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Breve histórico da Comissão 

 

A presente comissão foi definida pelo chefe do DEE (Departamento de 

Engenharia Elétrica), Prof. Fabiano Ferreira Andrade, no dia 10 de junho de 2016. Tinha 

como formação inicial: Profa. Mariana Santos Matos Cavalca (Presidente), Prof. Yales 

Rômulo de Novaes (Membro Docente), Prof. Volney Coelho Vincence (Membro 

Docente) e Giovanna Sponchiado (Membro Discente). Seu objetivo é realizar um 

diagnóstico inicial sobre o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Engenharia Elétrica do 

presente departamento: identificar e propor atualizações e correções no PPC da 

Graduação em Engenharia Elétrica visando à melhoria do ensino, dos resultados das 

avaliações internas e externas bem como o suporte aos cursos de pós-graduação do 

PPGEEL (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) do DEE.  Nota-se que o 

NDE (Núcleo Docente Estruturante) mantém sua função consultiva (acima da presente 

comissão) e que as deliberações continuam cabendo ao CPDEE (Colegiado Pleno do 

DEE). 

As atividades que foram desenvolvidas são aqui divididas em duas fases: uma 

fase de estudo de relatórios e resoluções pertinentes ao tema, que ocorreu no 

decorrer do segundo semestre de 2016; e uma fase de diagnóstico e feedback com os 

grupos docentes e discentes do DEE (realizado principalmente no primeiro semestre 

de 2017). 

Em 20 de setembro de 2016, a pedido do interessado, o Prof. Volney Coelho 

Vincente foi substituído pelo Prof. Antonio Heronaldo de Souza. 

No decorrer da sua existência, a presente comissão realizou diversas reuniões 

próprias, bem como, diversas interações do CPDEE. Desse modo, objetiva-se agora 

sumarizar os dados levantados. 

 



Primeira Fase de Atividades 

 

Nesta fase foi realizado um estudo dos relatórios, resoluções e instruções (da 

presente instituição e de outros órgãos cabíveis, tais como MEC e CREA/CONFEA).  

Neste momento, também foi realizado um levantamento sobre os PPCs de algumas 

universidades de renome nacional. Portanto foram alvo de estudos:  

a) Análise dos relatórios de acompanhamento e avaliação dos 

órgãos/instituições relacionados ao presente curso: Relatórios 

ENADE/CPC e Relatórios do Conselho Estadual de Educação; 

b) Análise das instruções e resoluções que nos normatizam, com foco no: 

CREA/CONFEA e MEC; 

c) Análise de outros PPCs de universidades de renome nacional. 

No decorrer desse primeiro período de trabalho, os itens supracitados foram 

divididos entre os membros, da época, da comissão: item a) ficou sob responsabilidade 

do Prof. Yales (focando nos Relatórios do Conselho Estadual de Educação) e da Profa. 

Mariana (ENADE/CPC), item b) do Prof. Volney e finalmente o item c) ficou a cargo da 

discente Giovanna.  

Ainda, nesse período foram realizadas consultas a representantes do CREA e a 

membros docentes do CPDEE que participaram do processo de elaboração do PPC 

atual.  

Os resultados dessa primeira fase de análise foram apresentados em reunião 

ordinária do CPDEE em setembro de 2016. As apresentações elaboradas encontram-se 

no Anexo 1 – Análise Inicial de Documentos Pertinentes. 

Em 21 de setembro de 2016, a presente comissão recebeu, por encaminhamento 

da chefia do DEE, o ofício nº P-09.059/16 do CREA que trata da nova resolução 

CREA/CONFEA nº 1073 de 19 de abril de 2016.  O supracitado ofício encontra-se no 

Anexo 2 – Ofício CREA/CONFEA. Tal ofício muda a forma de análise das atribuições 

dos cursos de Engenharia e convoca todos os cursos a realizarem reformas e 

recadastramentos. A presente comissão nota aqui que, mesmo tendo realizado 

consultas ao CREA, não é deixado claro os requisitos mínimos para garantias das 

atribuições atuais dos formandos do DEE. Mostra-se apenas uma mudança de 

paradigma de análise do CREA nos PPC, de forma que agora a atribuição do curso 

passa a estar relacionada ao grupo de disciplinas obrigatórias do PPC. Cabe ao 

formando posteriormente requerer análise dos seus créditos de disciplinas optativas e 

então acrescentar atribuições quando cabível. 

Em outubro de 2016, em resposta a um pedido da Direção de Ensino do presente 

centro, foi estabelecida uma proposta de cronograma da reforma do PPC: 

1) Já finalizado (em outubro de 2016): análise de relatórios 

anteriores da secretária estadual de educação e das avaliações do 



ENADE/CPC. Estudo das legislações/recomendações pertinentes do CREA. 

Levantamento de PPC de cursos nacionais semelhantes de renome. 

2) Até janeiro de 2017 – Realização de pesquisa individual com 

docentes, discentes e egressos do DEE. Estudo das 

legislações/recomendações pertinentes do MEC. 

3) Fevereiro de 2017 – consulta aos grupos de docentes do DEE. 

Estudo das legislações/recomendações UDESC referentes à reforma de 

PPC. 

4) Março de 2017 – Elaboração de um relatório sumarizando os 

estudos e pesquisas realizados, bem como apresentando uma proposta 

de reformulação do PPC.  

5) Abril à Junho de 2017 – Avaliação da proposta de reformulação 

do PPC pelo NDE do DEE. 

6) Julho à Setembro de 2017 – Deliberação do colegiado pleno do 

DEE. 

7) Outubro de 2017 – Submissão da proposta de reformulação do 

PPC com foco de início das mudanças no primeiro semestre de 2018. 

Na próxima sessão (Segunda Fase de Atividades) será discutido como foi o 

andamento das atividades previstas. 

 

Segunda Fase de Atividades - Planejamento 

 

A Segunda Fase de Atividades iniciou em outubro de 2016, inicialmente com uma 

etapa de planejamento, mas foi efetivamente executada no decorrer do primeiro 

semestre de 2017. Seu enfoque foi o levantamento de sugestões/críticas dos docentes 

e discentes do DEE. 

Neste primeiro momento, foi realizada uma pesquisa individual (com perguntas 

objetivas) com todos os docentes do DEE. O formulário de pesquisa, bem como a 

apresentação sumarizando os resultados divulgada ao CPDEE, em reunião em 

dezembro de 2016, encontram-se no Anexo 3 – Diagnóstico Individual Docente. 

Ainda, a discente Giovanna, juntamente com o CADEE (Centro Acadêmico do 

Departamento de Engenharia Elétrica), iniciou o processo de desenvolvimento de um 

método de pesquisa individual dos discentes do DEE. 

Nota-se que, inicialmente tinha-se a intenção de realizar pesquisas também com 

egressos e empregadores, mas infelizmente tais atividades não foram possíveis devido 

principalmente a restrições de tempo de trabalho da presente comissão bem como 

falta de cadastro efetivo dos egressos do DEE. 

Ao fim da análise das pesquisas individuais com docentes foi elaborado um 

roteiro (apresentado no Anexo 4 – Roteiro para Discussões em Áreas) que foi 



deliberado e discutido na reunião do CPDEE de dezembro de 2016. Nesta reunião, o 

CPDEE deliberou e decidiu sobre uma divisão dos docentes do DEE em áreas para 

discussão do PPC. Desse modo, foram definidas três áreas: 

1) Eletrônica 

2) Sistemas de Energia 

3) Controle e Automação 

A classificação dos docentes do DEE nas áreas foi a estabelecida do arquivo POD 

(Planilha de Ocupação do Docente) do DEE elaborado pela chefia em exercício. 

Ainda, nesta mesma reunião de dezembro de 2016 do CPDEE foi aprovado o 

cronograma: 

1) 7/12/16 – Apresentação do Roteiro pela Comissão do PPC e definição dos 

Coordenadores de área. 

2) Dezembro de 2016, janeiro de 2017 e fevereiro e 2017 – Discussão 

interna nas áreas. 

3) 06/03/17 – Entrega de um relatório por área para a comissão de PPC 

sumarizando as discussões realizadas. Responsáveis: Coordenadores de 

área. 

4) Março de 2017 – Síntese dos Dados e elaboração da Proposta de 

Reforma/Atualização do PPC pela Comissão. 

Depois de execução de tais itens de cronograma, decidiu-se que a presente 

comissão será encerrada e o seu relatório final será discutido no NDE e posteriormente 

no colegiado pleno do DEE. O objetivo, na época, é a proposta de reformulação do PPC 

estivesse pronta em outubro de 2017, com foco de início das mudanças no segundo 

semestre de 2018. 

A docente Giovanna, em colaboração com CADEE, apresentou também os 

roteiros de pesquisa discente. O público-alvo foi dividido em três subgrupos (com 

questionários específicos): discentes da 1ª à 4ª fase do PPC atual, da 5ª à 6ª e último 

subgrupo com discentes das fases finais (7ª à 9ª). Os questionários elaborados 

encontram-se no Anexo 5 – Questionários Discentes. 

 

Segunda Fase de Atividades – Execução 

 

A partir da reunião de dezembro de 2017, os grupos docentes, divididos por 

área, se reuniram e apresentaram seus relatos. Tais relatos estão anexados ao 

presente relatório no Anexo 6 – Relatos de áreas. Nota-se que tais relatos foram 

submetidos a presente comissão não obedecendo ao cronograma incialmente 

proposto, sendo que só se obteve acesso a todos em 09 de maio de 2017, com datas 

de recebimento: Área de Controle e Automação em 27 de março de 2017, Área de 



Eletrônica em 27 de março de 2017; e finalmente Área de Sistemas de Energia em 09 

de maio de 2017. 

Desse modo, em reunião do CPDEE, ficou acordado que a presente comissão 

deverá realizar um relatório final com os dados levantados e caberá ao CPDEE decidir 

sobre o encaminhamento futuro da reforma do PPC de Engenharia Elétrica do DEE. 

A pesquisa discente foi realizada pelo CADEE em parceria com o PET (Programa 

de Educação Tutorial) Engenharia Elétrica entre os dias 20 de março de 2017 e 24 de 

março de 2017, por formulário digital (a sala E-05 ficou disponível em diversos horários 

da referida semana (com docentes do CADEE e do PET disponíveis para auxílio) de 

forma a aumentar o número de questionários respondidos. A presente comissão 

recebeu os resultados de tal pesquisa (ver Anexo 7 – Resultados Pesquisa Discente) 

em 19 de maio de 2017. 

