedimentos e Habilidades  
 
• Escolher para a resolução 

de cada problema as 
técnicas de cálculo 
numérico e o método mais 
apropriado; 

• Desenvolver algoritmos em 
Matlab para demonstrar de 
forma interativa e gráfica 
soluções matemáticas; 

• Realizar simulações dos 
fundamentos teóricos em 
exercícios práticos 
relacionados à engenharia 
elétrica. 

 

Atitudes e Valores  
 
• Iniciativa, independência 

e responsabilidade no 
aprendizado; 

• Capacidade de realizar 
trabalho em grupo e 
individualmente nas aulas 
práticas em prazos 
determinados; 

• Conscientização de um 
estudo contínuo e 
sistemático da disciplina 
durante o curso para o 
aproveitamento do 
mesmo com auxílio dos 
livros indicados na 
bibliografia 

• Conscientizar-se da 
importância da execução 
das atividades propostas ao 
longo do curso como 
aplicação da teoria estudada 
em sala. 

Conteúdo Programático: 
 

• Introdução ao Matlab 
• Funções elementares; 
• Vetores e Matrizes; 
• Operações Matriciais elementares; 
• Funções de operações matriciais; 
• Manipulação de matrizes; 
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• Execução de programa por Script; 
• Função elaborada por usuário. 

• Controle de Fluxo 
• Operadores Lógicos e relacionais; 
• Estruturas de programação: if-else, switch case, while, do-while e for. 

• Solução de Sistemas Lineares; 
• Raízes da função e comandos de gráficos no Matlab; 
• Polinômios 
• Introdução ao Simulink 

 
Metodologia: 
 

• Conhecimento teórico: Aulas expositivas usando lousa, recursos audiovisuais e laboratório 
de informática; 

• Prática: Atividades individuais ou em grupo para resolução de exercícios em sala de aula, 
desenvolvimento de programas, simulações, solução de problemas, estudo de caso e 
ensino com pesquisa. 

Critério de Avaliação:  
 
Conforme o Regulamento Acadêmico, o processo de avaliação deverá ser constituído de: 
 
MI (média das avaliações intermediárias) 
MF (média final) 
 
Se MI ≥ 6,0 (seis) e frequência  ≥ 75%, o aluno é aprovado na disciplina com MF = MI 
 
Obs.: O aluno poderá efetuar uma Prova Substitutiva com o intuito de substituir a menor nota que 
compõe a Média das Avaliações Intermediárias. 
 
MI = (5.P1 +2.R+3.T+5.PAIE) / 15 sendo que MI = MF 
P1 = 1ª prova intermediaria 
PAIE = 2ªprova intermediaria 
R = Media da nota de Relatórios entregues semanalmente 
T = Nota de Trabalho final 
Bibliografia Básica: 
 

• CHAPMAN, Stephen J. Programação em Matlab para Engenheiros. São Paulo: Cengage 
Learning, 2010, 2ª Edição. 

• MATSUMOTO, Elia Yathie. MATLAB 7.0 - Fundamentos de Programação. São Paulo: 
Editora Érica, 2002. 

Bibliografia Complementar: 
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Prentice Hall, 2003. 

• MATSUMOTO, E. Y., Simulink 5, Editora Érica, 2003. 
 


