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Ementa: 
 
Elementos de circuitos elétricos: bipolos, fontes controladas e amplificadores operacionais. Métodos 
para o equacionamento de circuitos elétricos. Circuitos de 1.ª e 2.ª ordem e aplicações. 
Objetivos: 
 
Ao término do curso, o aluno deverá ser capaz de: 
Fatos e Conceitos  
 

• Analisar, equacionar e 
interpretar circuitos elétricos 
lineares. 

Procedimentos e Habilidades  
 

• Escolher o método, as 
técnicas de cálculo e os 
recursos mais apropriados 
para resolução dos 
problemas 

• Simular e resolver circuitos 
utilizando o computador, 
montar fisicamente o 
circuito e observar o seu 
comportamento no 
laboratório. 

Atitudes, Normas e Valores  
 

• Conscientizar-se da 
importância tanto do estudo 
individual quanto do trabalho 
em equipe para a formação 
do engenheiro, desenvolver 
o interesse pelas atividades 
propostas e executá-las com 
responsabilidade. 

• Nas atividades de 
laboratório, trabalhar com 
seriedade, zelar pelos 
equipamentos e materiais e 
obedecer às instruções do 
professor. 

Conteúdo Programático: 
 
1. Fundamentos da análise de circuitos. 

1.1. Elementos de circuitos: bipolos, fontes controladas e amplificadores operacionais.  
1.2. Métodos de equacionamento dos circuitos: análise nodal, de malhas, teoremas. 
1.3. Verificação experimental de teoremas, simulação de circuitos, equacionamento e traçado 

de gráficos no computador. 
2. Circuitos de 1ª e 2.ª ordem. 

2.1. Elementos armazenadores de energia: indutores e capacitores. Equação e gráficos de 
tensão e corrente. Regime permanente cc. 

2.2. Equacionamento dos circuitos, solução da equação diferencial. Resposta natural, forçada e 
completa. Frequência natural. 

2.3. Circuitos com amplificadores operacionais e fontes dependentes. 
2.4. Circuitos RL, RC e RLC: obtenção de resultados experimentais e simulação no 

computador. 
3. Aplicação dos métodos de equacionamento vistos utilizando a transformada de Laplace. 

3.1. Função de rede e resposta em frequência. 
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3.2. Filtros RL, RC e RLC: análise e obtenção experimental das curvas de resposta em 
frequência. 

Metodologia: 
 
Para se atingir os objetivos estabelecidos para a Disciplina, serão utilizadas aulas expositivas 
dialogadas, com o auxílio de lousa branca / pincel, multimídia, aulas práticas de laboratório, 
simulação de experiências e recursos de cálculo e análise gráfica no computador, trabalhos de 
pesquisa e listas de exercícios, de forma a orientar o raciocínio do aluno para o equacionamento e 
a resolução de problemas práticos. 
Critério de Avaliação:  
 
Conforme o Regulamento Acadêmico, o processo de avaliação deverá ser constituído de: 
 
MI (média das avaliações intermediárias) 
PAF (avaliação final) 
MF (média final) 
 

Se MI ≥ 7,5 (sete e meio) 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. 
 

Se 2,0 ≤ MI < 7,5 e frequência ≥ 75%, há a obrigatoriedade da realização da PAF. 
Neste caso: MF = (MI + PAF) / 2  

Sendo MF ≥ 6,0 (seis) e frequência ≥ 75%, o aluno é aprovado na disciplina. 
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