 

Segunda Fase de Atividades – Análise 

 

Relato Área de Eletrônica 

 

A área apresenta diversas correções pontuais em disciplinas da grade atual do 

PPC. 

Dentre os vários itens apresentados (ver Anexo 6), sublinham-se: 

 Modificação da ementa da disciplina de “Física para Engenharia Elétrica”, 

aumentando o enfoque em física de semicondutores; 

 Criação das disciplinas: 

o Readequar o conteúdo das disciplinas optativas do atual PPC de 

“Eletrônica Aplicada” e “Instrumentação Eletrônica” em duas 

novas disciplinas, uma obrigatória e outra optativa; 

o Nova disciplina obrigatória de Eletromagnetismo, sob a 

responsabilidade do DEE; ou aumentar a carga horária da 

disciplina atual de Eletromagnetismo. 

Nota-se que o relato da área não seguiu o roteiro sugerido e apresentou 

correções pontuais em disciplinas exclusivas da área. 

 

Relato Área de Controle e Automação 

 



Apresentou um relato dividido em três partes: uma focando em disciplinas gerais 

das fases iniciais (1ª a 6ª fase) (Parte 1) e fases finais (7ª a 9ª fase)(Parte 2); a última 

Parte, tratou exclusivamente da grade relacionada as áreas em questão. 

Dentre os vários itens apresentados (ver Anexo 6), sublinham-se: 

Parte 1 

 Ampliação da carga de ensino de programação. A sugestão apresentada 
é alocar a disciplina de “Algoritmos e Linguagem de Programação” na 2ª 
fase (com revisão de ementa) e inserir duas disciplinas obrigatórias 
subsequentes nas 3ª e 4ª fases, focando em microcontroladores e 
sistemas embarcados (uma delas já existe, a disciplina de “Sistemas 
Digitais Microprocessados” poderia ter sua ementa atualizada); 

 Rever a ementa e nome da disciplina de “Desenho Técnico”: manter 
apenas uma introdução na prancheta e incluir “CAD” e/ou desenho 
técnico para engenheiro eletricistas; 

 Trocar a disciplina de “Física para Engenharia Elétrica” por uma disciplina 
adicional de eletrônica que trate além dos conceitos básicos, também de 
noções de instrumentação e aquisição de dados; 

 Sobre a disciplina de “Metodologia de Pesquisa”: duas sugestões; ou 
aloca-la na 5ª fase objetivando ser base para iniciações científicas (mas 
com algum trabalho relacionado a ser cobrado em disciplinas próximas); 
ou 6ª/7ª fases sendo um “pré-Trabalho de Conclusão de Curso”, no qual 
o discente desenvolve do plano de pesquisa e a revisão bibliográfica do 
seu futuro trabalho final; 

 Proposta de criação de uma disciplina obrigatória voltada para a 
modelagem e controle de sistemas a eventos discretos. Os pré-requisitos 
para esta disciplina seriam os conteúdos básicos de lógica e de máquinas 
de estados, de modo que tal disciplina poderia ser oferecida já nas fases 
intermediárias do curso. 

 

Parte 2 

 É proposta a alteração da proporção da carga-horária obrigatória do 

curso, reduzindo as optativas, de maneira a sanar problemas 

administrativos de fechamento de turmas e não oferecimento de tópicos 

importantes, bem como acompanhar a direção que o CREA/CONFEA 

apontou em seus últimos ofícios; 

 Sugere-se a redução de 4 para 3 áreas. Desse modo, a reforma do PPC 

deve ser guiada a buscar um equilíbrio de optativas e obrigatórias de cada 

área. Exemplo: excetuando-se disciplinas de núcleo básico e profissional 

(básicas de engenharia elétrica a todas as áreas), cada área terá um 

número x disciplinas obrigatórias e y disciplinas optativas. Sugere-se 

ainda que uma ou uma ou duas disciplinas optativas sejam “Tópicos 

Avançados em...” com ementa livre (para poder inclusive ter ementa igual 



a disciplinas do PPGEEL, permitindo os discentes de graduação cursar 

disciplinas oferecidas na pós-graduação). Os discentes deverão escolher 

uma ênfase (na 7ª ou 8ª fase) e a partir dessa escolha deverá cursar as z 

optativas de tal escolha além de 1 ou 2 optativas livres de outra área; 

 Permitir o estágio obrigatório já na 9ª fase, mas com carga horária 

limitada; 

 Inclusão de uma disciplina que trate de instrumentação e 

aquisição/tratamento de dados/sinais como obrigatória. 

 

Parte 3: Apresentação de correções e proposições de disciplinas específicas da 

área “Controle e Automação”. 

 

Relato Área de Sistemas de Energia 

 

O relato da supracitada área apresentou-se na forma de respostas aos itens 

expostos no roteiro base. Ao fim, apresenta uma proposição de modificações na grade 

do curso. 

Dentre os vários itens apresentados (ver Anexo 6), sublinham-se: 

 Modificação da disciplina de “Introdução à Engenharia Elétrica” de forma 

a fazer uma melhor associação entre currículo e a atuação do engenheiro 

(inclusão de aulas práticas); 

 Apresenta uma grade de modificação das sete primeiras fases (ver Anexo 

6) de forma a equilibrar o grau de dificuldade entre tais fases; 

 Propõem que “Metodologia de Pesquisa” seja pré-requisito do Trabalho 

de Conclusão de Curso, mas que seja ofertada na 4ª e que os trabalhos 

que as disciplinas sequenciais sigam as normas vigentes na UDESC; 

 Sugere-se a adição de mais uma disciplina focada em programação para 

engenharia elétrica; 

 Apresenta duas propostas para relação “Trabalho de Conclusão de Curso” 

e requisito de estágio obrigatório: 

o Antecipar em um semestre “Trabalho de Conclusão de Curso 1”, 

por exemplo, para a 7ª fase, colocando assim “Trabalho de 

Conclusão de Curso 2” na 8ª fase e liberando a 9ª fase para 

estágio obrigatório; 

o Desvincular o Trabalho de Conclusão de Curso, do formato de 

disciplina, sendo regulamentado em resolução própria; 

 Sugerem-se três áreas: unir as áreas de Controle e Acionamentos com 

Automação de Sistemas (PPC atual), na área Controle e Automação (proposta 

para novo PPC), renomear a área de Eletrotécnica (PPC atual) para Sistemas de 

Energia (proposta para novo PPC) e manter área de Eletrônica; 



 Apresenta a proposta da criação da disciplina de “Fenômenos de Transporte”, 

que é requisição do CREA. 

 

Pesquisa Discente 

 

São apresentados três resumos dos resultados das pesquisas realizadas (ver 

Anexo 7). 

 

Resumo das Respostas da 1ª à 4ª fase 

 

Neste bloco, 65 discentes responderam o questionário apresentado no Anexo 5. 

Dentre os dados apresentados no Anexo 7, destacam-se: 

 Uma análise específica sobre cada disciplina da 1ª à 4ª fase; 

 Sugere-se uma revisão dos pré-requisitos das disciplinas; 

 Aumento da carga horária de ensino de programação; 

 Inclusão de mais matérias profissionais em tal período; 

 Questionamento da necessidade das disciplinas de “Desenho Técnico” e 

“Metodologia de Pesquisa”. 

 

Resumo das Respostas da 5ª à 6ª fase 

 

Neste bloco, 34 discentes responderam o questionário apresentado no Anexo 5. 

Dentre os dados apresentados no Anexo 7, destacam-se: 

 Uma análise específica sobre cada disciplina da 5ª e 6 fase; 

 A maioria dos discentes sublinha o alto grau de dificuldade (exigindo uma 

carga horária adicional de estudo elevada) das duas fases em questão 

(principalmente da 6ª fase). 

 

Resumo das Respostas da 7ª à 9ª fase 

 

Neste bloco, 34 discentes responderam o questionário apresentado no Anexo 5. 

Dentre os dados apresentados no Anexo 7, destacam-se: 

 14 discentes classificaram como fraco ou péssimo o estímulo do interesse 

pelos conteúdos das disciplinas;  



 Interesse abaixo de 40% pela disciplina de  “Eletrônica Aplicada” (optativa 

do grupo 1); 

 Interesse abaixo de 40% pelas disciplinas de “Instrumentação Eletrônica” 

e “Processamento Digital de Sinais” (optativas do grupo 2); 

 Interesse abaixo de 40% pela disciplina de “Eletromagnetismo Aplicado” 

(optativa do grupo 3); 

 Nota-se que os maiores motivadores para escolha de optativas foram: a 

área de interesse (91,2%) e em seguida o docente ministrante (67,6%); 

 Diversos discentes sugeriram o aumento de carga horária de ensino de 

programação e ensino de softwares específicos; 

 Diversos discentes questionaram alguns pré-requisitos de disciplinas 

desnecessários bem como a existência de algumas fases com carga de 

dificuldade muito maior (5ª e  6ª fase); 

 Diversos discentes apontaram a necessidade de uma solução para 

dificuldade em se obter um estágio de 6 meses no mercado de trabalho 

atual. 

 

Adicionalmente, o Anexo 8 - Carta PET apresenta uma carta espontânea do PET 

Engenharia Elétrica com sugestões adicionais para reforma. 

 

 

Recomendações e Considerações Finais 

 

Neste relatório foram documentadas as atividades realizas pela Comissão de 

Reforma do PPC do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica entre junho de 2016 e 

maio de 2017. São anexados os documentos e pesquisas gerados. Adicionalmente, 

análises resultantes dos trabalhos realizados são apresentadas. Portanto, entende-se 

que o presente relatório é um diagnóstico do PPC atual e servirá como base para 

proposição de uma reforma. A presente comissão entende que não é seu objetivo 

traçar tal proposta, podendo esta ter enfoque de atualização e correção do PPC atual 

ou mesmo ser uma proposição que faça mudanças mais significativas na sua estrutura. 

Nota-se que existem várias intersecções entre os relatos das áreas e a pesquisa 

com os discentes, dentre estas se destacam: 

 A necessidade da ampliação da carga horária de ensino de programação; 

 A reavaliação da carga horária total do curso bem como a proporção de 

disciplinas obrigatórias e optativas; 

 O equilíbrio do grau de dificuldade das fases; 

 A inclusão de mais disciplinas de cunho profissional em fases iniciais; 



 A necessidade de reavaliação dos moldes do Trabalho de Conclusão de 

Curso; 

 Avaliar a ementa e fase das disciplinas de “Desenho Técnico” e 

“Metodologia de Pesquisa”; 

 Revisar os pré-requisitos das disciplinas. 

