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Ementa: 
 
Símbolos gráficos e materiais elétricos utilizados em instalações elétricas. Dimensionamento de 
condutores, eletrodutos e dispositivos de proteção. Prumadas. Projeto completo de instalação 
elétrica predial segundo as normas vigentes. Noções de Sistemas de Prédios Inteligentes. 
Comando e Proteção em circuitos monofásicos e trifásicos. Comando e Proteção de máquinas 
rotativas de C.C. e C.A. 
 
Objetivos: 
 
O aluno deve aplicar os conhecimentos teóricos com a finalidade de planejar e elaborar um projeto 
de instalação elétrica predial, obedecendo às determinações das normas vigentes, além de 
desenvolver: 
• atitudes de iniciativa, independência e responsabilidade no aprendizado; 
• capacidade de realizar trabalhos em grupo, atuando com responsabilidade individual e coletiva, 

e com comprometimento aos prazos de entrega estipulados; 
• conscientização de um estudo contínuo e sistemático da disciplina durante o curso para o 

aproveitamento do mesmo, com o auxílio dos livros e materiais indicados na bibliografia. 
Fornecer subsídios para que o aluno possa assimilar os conceitos de dispositivos eletrônicos de 
potência, suas principais características, para poder instalar, especificar e aplicar em sistemas de 
automação industrial e em sistemas de energia. 
 
Conceitos  
 
• Identificar, projetar e 

manusear as ferramentas 
em instalações elétricas 
residenciais, prediais e 
industriais.  

• Analisar o comportamento 
de circuitos elétricos em 
corrente alternada tendo 
como o foco as instalações 
elétricas. 

 

Procedimentos e Habilidades  
 
• Dominar o manuseio de 

cálculos para instalações 
elétricas. 

 

Atitudes e Valores  
 
• Apreciar e interessar-se 

pelos fundamentos e 
normas técnicas para 
tomadas de decisões frente 
às necessidades das 
instalações elétricas na vida 
profissional do Engenheiro 
Elétrico. 

• Ter disposição e interesse 
para pesquisar e aprofundar 
seus conhecimentos. 

• Preocupar-se com a 
atualização permanente, 
através de livros e artigos 
técnicos. 
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Conteúdo Programático: 
 
• Símbolos gráficos utilizados em instalações elétricas 
• Ligações de lâmpadas, interruptores e tomadas 
• Instalações Elétricas em Baixa Tensão – NBR 5410 
• Dimensionamento de condutores, dispositivos de proteção e eletrodutos 
• Iluminação de emergência 
• Iluminação por minuteria/sensor 
• Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas – NBR 5419 
• Telefonia externa e interna 
• Tubulação para cabos de TV/FM e dados. 
 
Metodologia: 
 
Aulas teóricas e práticas com a finalidade de dar subsídio para a elaboração do projeto de 
instalação elétrica de um apartamento / uma residência e/ou um edifício de apartamentos. 
 
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. 
 
Bibliografia Básica: 
 

• COTRIM, A. M. B. Instalações Elétricas. 5 ed. (rev. e atual.). São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2010. 

• CREDER, H. Instalações Elétricas. 15 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 
• NISKIER, J. ; MACINTYRE, A. J. Instalações Elétricas. 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

 
Bibliografia Complementar: 
 

• LIMA FILHO, D. L. Projetos de Instalações Elétricas Prediais. 11 ed. São Paulo: Érica, 
2008. 

• MAMEDE FILHO, J. Instalações Elétricas Industriais. 7 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 
• MOREIRA, V. A. Iluminação Elétrica. São Paulo: Edgard Blücher, 2008.   
• LEITE, Duílio M.; LEITE, Carlos M. Proteção contra Descargas Atmosféricas. 5 ed. São 

Paulo: Officina de Mydia, 2001. 306p. 
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• Normas da ABNT: 

• NBR 5410 - Instalações Elétricas em Baixa Tensão 
• NBR 5419 - Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas 
• NBR 5413 - Iluminação de Interiores 
• NBR 10898 - Sistema de Iluminação de Emergência 

 
 