 

A recomendação final da presente comissão é o encaminhamento de tal relatório 

ao NDE (Núcleo Docente Estruturante), que possui representantes dos diversos grupos 

de pesquisa do DEE, para que este defina uma proposta de reforma do PPC atual. Após 

a definição de tal proposta, caberá ao CPDEE deliberar sobre o assunto. 

 

 

Joinville, 26 de maio de 2017. 

 

 

 

Mariana Santos Matos Cavalca 

Presidente da Comissão de Reforma do PPC do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 

Anexo 1 – Análise Inicial de Documentos Pertinentes 

Anexo 2 – Ofício CREA/CONFEA 

Anexo 3 – Diagnóstico Individual Docente 

Anexo 4 – Roteiro para Discussões em Áreas 

Anexo 5 – Questionários Discentes 

Anexo 6 – Relatos de áreas 

Anexo 7 – Resultados Pesquisa Discente 

Anexo 8 - Carta PET 



Comissão do PPC
Última avaliação do conselho estadual  de educação e o PPC

2016/2

1



2

• Organização didático pedagógica
• Consistência do PPC e do currículo com as diretrizes curriculares 

nacionais, nota 4 - além .

Lacunas a serem preenchidas: núcleo de conteúdos básicos, exigência 
de disciplinas versando sobre:
Comunicação e expressão
Fenômenos de transporte
Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania.
Libras: PPC prevê a inserção de Libras na estrutura curricular como 
optativa? (SIM)



3

• Concepção do curso estabelece formação para atuação em empresas 

de telecomunicações, geração e distribuição de energia... 

• Não oferece de forma adequada disciplinas na área de 

telecomunicações.

• TCC: dimensionamento para duas disciplinas cada uma com um crédito 

(18h/aula), considerado insuficiente pela comissão avaliadora



4

• Rever ementas das disciplinas: 

• CEE – Conversão Eletromecânica de Energia (+transformadores)

• MAE – Máquinas elétricas rotativas (considera somente máquinas 

clássicas)

• ACE – Não aborda acionamentos de velocidade variável, sensores e 

cargas.

• EFE – Eficiência Energética: é mais voltada para fontes alternativas 

de energia do que E.E, reformular.



5

• Bibliografia básica: não atende ao programa de todas as disciplinas, 

citadas:

• EFE, (1 na área, outros dois em qualidade de energia e energia 

renovável).

• Compatibilidade eletromagnética (1 básica e outras duas com 

característica de bibliografia complementar)



6

• Itens apontados de forma incisiva:

• dimensionamento do TCC;

• área de telecomunicações, para ser mantida deverá sofrer os 

aperfeiçoamentos apontados.



Comissão do PPC
Relação entre as avaliações do ENAPE/CPC e o PPC

Mariana Cavalca

2016/2

1



2

ENADE 2011 – Conceito 4

ENADE 2014 – Conceito 4

O ENADE leva em consideração o desempenhos dos estudantes 

concluintes em questões relacionadas a componentes de formação geral 

(25%) e de conhecimento específico (75%).



ENADE 2014

3

No ENADE 2011,

A Média Geral foi 54,5; para a 
formação geral foi 54,8 e para 
o componente específico foi 
54,4 (todos os valores acima 
das médias nacionais).



ENADE 2014 – Percepção dos alunos sobre a 
prova

4



ENADE 2014 – Análise do NDE do DEE

5

Os membros do NDE do DEE avaliaram o nível de dificuldade das questões do

ENADE 2014 e se os conteúdos eram abordados em disciplinas do PPC.

Apenas uma questão foi classificada como difícil e com conteúdo não

completamente abordado – questão esta relacionada ao tema

Telecomunicações.



CPC – Conceito Preliminar de Curso

6

O CPC é constituído de oito componentes, agrupadas em três dimensões

que avaliam: (a) o desempenho dos estudantes, (b) corpo docente e (c)

condições oferecidas para o desenvolvimento do processo formativo.



CPC – Cálculo 2014
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CPC – Cálculo 2014
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CPC – Cálculo 2014
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NC – Nota dos Concluintes do ENADE 2014

NIDD – Nota do Indicador da Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado: 

Medida relacionada ao “Valor agregado” aos ingressantes. Seu cálculo é de difícil análise e 

em alguns casos utiliza dados do ENEM.



CPC – Cálculo 2014
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NM, ND – Nota proporcional ao número de docentes mestres e doutores.

NR – Nota proporcional ao regime de trabalho dos docentes. Relaciona o número 

de docentes em regime integral ao número em regime de trabalho parcial. 



CPC – Cálculo 2014
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NO – Organização Didático-Pedagógica: Respostas das questões 27-40, 42, 47-51, 55, 57 e 66 

do questionário Socioeconômico respondido pelos discentes no ENADE. 

NF – Nota referente a infraestrutura: Respostas das questões 41, 54, 56, 58-65 e 68 do 

mesmo questionário.

NA – Nota referente as oportunidades da formação acadêmica e profissional: Respostas das 

questões 43-46, 52, 53 e 67.
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CONFEA/CREA 
CREA – Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura 
CONFEA –Conselho Federal De Engenharia e Arquiterura 

1 

1 

LEI 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966 
- Lei federal que regulamenta o sistema CONFEA/CREA 

 
Resolução no. 218, de 29 de julho de 1973  
- Disciplina atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura  e Agronomia 
 
Resolução no. 473 de 2002 - Tabela de Títulos Profissionais  
- Ultima Atualização: 29/08/2016 
 
Resolução no. 1.010  de 22 de Agosto de 2005 - Confea 
- Dispõe sobre as competência e atividades das profissões de Engenharia, Arquitetura  e Agronomia 

 
 

  



LEI 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966  
(Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro agrônomo, e dá outras providências).  

Esta lei cristaliza o sistema CONFEA/CREA  e passa para este sistema a responsabilidade de indicar as 
atividades que poderão trazer problemas à sociedade e então exigir a participação de profissionais 

O Sistema  Confea/Crea tem dois papéis: 
- Proteger a sociedade 
- Conferir atribuições  a profissionais 
  

FUNÇÃO BÁSICA:  
FISCALIZAR AS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA  
 
DEFINE: 
COMPOSIÇÃO/ESTRUTURA/DIRETRIZESFUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL PARA FISCALIZAR/PUNIR  

CARACTERIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DE QUAIS SÃO AS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO 
SISTEMA CONFEA/CREAs E SUAS ATIVIDADES.  
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Art. 6º: delimita o exercício ilegal  
Art. 7º: atividades e atribuições 
 

FISCALIZAÇÃO DAS PROFISSÕES  
INSTITUIÇÃO DO CONSELHO  

 ESTRUTURA  
 COMPETÊNCIAS  
 ORGANIZAÇÃO  

 
Art. 45 e 46: define as Câmaras Especializadas e suas atribuições:  
- Julgar infrações à esta Lei e ao Código de Ética Profissional  
- Julgar registro de PF e PJ  
- Aplicar penalidades e multas  
- Elaborar normas de fiscalização  
- Opinar sobre assuntos de duas ou mais especialidades  
 
FISCALIZAÇÃO DAS PROFISSÕES  
- SÓ PODERÁ EXERCER A PROFISSÃO APÓS REGISTRO E COM ANUIDADE EM DIA (arts. 55 e 64)  
- SÓ PODEM EXECUTAR OBRAS OU SERVIÇOS APÓS REGISTRO (art. 59)  
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Atualmente temos os seguintes atribuições (artigos) do CREA 
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Das atribuições de Títulos Profissionais 



Art. 4º   Para a atribuição de títulos profissionais será observado os respectivos perfis e níveis de formação e  o projeto 
pedagógico do curso. 
 
O títulos profissionais serão  atribuído em conformidade com a Tabela de Títulos e Profissionais do sistema 
Confea/Crea  

Serão procedidos de acordo com critérios estabelecidos pelo Confea  e dependerão de análise e decisão das  
Câmaras especializadas do Crea. 

Art. 8° O Crea  deverá anotar as características da formação do profissional, levando em consideração as 
disposições dos artigos anteriores e do Anexo II desta Resolução. 

Anexo II  - Tabela de Código de Competências Profissionais 
- Não deve ser confundida a sistematização constante deste Anexo II com as atribuições que poderão vir a 
ser concedidas a um egresso. 

Disciplinas e atividades de  caráter informativo ou meramente complementar, alheias ao perfil objetivado, em 
nenhum caso contribuirão para a concessão de atribuições profissionais. 



9 

São inerentes ao exercício da profissão tópicos pertinentes ao Meio Ambiente que provejam a base necessária 
para a elaboração de Relatórios Ambientais previstos nas legislações. Estudos de Impacto Ambiental (EIA), e 
Relatórios de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA) 

Em alguns Campos deixaram de ser explicitados em virtude de serem inerentes ao exercício da profissão, como 
por exemplo os relacionados a Engenharia Econômica (Gestão Financeira, de Custos, de Investimentos, Análise de 
Riscos em Projetos e Empreendimentos), Sustentabilidade, Inovação Tecnológica, Propriedade Industrial, 
Aplicação e Utilização de Informática (incluindo Processamentos, Softwares, Modelagens e Simulações), e 
Aplicação e Utilização de Instrumentação em geral; 
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Estudo sobre as disciplinas da Eng. Elétrica 
Ótica dos docentes 

 



Universo da pesquisa (28 docentes efetivos) 

 

 



Docentes por Área 

 

 

NOME Eletrônica Eletrotécnica Controle e Acionamentos Automação de Sistemas 

Adalberto Barreto 1 

Ademir Nied 1 

Airton Ramos 1 

Aleksander Paterno 1 

Alessandro Batschauer 1 

Ana Watanabe 1 

André Leal 1 

Antonio Flávio 1 

Antonio Heronaldo 1 

Celso de Araújo 1 

Douglas Bertol 1 

Fabiano Ferreira 1 

Fabrício Noveletto 1 

Fernando Prioste 1 

Joaquim Codeço 1 

José de Oliveira 1 

Marcelo Mezaroba 1 

Marcus Fergutz 1 

Mariana Cavalca 1 

Pedro Bertemes 1 

Silas do Amaral 1 

Tiago Dezuo 1 

Volney Coelho 1 

Yales Rômulo de Novaes 1 

Total 8 5 9 2 



Docentes por Área 

 

 



Quanto às ementas das disciplinas 

 

 



Quanto à carga horária das disciplinas 

 

 



Quanto aos pré-requisitos das disciplinas 

 

 



Quanto aos nomes das disciplinas 

 

 



Quanto à relação da CH teórica e prática das disciplinas 

 

 



Quanto à bibliografia das disciplinas 

 

 



Quanto à disponibilidade do acervo na BU 

 

 



Quanto à mudança de oferecimento entre teoria e prática 

 

 



Quanto à criação de disciplina 

 

 



Quanto à mudança para disciplina obrigatória 

 

 



 

 

Quanto à mudança para disciplina optativa 



Resumo 

 

 



Resumo 

 

 



























































































































Discussão do PPC Engenharia Elétrica 

1. Orientações Iniciais 

 

a) Divisão por áreas de atuação na graduação (conforme áreas do ENADE): 

1. Eletrônica  

2. Sistemas de Energia 

3. Controle e Automação 

 

b) Objetivos: identificar e propor atualizações e correções no PPC da Graduação em 

Engenharia Elétrica visando à melhoria do ensino, dos resultados das avaliações internas e externas 

bem como o suporte aos cursos de pós-graduação do presente departamento. 

 

c) Cronograma: 

 07/12/16 – Apresentação do Roteiro pela Comissão do PPC e definição dos 

Coordenadores de área. 

 Dezembro de 2016, janeiro de 2017 e fevereiro e 2017 – Discussão interna nas 

áreas. 

 06/03/17 – Entrega de um relatório por área para a comissão de PPC 

sumarizando as discussões realizadas. Responsáveis: Coordenadores de área. 

 Março de 2017 – Síntese dos Dados e elaboração da Proposta de 

Reforma/Atualização do PPC pela Comissão. 

 

Depois de tais itens de cronograma, a presente comissão será encerrada e a Proposta de PPC será 

discutida no NDE e posteriormente no colegiado pleno do DEE. O objetivo é submeter tal proposta 

de reformulação do PPC em outubro de 2017, com foco de início das mudanças no segundo 

semestre de 2018. 

 

2. Roteiro Sugerido para Discussões 

 

 Como reduzir a evasão do nosso curso? A principal sugestão é trazer disciplinas técnicas 

para os semestres iniciais e colocar algumas disciplinas mais leves em semestres mais 

pesados (exemplo: metodologia de pesquisa, sociedade e meio ambiente). Outro ponto 

possível seria uma melhor especialização/contextualização das disciplinas básicas para o 

curso de engenharia elétrica e/ou para os cursos de engenharia do CCT. Atualmente, as 

disciplinas básicas são comuns a todos os cursos do CCT. Qual é a opinião da área? É 



possível adiantar disciplinas da sua área? Fazer sugestões nesse sentido e também propor 

alternativas para redução da evasão. 

 

 Em nosso PPC atual, o 6º semestre é extremamente crítico aos discentes, contendo uma 

carga de disciplinas pesadas alta.  Sugerir soluções. 

 

 Sugere-se incluir a disciplina de metodologia de pesquisa como pré-requisito de TCC-I, de 

forma que o discente fará o plano de trabalho e a revisão bibliográfica no decorrer de tal 

período (incluí-la no 7º semestre, por exemplo). Apresentar a opinião da área e/ou 

sugestões alternativas. 

 

 Dado o perfil de atuação de um engenheiro eletricista, nosso curso carece de mais 

disciplinas focadas em lógica e programação. Sugere-se ampliar de uma (atualmente 

“Algoritmo e Linguagem de Programação – ALP0001”, obrigatória no 1º Semestre do curso) 

para duas ou três disciplinas com tal foco. Apresentar a opinião do grupo (não concorda, 

concorda com duas, concorda com três, precisa mais, etc.). Ainda, apresentar as 

linguagens e conceitos de programação necessários para sua área. 

 

 Em relação à avaliação do Conselho Estadual de Educação (CEE) e o resumo apresentado na 

primeira reunião do PPC no departamento (arquivos disponíveis no Dropbox), alguma 

disciplina da área foi ou precisa ser modificada? Como? O que foi realizado para atender ao 

requisitado pelo CEE? Sugerir ações na reforma do PPC para atender tais avaliações. 

 

 Quanto às ementas das disciplinas: Há ementas muito longas ou curtas? Há redundância de 

conteúdo de ementas/programa em disciplinas diferentes dentro da área? Há redundância 

de conteúdo de ementas/programa em com outras disciplinas do departamento? É 

necessária atualização? Sugerir novas ementas caso seja necessário. 

 

 A carga horária das disciplinas de sua responsabilidade está adequada? Sugerir nova divisão 

de cargas horárias. 

 



 A bibliografia básica está adequada ao conteúdo da disciplina (verificar no documento do 

PPC, disponível no site do curso)? Há disponibilidade de livros na Biblioteca do CCT? Sugerir 

novas referências para serem colocadas no PPC focando: em número mínimos de 

bibliografias básicas (3, ao menos 1 exemplar na biblioteca para cada 5 alunos*) e 

complementares (5, ao menos 5 exemplares na biblioteca).  Se não existir na biblioteca 

sublinhar para ser inserido no próximo processo de aquisição. * Considerar o número de 

alunos/por ano na disciplina. 

 

 Quanto ao conteúdo ministrado na graduação: Se o bom aproveitamento da sua disciplina 

depende de conhecimento adquirido em outras disciplinas, há deficiência ou ausência de 

conteúdo que deveria ser corrigido ou alterado em outras disciplinas (ementas)? Pré-

requisitos estão adequados? Há necessidade de alteração de nome de disciplina? Há 

necessidade de exclusão de disciplina? A distribuição da carga horária entre a disciplina 

teórica e prática estão adequadas? Existe a necessidade de separação em semestres 

diferentes entre a parte experimental da disciplina e a parte teórica para melhorar o 

sincronismo entre as disciplinas? Ou separação/junção em um mesmo semestre? Há 

necessidade de criação de nova disciplina? Se sim, por quê? Qual nome, ementa e conteúdo 

programático? Caso queiram, propor uma nova divisão de disciplinas para a área: com 

ementa, bibliografia, pré-requisitos e carga-horária. Se for o caso de sugestão de nova 

disciplina: deixar claro se ela é completamente nova ou se é uma reformulação de 

disciplinas já existentes. Leve em consideração: questões como o nosso corpo docente 

atual, a necessidade de novas contratações, o número mínimo de discentes por turma 

(10), infraestrutura necessária e a coerência com nossos cursos de pós-graduação. 

 

 Dada a nova regulamentação CONFEA/CREA (disponível no Dropbox), avaliar a divisão de 

disciplinas obrigatórias e optativas. Uma sugestão é aumentar a proporção de disciplinas 

obrigatórias, reduzindo as optativas a partir do 8º semestre. Sugerir a divisão das 

disciplinas da sua área em obrigatórias e optativas. Avalie a possível exclusão e/ou 

inclusão de disciplinas no PPC. Leve em consideração: questões como o nosso corpo 

docente atual, a necessidade de novas contratações, o número mínimo de discentes por 

turma (10), infraestrutura necessária e a coerência com nossos cursos de pós-graduação. 

 



 Em relação às áreas atuais de nosso PPC (Eletrônica, Eletrotécnica, Controle e Acionamentos 

e Automação de Sistemas), sugere-se uma nova divisão? Ainda, atualmente os formandos 

não recebem ênfases, gostaria que isso fosse implementado? Neste caso, quando o aluno 

opta por uma ênfase, algumas optativas se tornariam obrigatórias para ele?  Sugerir 

proposta levando em consideração questões como o nosso corpo docente atual, a 

necessidade de novas contratações, o número mínimo de discentes por turma (10), 

infraestrutura necessária e a coerência com nossos cursos de pós-graduação. 

 

 Atualmente diversas empresas abrem vagas de estágio exclusivamente para períodos de um 

ano. O nosso PPC atual limita o estágio obrigatório apenas para o último semestre (10º 

semestre, após o TCC-II – pré-requisito) o que prejudica alguns discentes. Seria possível 

permitir que o estágio obrigatório ocorresse conjuntamente com o TCC-II? Avaliar a 

presente proposta e/ou sugerir propostas alternativas. 

 

Ao final apresente outras conclusões e considerações feitas nas reuniões por área. 

 

Quaisquer dúvidas procurem a chefia e/ou os membros da comissão de reforma do PPC (Mariana, Yales, 

Heron e Giovanna). 

 

 

Comissão de Reforma do PPC 

Joinville, 05/12/2016 



















































Feedback Grupo Eletronica
Resumo das discussões sobre reforma do PPC da Elétrica, sob a ótica da Área de 
Eletrônica

Em reuniões realizadas nos meses de fevereiro e março desse ano, com professores
da área de Eletrônica (Joaquim, Airton, Volney, Heron, Renan, Pedro, Paterno, 
Fabrício e Ana), foram apresentados e discutidos pontos a seguir postos:

PROF. RENAN:

1)      Aumentar o conteúdo de física de semicondutores na disciplina Física 
para EE;

PROF. VOLNEY

1)      Mover os conteúdos sobre ?AMP-OP ideal? da disciplina ELA-II para ELA-I;

2)      Mover os conteúdos sobre ?Amplificador de potência? de ELA-I para ELA-II
e acrescentar um tópico sobre CI-555;

3)      Criar disciplina obrigatória ?Aquisição de Dados?, com os conteúdos 
vindos de EAP e de Instrumentação Eletrônica, sobre ?Sensores, Filtros e 
Conversores?;

PROF. PEDRO

1)      Criar disciplina obrigatória ELA-III, com os conteúdos de EAP;

2)      Tornar obrigatória a disciplina Instrumentação Eletrônica.

PROF. PEDRO + VOLNEY

1)      Partindo-se de EAP + IE, criar uma disciplina obrigatória e uma eletiva,
redistribuindo os conteúdos;

2)      Mudança de fase de disciplina experimental e teórica de circuitos 
elétricos, mas não houve consenso no grupo de Eletrônica.

PROF.  JOAQUIM

1)      Acrescentar um crédito na disciplina CEL-I e tornar FIS-III como 
co-requisito;

2)      Acrescentar dois créditos na disciplina SIS;

PROF. AIRTON

1)      Ter uma disciplina sobre dispositivos eletrônicos (conceitos) e tratar a
eletrônica usando CIs e não componentes discretos, uma vez que o mercado de 
trabalho dos nossos egressos é a indústria básica e não a de microeletrônica, 
assim sugere-se retirar de ELA as aplicações de dispositivos discretos;

2)      Criar mais uma disciplina obrigatória de Eletromagnetismo  Básicocom 

Página 1



Feedback Grupo Eletronica
72H/A, sob a responsabilidade do DEE, pois a disciplina FIS-III não está tendo 
utilidade para o curso da EE;

3)      Outra alternativa seria aumentar 2H/A na disciplina obrigatória de 
Eletromagnestismo e tronar obrigatória a disciplina Eletromagnetismo Aplicado;

PROF. PATERNO

1)      As disiciplina de Eletrônica deveriam partir do concreto e depois ir 
para o plano abstrato (construcionismo) e, com isso, amenizar os problemas da 
evasão;

2)      Instrumentação Eletrônica deveria usa CIs para a área de Automação, mas 
houve uma posição contrária do Prof. Volney, pois ele acha que tem pouca 
procura;

PROFS de DIGITAIS

1)      Na disciplina ELD, retirar conteúdos sobre ?AD e DA? e aumentar os 
conteúdos sobre ?Lógica Programável?;

Estou enviando também uma proposta enviada pelo professor Airton Ramos.

Proposta de alteração curricular do curso de engenharia Elétrica da UDESC
 
Alterações nas disciplinas de eletromagnetismo
 
Prof. Airton Ramos
 
                A proposta a seguir fundamenta-se na necessidade de carga 
horária adicional no estudo da teoria eletromagnética. Atualmente a disciplina 
de eletromagnetismo básico (EMB) dispõe de 72 horas de estudo teórico e 18 horas
de atividades práticas. Ao longo dos anos ministrando esta disciplina, 
verifiquei que esta carga horária é insuficiente para uma apresentação adequada 
dos conteúdos. As razões são as seguintes:
 
1)       A disciplina envolve matemática avançada (cálculo vetorial, equações 
diferenciais, análise de Fourier, variáveis complexas, etc.) em relação a qual 
os alunos, embora tenham estudado em disciplinas do ciclo básico, não dominam 
perfeitamente seus métodos de análise. Diante disso, surge a necessidade de 
fazer revisões de conteúdos de matemática. Estimo que seja necessário 
disponibilizar 10 horas extras para revisão desses conteúdos ao longo do curso;
2)       A disciplina envolve diversas demonstrações de leis e resultados que 
exigem muito tempo para serem realizadas. Exemplos disso são: as equações de 
Maxwell, as propriedades dos campos vetoriais, as soluções da equação de 
Laplace, as deduções referentes à propagação de ondas eletromagnéticas, etc. 
Atualmente várias dessas demonstrações não são feitas em sala de aula por falta 
de tempo e aos alunos é recomendado que as estudem no livro texto. Esta não é a 
solução ideal, uma vez que nessas deduções existem conceitos importantes que 
devem ser explorados nas aulas. Além disso, acredito que grande parte dos alunos
simplesmente não segue as recomendações de estudo extra-classe;
3)       Embora alguns exemplos e exercícios sejam resolvidos em sala de aula, a
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quantidade é muito limitada por falta de tempo. Em uma disciplina com forte 
conteúdo matemático envolvendo cálculo diferencial e geometria tridimensional é 
essencial fazer vários exemplos de análise em aula. Estimo a necessidade de 10 
horas a mais para esse fim;
4)       Mesmo não considerando os itens anteriores, o conteúdo da disciplina 
EMB é muito vasto para a carga horária atual. Observe as ementas das disciplinas
propostas a seguir. A ementa de EMB atual corresponde a Eletromagnetismo I e II 
juntas, exceto pelo item ?Métodos numéricos usados em eletromagnetismo? que não 
é estudado atualmente. Ou seja, toda a teoria eletromagnética atualmente é 
apresentada em apenas uma disciplina de 72 horas. Verificamos nos sites dos 
cursos de Engenharia elétrica de grandes universidade como UNICAMP, UFMG, PUC do
Rio de Janeiro e mesmo da UFSC que a teoria eletromagnética é apresentada em 
dois cursos de 4 créditos. Ou seja, independente da ênfase (naqueles cursos que 
têm ênfases) todos os alunos de Engenharia Elétrica estudam teoria 
eletromagnética em dois semestres com carga horária teórica de 4 horas por 
semana.
5)       Estamos propondo a inclusão do ítem ?Métodos numéricos usados em 
eletromagnetismo? por considerar que atualmente é um conhecimento indispensável 
para a solução de problemas práticos de cálculo de campo. Esta alteração visa 
atualizar o estudo de eletromagnetismo em relação às tecnologias modernas de 
simulação computacional. Estimamos a necessidade de 20 horas adicionais no curso
para esse fim.
 
Assim, a proposta principal é a criação de uma disciplina adicional de teoria 
eletromagnética com 72 horas e dividir os conteúdos de EMB entre as duas 
disciplinas conforme descrito a seguir:
 
Eletromagnetismo I (EMG I) ? 5a fase ? 72 horas de teoria
 
Leis fundamentais: Coulomb, Biot?Savart, Gauss, Ampere e Faraday; Cálculo 
analítico de campo elétrico e magnético; Potenciais elétrico e magnético; 
Energia elétrica e magnética; Solução das equações de Poisson e Laplace; Cálculo
de resistência, capacitância e indutância; Cálculo de força em sistemas 
eletromagnéticos; Métodos numéricos usados em eletromagnetismo.  
 
Eletromagnetismo II (EMG II) ? 6a fase ? 72 horas de teoria + 18 horas de 
Laboratório
 
Análise fasorial e efeito pelicular; Impedância de dispositivos 
eletromagnéticos; Equação de onda; Potenciais retardados; Geração de ondas 
eletromagnéticas; Propagação de ondas eletromagnéticas no espaço livre; 
Polarização, Reflexão, transmissão e difração de ondas eletromagnéticas em 
interfaces.
 
A disciplina eletiva de Eletromagnetismo Aplicado (EMA) está bem estabelecida em
termos de conteúdo e carga horária não requerendo alterações.
 
Proposta de alteração da disciplina Materiais Elétricos (MEL)
 
A disciplina de materiais elétricos (MEL) tem uma forte interação com as 
disciplinas de eletromagnetismo, pois as propriedades eletromagnéticas da 
matéria são modeladas a partir das leis eletromagnéticas e o estudo de sistemas 
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eletromagnéticos não prescinde dos conhecimentos a respeito do comportamento 
elétrico e magnético da matéria. Veja a ementa de MEL a seguir:
 
Propriedades Gerais; Energias Eletrônicas; Condutividade Elétrica; Materiais 
Condutores; Resistividade; Comportamento Magnético; Materiais Magnéticos e 
Ferromagnéticos; Supercondutores; Dielétricos; Materiais Isolantes; Ensaios. 
Propriedades Mecânicas de Materiais Elétricos.
 
Assim, é desejável que a disciplina MEL seja feita em paralelo com EMG I para 
que essa interação seja aproveitada por professores e alunos das duas 
disciplinas. Por exemplo, para um aluno que não tenha estudado as leis básicas 
do eletromagnetismo será mais difícil entender as propriedades eletromagnéticas 
dos materiais. De modo análogo, para um aluno que não tenha estudado as 
propriedades eletromagnéticas dos materiais, será difícil entender os efeitos da
dispersão dielétrica ou magnética e da dissipação na propagação de ondas 
eletromagnéticas, por exemplo.
A proposta é então que a disciplina MEL seja considerada co-requisito da 
disciplina EMG I. Isso significa que para um aluno cursar EMG I ele deve cursar 
simultaneamente ou já ter cursado a disciplina MEL, sendo a recíproca igualmente
verdadeira.
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Deliberações e sugestões à reforma do PPC - área Sistemas de Energia  

 

Com base na avaliação prévia da comissão de elaboração do novo PPC da elétrica, 

perguntas como as a seguir foram levantadas e recomendadas de serem discutidas 

pelos professores de cada área. A área de sistemas de energia fez 4 reuniões e a síntese 

das discussões é apresentada na forma das respostas a seguir e de uma sugestão de 

grade até a 7a. fase, para uma primeira rodada de discussões entre todos os professores 

e áreas do curso. 

 

1) Com vistas à diminuição da evasão no curso, você concorda que algumas disciplinas 

técnicas com aulas práticas devessem ser ofertadas nos primeiros semestres?  

R: Sim, adicionar contribuições. Introdução a engenharia elétrica fazer a associação 

entre currículo e a atuação do engenheiro com mais ênfase e quem sabe com aulas 

práticas 

 

2) Que algumas disciplinas mais elementares pudessem ser ofertadas em fases mais à 

frente, possibilitando que outras fases pesadas (por exemplo a 6a.) pudessem ser menos 

pesadas? 

R: Sim, desenho técnico, sociedade e meio ambiente, Metodologia de pesquisa. 

Com base nisto, a área apresenta uma sugestão de grade para as 7 primeiras fases, 

conforme planilha no anexo único. 

 

3) Na área de sistemas de energia, quais disciplinas poderiam fazer parte de alterações 

como as pretendidas anteriormente? 

R: A mudança de Eletrotécnica e  de Transmissão e Distribuição de energia, buscou 

atender isso. Outras no entanto, podem vir a ser alteradas. 

 

4) Você concorda que a disciplina metodologia científica seja feita pré-requisito de TCC-

1 e ofertada no semestre anterior a TCC-1? 

R: Concordamos que deve ser pré-requisito, no entanto a fase, poderia ser na quarta e 

que os trabalhos que as disciplinas sequenciais a MEP realizarem, tenham os seus 

conteúdos gerados em conformidade estrita com as normas vigentes na UDESC. 

 

5) Você concorda que no nosso curso mais disciplinas focadas em lógica e 

programação devam ser inseridas, atualmente temos a disciplina de Algoritmo e 

Linguagem de Programação (ALP0001)? Se sim, quantas? 

R: Sim. Adicionando mais uma disciplina, com ênfase na utilização de ferramentas 

computacionais (softwares matemáticos e simuladores) aplicadas à elétrica. A área 

sugere que este conteúdo, pudesse ocorrer simultaneamente ou ser incorporada na 

Eletricidade Básica sequencialmente à ALP. 

 

6) Com base na última avaliação do CEE, constante no dropbox do dee e resumida e 

apresentada na reunião do dia 05/12/16, sua(s) disciplina(s) foram citadas como 

devendo sofrer alterações? Você concorda e tem previstas estas alterações? 

R: A disciplina de Eficiência Energética, foi mencionada e estão previstas alterações na 

referida disciplina. 

 

7) Buscando atender uma crescente demanda das indústrias locais por estágios de 1 

ano, você concorda que o TCC-2 possa ser feito concomitantemente com o estágio? 

R: Não houve unanimidade na área, a maioria concorda que poderia ocorrer 

concomitante. Entre as discussões, surgiram as seguintes sugestões: 

- S1, Antecipar em um semestre TCC1, por exemplo, para a 7a. fase, na sequência faria 

TCC2; 



 

 

- S2, Desvincular TCCs do formato de disciplina, sendo regulamentado em resolução 

própria; 

 

8) Com relação as áreas do nosso PPC (Eletrônica, Eletrotécnica, Controle e 

Acionamentos, Automação de sistemas) você acha que deveriam ser criadas novas ou 

redefinidas as atuais? Quais? 

R: Sugere-se aglutinar as áreas de Controle e Acionamentos com Automação de 

sistemas, na área Controle e automação, renomear Eletrotécnica para Sistemas de 

Energia e manter Eletrônica. 

 

Questões como as seguintes, pretendem ser respondidas após avaliação, - pelas demais 

áreas e pelo pleno-, das sugestões apresentadas até aqui. 

 

9) Dada a nova regulamentação CREA/CONFEA (dropbox), concorda em reduzir o 

número de disciplinas optativas?  

R: Sim. 

 

10) Quais optativas da área de sistemas de energia, poderiam ser tornadas obrigatórias? 

R: A serem definidas em reuniões a seguir. 

 

11) Quais poderiam ser excluídas? 

R: A serem definidas em reuniões a seguir. 



 

 

Anexo único 

 

 

 

Proposta, da área de Sistemas de Energia para a nova Grade até a 7ª Fase 

 

 

 

 

1ª fase 

Carga 

Horária Créditos Pré-requisitos Co-requisitos 

Te

o 

Pra

t 

Te

o 

Pra

t     

ALP0001  

ALGORÍTMO E 

LINGUAGEM DE 

PROGRAMAÇÃO 72   4       

CDI1001  

CÁLCULO 

DIFERENCIAL E 

INTEGRAL I 

10

8   6       

                

GAN000

1 

GEOMETRIA 

ANALÍTICA 72   4       

IEE0001  

INTRODUÇÃO À 

ENGENHARIA 

ELÉTRICA 36   2       

                

ALB0001  ÁLGEBRA DE BOOLE 36   2       

LEB0001 

LABORATÓRIO DE 

ELETRICIDADE 

BÁSICA   36   2     

                

        18 2     

                

2ª fase 

Carga 

Horária Créditos Pré-requisitos Co-requisitos 

Te

o 

Pra

t 

Te

o 

Pra

t     

                

ALI0001  ÁLGEBRA LINEAR 72   4   GAN0001    

CDI2001  

CÁLCULO 

DIFERENCIAL E 

INTEGRAL II 72   4   CDI1001   

FEX1001  

FÍSICA 

EXPERIMENTAL I   36   2   FGE1001  

FGE1001  FÍSICA GERAL I 

10

8   6   CDI1001 GAN0001   

                

QEE0001  

QUÍMICA PARA 

ENGENHARIA 

ELÉTRICA 72 18 4 1 CDI1001 GAN0001   

ELD0001  ELETRÔNICA DIGITAL 72 36 4 2 ALB0001    

                

                

        22 5     

                

http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=ALP0001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=CDI1001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=GAN0001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=GAN0001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=IEE0001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=ALB0001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=ALI0001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=GAN0001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=CDI2001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=CDI1001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=FEX1001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=FGE1001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=FGE1001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=QEE0001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=ELD0001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=ALB0001&c=eng_eletrica


 

 

3ª fase 

Carga 

Horária Créditos Pré-requisitos Co-requisitos 

Te

o 

Pra

t 

Te

o 

Pra

t     

CEL1001  

CIRCUITOS 

ELÉTRICOS I 54   3   ALI0001 CDI2001   

CVE000

1 CÁLCULO VETORIAL 72   4   CDI2001   

EDI0001 

EQUAÇÕES 

DIFERENCIAIS 72   4   CDI2001   

                

FEX2001  

FÍSICA 

EXPERIMENTAL II   36   2   FGE2001  

FGE2001  FÍSICA GERAL II 72   4   FGE1001    

LCE1001  

LABORATÓRIO DE 

CIRCUITOS 

ELÉTRICOS I   18   1   CEL1001  

FEX3001  

FÍSICA 

EXPERIMENTAL III   36   2   FGE3001  

FGE3001  FÍSICA GERAL III 72   4     

CVE0001 EDI00

01 

SDM000

1 

SISTEMAS DIGITAIS 

MICROPROCESSAD

OS 72 18 4 1 ELD0001    

                

        23 6     

                

4ª fase 

Carga 

Horária Créditos Pré-requisitos Co-requisitos 

Te

o 

Pra

t 

Te

o 

Pra

t     

CDI4001  

CÁLCULO 

DIFERENCIAL E 

INTEGRAL IV 72   4   EDI0001 CVE0001   

CEL2001  

CIRCUITOS 

ELÉTRICOS II 72   4   EDI0001 CEL1001   

EMB0001  

ELETROMAGNETISM

O BÁSICO 

10

8 18 6 1 

FGE3001 CVE0001EDI00

01   

FEE0001  

FÍSICA PARA 

ENGENHARIA 

ELÉTRICA 72   4   EDI0001   

LCE2001  

LABORATÓRIO DE 

CIRCUITOS 

ELÉTRICOS II   18   1   CEL2001  

ELT0002  ELETROTÉCNICA 72 18 4 1 EDI0001 CEL1001   

                

        22 3     

                

5ª fase 

Carga 

Horária Créditos Pré-requisitos Co-requisitos 

Te

o 

Pra

t 

Te

o 

Pra

t     

                

ELA1001  

ELETRÔNICA 

ANALÓGICA I 72   4   CEL2001 FEE0001   

                

http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=CEL1001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=CVE0001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=CVE0001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=CDI2001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=EDI0001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=CDI2001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=FEX2001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=FGE2001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=FGE2001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=FGE1001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=LCE1001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=CEL1001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=FEX3001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=FGE3001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=FGE3001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=SDM0001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=SDM0001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=ELD0001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=CDI4001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=CEL2001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=EMB0001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=FEE0001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=EDI0001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=LCE2001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=CEL2001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=ELT0002&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=ELA1001&c=eng_eletrica


 

 

ISC0001  

INTRODUÇÃO AOS 

SISTEMAS DE 

CONTROLE 72 18 4 1 CEL2001    

LEL1001  

LABORATÓRIO DE 

ELETRÔNICA I   36   2   ELA1001  

LMN000

1 

LABORATÓRIO DE 

MÉTODOS 

NUMÉRICOS 36 36 2 2 EDI0001   

MEL0001  

MATERIAIS 

ELÉTRICOS 72 18 4 1 FGE3001    

                

CEE0001  

CONVERSÃO 

ELETROMECÂNICA 

DE ENERGIA 72 18 4 1 FGE3001   

                

        18 7     

                

6ª fase 

Carga 

Horária Créditos Pré-requisitos Co-requisitos 

Te

o 

Pra

t 

Te

o 

Pra

t     

CCL000

1 

CONTROLE 

CLÁSSICO 72 18 4 1 ISC0001    

ELA2001  

ELETRÔNICA 

ANALÓGICA II 72   4   ELA1001    

LEL2001  

LABORATÓRIO DE 

ELETRÔNICA II   36   2   ELA2001  

PEP0001  

PROJETOS 

ELÉTRICOS PREDIAIS 72 18 4 1 MEL0001 CEE0001   

MAE000

1 

MÁQUINAS 

ELÉTRICAS 

ROTATIVAS 72 18 4 1 CEE0001    

SIS0001  SINAIS E SISTEMAS 72   4   CDI4001   

                

                

        20 5     

                

7ª fase 

Carga 

Horária Créditos Pré-requisitos Co-requisitos 

Te

o 

Pra

t 

Te

o 

Pra

t     

AUT0001  AUTOMAÇÃO 72 18 4 1 134 Créditos cursados    

EPO0001  

ELETRÔNICA DE 

POTÊNCIA 72 18 4 1 ELA2001    

EST0002  

PROBABILIDADE E 

ESTATÍSTICA 72   4   130 Créditos cursados    

OPI  OPTATIVA I 

28

8   16       

TDE0002  

TRANSMISSÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA 72   4   CEE0001    

                

        32 2     

                

 

http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=ISC0001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=CEL2001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=LEL1001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=ELA1001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=LMN0001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=LMN0001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=EDI0001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=MEL0001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=FGE3001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=CEE0001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=CCL0001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=CCL0001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=ISC0001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=ELA2001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=ELA1001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=LEL2001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=ELA2001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=PEP0001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=MAE0001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=MAE0001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=CEE0001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=SIS0001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=CDI4001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=AUT0001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=EPO0001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=ELA2001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=EST0002&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=OPI&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=TDE0002&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=CEE0001&c=eng_eletrica


 

 

As disciplinas a seguir pretende ser distribuidas até a 7ª fase e buscam atender o 

perguntado na questão 2 

 

DTE0002 DESENHO TÉCNICO 72   4   

 SMA0001 SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE 36   2 

  
MEP0001 METODOLOGIA DA PESQUISA 36   2 

  

IEE0001 

FCE0001 
FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS PARA 
ENGENHARIA ELÉTRICA 72 

 
4 

  FTR0001 FENÔMENOS DE TRANSPORTE 36   2 

   

http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=DTE0002&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=SMA0001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=MEP0001&c=eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/disciplina.php?d=IEE0001&c=eng_eletrica


Propostas para alterações no PPC 

Áreas “Controle e Acionamentos” + “Automação de Sistemas” 

 

Parte I: disciplinas da 1ª a 6ª fase + TCC 

 

1. Tirar as disciplinas SMA e MEP das fases iniciais. 

 

2. Ampliar a carga de programação. Sugestão: colocar a disciplina de ALP na segunda fase 

(com revisão de ementa) e inserir duas disciplinas subsequentes nas fases 3 e 4 focando em 

microcontroladores e sistemas embarcados (uma delas já existe, a disciplina de sistemas 

digitais microprocessados). 

 

3. Colocar a disciplina ALB na primeira fase. 

 

4. Rever a ementa e nome da disciplina de desenho técnico: manter apenas uma introdução 

na prancheta e incluir “CAD” e/ou desenho técnico para engenheiro eletricistas. 

 

5. Avaliar a possibilidade de retirar os requisitos de química e colocá-la na primeira fase. 

 

6. Trocar a disciplina de física para engenharia elétrica por uma disciplina adicional de 

eletrônica que trate além dos conceitos básicos, também de noções de instrumentação e 

aquisição de dados. 

 

7. Para aliviar a 6ª fase, tentar adiantar as disciplinas de SIS (básica) e Eletrônica II 

(utilizada em CCL que também está na 6ª fase). 

 

8. Sobre o TCC: o PPC deve fixar o mínimo e deixar que um regimento do DEE delibere 

sobre o assunto. 

 

9. Sobre MEP: duas sugestões; ou 5ª fase focando em base para IC (mas com algum 

trabalho relacionado a ser cobrado em disciplinas próximas); ou 6ª/7ª fases sendo um pré-

TCC focando no desenvolvimento do plano de pesquisa e na revisão bibliográfica. 

 

10. Proposta de criação de uma disciplina obrigatória voltada para a modelagem e controle 

de sistemas a eventos discretos. Os pré-requisitos para esta disciplina seriam os conteúdos 

básicos de lógica e de máquinas de estados, de modo que tal disciplina poderia ser 

oferecida já nas fases intermediárias do curso. 

 

Parte II: disciplinas da 7ª a 9ª fase 

 

A nossa proposta é aumentar a proporção de carga-horária obrigatória do curso, reduzindo 

as optativas, de maneira a sanar problemas administrativos de fechamento de turmas e não 

oferecimento de tópicos importantes bem como acompanhar a direção que o CREA/CONFEA 

apontou em seus últimos ofícios. 

Sugerimos a redução de 4 para 3 áreas. Ou dito de outra forma, sugerimos a fusão da área 

“Controle e Acionamentos” com a área “Automação de Sistemas”. Nosso grupo seria 

responsável pela área “Controle e Automação” 



Ainda, para viabilizar tal readequação à atual situação de nosso curso/departamento, com 

28 professores (8 desses na área de “Controle e Automação”, contando o Silas) e a baixa 

taxa de alunos em fases mais avançadas (formam-se em média 10 alunos por semestre), 

sugere-se: 

 Excetuando-se disciplinas de núcleo básico e profissional (básicas de engenharia 

elétrica a todas as áreas), cada área terá 4 disciplinas obrigatórias e 6 disciplinas 

optativas. Sugere-se ainda que uma ou duas disciplinas optativas sejam “Tópicos 

Avançados em...” com ementa livre. 

 Os discentes deverão escolher uma ênfase (na 7ª ou 8ª fase) e a partir dessa 

escolha deverá cursar as 6 optativas de tal escolha além de 1 optativa livre de outra 

área. 

 

Finalmente, o presente grupo de docentes propõe: 

 Permitir o estágio obrigatório já no 9º semestre, mas com carga horária limitada; 

 Inclusão de uma disciplina que trate de instrumentação e aquisição/tratamento de 

dados/sinais como obrigatória. 

 Permitir que os alunos de graduação possam "contabilizar" as disciplinas da pós-

graduação na integralização de seu currículo. 

 

Parte III: considerações sobre as disciplinas da área “Controle e Automação” 

 

Mudança de ISC0001 (muda de nome/sigla para Análise de Sistemas Lineares/ASL0001) e 

CCL 0001 (muda de nome/sigla para Controle I/CON0001) – (Obrigatórias) e CA1SCM1 

(muda de nome/sigla para Controle II/CON0002) - (Optativa) para Disciplinas Obrigatórias: 

Análise de Sistemas Lineares (ASL0001) 

EMENTA: Introdução aos Sistemas de Controle. Modelagem Matemática e Linearização de 

Sistemas Dinâmicos no Domínio da Frequência. Função de Transferência de Sistemas 

Lineares. Representação e Análise em Diagramas de Blocos. Resposta Transitória de 

Sistemas de Primeira e de Segunda Ordem. Influência da adição de polos e zeros na 

resposta de sistemas de segunda ordem.  Estabilidade de Sistemas Lineares pelo critério de 

Routh-Hurwitz. Análise de Erros de Estado Estacionário. 

REQUISITOS: CEL2001 

BIBLIOGRAFIA:  

Obrigatória: 

OGATA, Katsuhiko. Engenharia de controle moderno. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2010. 809 

p.  

NISE, Norman S. Engenharia de sistemas de controle. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 745 

p. 



DORF, Richard C; BISHOP, Robert H. Sistemas de controle modernos. 11. ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2011. 724 p. 

Complementar: 

OGATA, Katsuhiko. Engenharia de controle moderno. Rio de Janeiro: Prentice Hall do Brasil, 

1982. 929 p. 

MAYA, Paulo Alvaro; LEONARDI, Fabrizio. Controle essencial. São Paulo: Pearson, 2011. 344 

p. 

KUO, Benjamin C. Automatic control systems. 7. ed. New York, NY: J. Wiley, 1995. 897 p. 

ASTRÖM, Karl J; HÄGGLUND, Tore. Pid Controllers. 2nd. ed. North Carolina: ISA, c1995. 

343 p. 

CASTRUCCI, Plínio; BITTAR, Anselmo; SALES, Roberto Moura. Controle automático. Rio de 

Janeiro: LTC, 2011. 476 p. 

AGUIRRE, Luis Antonio. Introdução à identificação de sistemas: técnicas lineares e não 

lineares aplicadas a sistemas reais . 3. ed. rev. E ampl. Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 2007. 

728 p. 

Controle I (CON0001) 

EMENTA: Conceito das ações de controle básicas. Esboço do Diagrama do Lugar das Raízes. 

Análise pelo Método do Lugar das Raízes. Projeto de sistemas de controle via o Diagrama do 

Lugar das Raízes: estruturas PID e Avanço e Atraso. Análise da Resposta em Frequência: 

diagrama de Nyquist e diagrama de Bode. Projeto de sistemas de controle via a resposta 

em frequência: estrutura Avanço e Atraso. Estruturas Especiais de Controle. 

REQUISITOS: ASL0001 

BIBLIOGRAFIA:  

Obrigatória: 

OGATA, Katsuhiko. Engenharia de controle moderno. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2010. 809 

p.  

NISE, Norman S. Engenharia de sistemas de controle. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 745 

p. 

DORF, Richard C; BISHOP, Robert H. Sistemas de controle modernos. 11. ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2011. 724 p. 

Complementar: 

OGATA, Katsuhiko. Engenharia de controle moderno. Rio de Janeiro: Prentice Hall do Brasil, 

1982. 929 p. 



MAYA, Paulo Alvaro; LEONARDI, Fabrizio. Controle essencial. São Paulo: Pearson, 2011. 344 

p. 

KUO, Benjamin C. Automatic control systems. 7. ed. New York, NY: J. Wiley, 1995. 897 p. 

ASTRÖM, Karl J; HÄGGLUND, Tore. Pid Controllers. 2nd. ed. North Carolina: ISA, c1995. 

343 p. 

CASTRUCCI, Plínio; BITTAR, Anselmo; SALES, Roberto Moura. Controle automático. Rio de 

Janeiro: LTC, 2011. 476 p. 

AGUIRRE, Luis Antonio. Introdução à identificação de sistemas: técnicas lineares e não 

lineares aplicadas a sistemas reais . 3. ed. rev. E ampl. Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 2007. 

728 p. 

Controle II (CON0002) 

EMENTA: Modelagem Matemática e Linearização de Sistemas Dinâmicos no Domínio do 

Tempo. Análise de Sistemas de Controle no Espaço de Estados. Solução das Equações de 

Estado de Sistemas Lineares Invariantes no Tempo. Controlabilidade e Observabilidade.  

Projeto de Alocador de Polos. Projeto de Observador de Estados. Projeto de Servossistemas 

e inclusão de ação de controle integral. Controle Ótimo Quadrático. Visão geral de análise e 

controle de sistemas não lineares. 

REQUISITOS: CON0001 

BIBLIOGRAFIA:  

Obrigatória: 

OGATA, Katsuhiko. Engenharia de controle moderno. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2010. 809 

p.  

NISE, Norman S. Engenharia de sistemas de controle. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 745 

p. 

DORF, Richard C; BISHOP, Robert H. Sistemas de controle modernos. 11. ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2011. 724 p. 

Complementar: 

OGATA, Katsuhiko. Engenharia de controle moderno. Rio de Janeiro: Prentice Hall do Brasil, 

1982. 929 p. 

MAYA, Paulo Alvaro; LEONARDI, Fabrizio. Controle essencial. São Paulo: Pearson, 2011. 344 

p. 

KUO, Benjamin C. Automatic control systems. 7. ed. New York, NY: J. Wiley, 1995. 897 p. 

ASTRÖM, Karl J; HÄGGLUND, Tore. Pid Controllers. 2nd. ed. North Carolina: ISA, c1995. 

343 p. 



CASTRUCCI, Plínio; BITTAR, Anselmo; SALES, Roberto Moura. Controle automático. Rio de 

Janeiro: LTC, 2011. 476 p. 

 

B. Friedland. “Control System Design”, McGraw Hill, N. Iorque, 1986. 

 

Máquinas Elétricas Rotativas (MAE0001) 

EMENTA: Máquinas Síncronas. Máquinas Assíncronas. Máquinas de Corrente Contínua. 

Motores Especiais. 

Em função da alteração da Ementa, sugere-se acrescentar no conteúdo programático da 

disciplina de MAE o capitulo 5 com a seguinte redação: 

5. Motores Especiais 

5.1 - Motores Universais 

5.2 - Motores de Relutância 

5.3 - Motor de Histerese 

5.4 - Motor de Distorsão de Fluxo ou Motor com Bobina de Arraste ou Motor de Indução de 

Polo Ranhurado ou Motor com Bobina de Sombra 

5.5 - Motor de Passos ou Motor Passo a Passo 

5.6 - Servomotores 

5.7 - Outros Motores e Máquinas Especiais (comentários) 

Obs: Texto em vermelho procura atender as recomendações feitas por ocasião da visita do 

CEE em 2011. 

REQUISITOS: CEE0001 

BIBLIOGRAFIA:  

Obrigatória: 

FITZGERALD, A. E., KINGSLEY JR, C., UMANS, S. D. Máquinas Elétricas: Com Introdução à 

Eletrônica de Potência. Artmed Editora. 6a Edição. Porto Alegre. 2006. 

DEL TORO, V. Fundamentos de Máquinas Elétricas. LTC - Livros Técnicos e Científicos 

Editora S. A. Rio de Janeiro. 1999. 

KOSOW, I. L. Máquinas Elétricas e Transformadores. Editora Globo. Porto Alegre. 1972. 

Complementar: 

KOSOW, I. L. Máquinas Elétricas e Transformadores. 15a. ed., São Paulo, Editora Globo. 

2011. 

 

JORDÃO, R. G. Máquinas Síncronas. Livros Técnicos e Científicos. São Paulo. 1980. 

 

BIM, E. Máquinas Elétricas e Acionamento. 2a. ed., Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda. 

2012. 

 



SLEMON, G. R. Equipamentos magnetelétricos: transdutores, transformadores e máquinas. 

Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, Vol. 2. 1975. 

 

LOBOSCO, O. S.. DIAS, J. L. P. Seleção e Aplicação de Motores Elétricos. Volume I e II, 

McGraw-Hill. São Paulo. 1988. 

 

FALCONE, A. G. Eletromecânica. Editora Edgard Blücher Ltda. Vol. 2. São Paulo. 1993 

 

Atualização das disciplinas optativas: 

Controle Digital (CA1COD1) 

EMENTA: Sistemas de Tempo Discreto e a Transformada Z. Características de Resposta 

Temporal. Estabilidade de Sistemas Discretos. Sistemas a Dados Amostrados. Modelos 

Discretos de Sistemas Contínuos. Controladores Digitais baseados em Controladores 

Analógicos. Projeto de Controladores Digitais no Plano z.  Representação de Sistemas 

Discretos no Espaço de Estados. Projeto de Controladores Digitais no Espaço de Estados: 

Alocador de Polos e Observador de Estados.  Projeto de Servossistemas Digitais e inclusão 

de ação de controle integral. Controle Digital Ótimo Quadrático. 

REQUISITOS: CON0002 

BIBLIOGRAFIA: 

Obrigatória: 

HEMERLY, Elder Moreira. Controle por computador de sistemas dinâmicos. 2. ed. São Paulo: 

Blucher, 2000. 249 p. 

OGATA, Katsuhiko. Discrete-time control systems. 2nd ed. New Jersey: Prentice-Hall, 1995. 

745 p. 

 

KIRK, Donald E. Optimal control theory: an introduction. Mineola, NY: Dover Publications, 

1970. 452 p. 

Complementar: 

OGATA, Katsuhiko. Engenharia de controle moderno. 1. ed. Rio de Janeiro: Prentice Hall do 

Brasil, 1982. 929 p. 

 

DORF, Richard C; BISHOP, Robert H. Sistemas de controle modernos. 11. ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2011. 724 p. 

 

NISE, Norman S. Engenharia de sistemas de controle. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 745 

p. 

 

OPPENHEIM, Alan V.; SCHAFER, Ronald W. Discrete-time signal processing. 3rd ed. New 

Jersey: Pearson, 2010. 1108 p. 

 

PETERSEN, Kaare B.; PEDERSEN, Michael S. The Matrix Cookbook. Versão: 15 de Novembro 

de 2012. Disponível em: 



http://www2.imm.dtu.dk/pubdb/views/edoc_download.php/3274/pdf/imm3274.pdf. 

Acessado em: 03/03/2017. 

 

Tópicos Avançados em Controle (CA3TAC1) 

EMENTA: Esta disciplina abordará temas específicos e contemporâneos relacionados com 

“Controle de Sistemas Dinâmicos”. 

REQUISITOS: CA1COD1 

BIBLIOGRAFIA: a definir conforme os temas a serem abordados. 

 

Acionamentos Elétricos (CA3ACE1) 

EMENTA: Introdução aos acionamentos elétricos. Características de cargas mecânicas. 

Dispositivos de acionamento. Modulação PWM em inversores com vetores espaciais (space 

vector modulation). Modelagem dinâmica de máquinas CC. Modelagem dinâmica de 

máquinas CA. Estratégias de controle de velocidade e posição de máquinas CA e máquinas 

CC. Comparação entre acionamentos CA e CC. 

Em função da alteração da Ementa, sugere-se alterar o texto nos itens 5.2 e 5.4 do capítulo 

5, e alterar o título do capítulo 6 e o texto do item 6.3, os quais ficam com a seguinte 

redação: 

5.2 Representação complexa do motor de indução e do servomotor 
5.4 Características de operação do motor de indução e do servomotor em regime 

permanente 

 

6. Estratégias de Controle em Máquinas CA e Máquinas CC 

6.3 Controle de conjugado em motores de indução e servomotores 

Obs: Texto em vermelho procura atender as recomendações feitas por ocasião da visita do 

CEE em 2011. 

 

REQUISITOS: EPO0001; MAE0001 

BIBLIOGRAFIA:  

Obrigatória: 

FITZGERALD, A. E., KINGSLEY JR, C., UMANS, S. D. Máquinas Elétricas: Com Introdução à 

Eletrônica de Potência. Artmed Editora. 6a Edição. Porto Alegre. 2006. 

DEL TORO, V. Fundamentos de Máquinas Elétricas. LTC - Livros Técnicos e Científicos 

Editora S. A. Rio de Janeiro. 1999. 



BIM, E. Máquinas Elétricas e Acionamento. 2a. ed., Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda. 

2012. 

Complementar: 

KOSOW, I. L.. Máquinas Elétricas e Transformadores. 15a. ed., São Paulo, Editora Globo. 

2011. 

 

BOSE, B. K.. Modern Power Electronics and AC Drives. Prentice Hall, New Jersey. 2001. 

 

STEPHAN, R. M.. Acionamento, Comando e Controle de Máquinas Elétricas. Editora Ciência 

Moderna. 2013. 

 

MOHAN, N.. Máquinas Elétricas e Acionamentos. LTC Editora. 2015. 

 

LOBOSCO, O. S.. DIAS, J. L. P. Seleção e Aplicação de Motores Elétricos. Volume I e II, 

McGraw-Hill. São Paulo. 1988. 

 

 

 

AUT0001 - Automação 

 

Requisitos: 134 créditos 

 

4.1.1. Ementa: 

Conceitos básicos de automação, Elementos componentes de uma automação, 
Hardware do CLP, Transdutores, Redes, Supervisórios, Eletro pneumática, 
Programação do CLP. 
 
 
SED0001 - Sistemas a Eventos Discretos 
 
Requisitos: AUT0001 
 

Ementa: 

Sistemas a Eventos Discretos: conceituação, classificação, propriedades, exemplos. 
Redes de Petri: definições, propriedades, análise, implementação, Redes de Petri no 
controle de SEDs. Modelos autômatos de estado. Controle Supervisório: Teoria de 
controle para SEDs, baseada em autômatos. Sistemas de Supervisão: conceituação e 
aplicações em sistemas de au 
tomação. Metodologia para construção de modelos de simulação. Simulação 
computacional. Variabilidade dos sistemas. Testes de verificação e validação. Medidas 
de avaliação de desempenho. 
 



 

MIC0001 - Manufatura Integrada por Computador 

 

Requisitos: SED0001 

 

Ementa: 
A automação da manufatura. Filosofia da Produção Integrada pelo Computador (CIM). 
Sistemas CIM & ERP. Sistemas flexíveis de manufatura: conceitos. Redes de 
Computadores: Aspectos arquiteturais; Protocolos; Interconexão de redes: repeaters, 
bridges, routers, gateways; Concentradores: hubs, switchers; Redes locais industriais: 
redes e os níveis hierárquicos de integração; Requisitos das redes industriais; Padrões 
em redes industriais. Organizações virtuais. Internet, Intranet, Extranet. Sistemas de  
Informação e de Armazenamento: Banco de dados, Web-Servers. Integração de 
sistemas e de processos. Modelos de Referência. Interoperação de sistemas: CORBA 
& DCOM. Interoperação de dados: XML & XMI. Aplicações distribuídas, móveis e 
wireless. 
 

 

 

CA1ROB1 - Fundamentos da Robótica 

4.1.2.  

Requisitos: AUT0001 

 

4.1.3. Ementa: 

Introdução à Robótica. Robótica e Automação Industrial. Fundamentos Matemáticos. 
Modelagem e Controle Cinemático de Robôs Manipuladores. Programação e 
Aplicações Industriais de Robôs Manipuladores. Noções de Robótica Móvel. 
 
 
CA2LAI1 - Laboratório de Automação Industrial 
 
Requisitos: CA1ROB1 

 
Ementa: 
Aplicações de acionamentos; Aplicação de eletro-pneumática; Controle de processos 
industriais. 



 

CA3TAA - Tópicos Avançados em Automação 

 

Requisitos: CA2LAI1 

 

Ementa: 

Esta disciplina abordará temas específicos e contemporâneos relacionados com 

“Automação”. 

 

ESQUEMA DAS DISCIPLINAS DA ÁREA CONFORME NOSSA PROPOSTA: 

 
 

 

 

 



Resumo Respostas Questionário Discente 5ª a 6ª fase 

 

Total de 25 Respostas 

 

A respeito das disciplinas cursadas de 1ª a 4ª fase: (25 respostas) 

 

 



 



 



 

 



 

 

 

Considerações finais:  

Comente sobre os pontos positivos ou problemáticos desse núcleo de disciplinas: (16 

respostas) 



sexta fase é muito pesada e a quinta muito leve 

Descaso dos professores com as aulas. 

Acho esse grupo de disciplinas bastante importante para a graduação e em geral são 
bem administradas pelos professores. 

As disciplinas técnicas se concentram nestas duas fases. Poderíamos ter contato com 
algumas delas bem antes. As disciplinas de controle poderiam ser antes. 

Alguns professores poderiam ser melhor aproveitados e trocados das disciplinas que 
estão dando agora 

EMB está em um nível de exigência que compromete o empenho nas matérias desta 
fase. Das outras matérias em geral, são muitos relatorios 

Para a disciplina de Eletromagnetismo algumas alternativas seriam: Aumentar a carga 
horária da disciplina para dissolver o conteúdo de FGE3 e por consequência eliminar a 
matéria, ou abordar (sem acréscimo de conteúdo) mais detalhadamente os tópicos da 
disciplina, explicando com mais calma, realizando uma revisão de FGE3, mais 
exercícios e com mais enfoque em dúvidas de cálculo que mesmo nesta fase atingem 
os acadêmicos. Outra alternativa seria dividir a disciplina de eletromagnetismo em 
duas, uma disciplina mais introdutória, e outra complementar, ambas obrigatórias. 
Neste caso ficaria critério ou não excluir FGE3. Acredito que FGE3 seja uma disciplina 
obrigatória na grade e que não pode ser excluída (fica na análise).  

A disciplina de CEE deveria ser ministrada após a disciplina de eletromagnetismo 
fornecendo base mais sólida para compreender o que é ensino. Uma disciplina que 
poderia ser ensinada em paralelo com um software de simulação mais moderno, além 
de ter seu conteúdo programático revisto para não repetir conteúdo de outras 
matérias. Trocar o professor atual da disciplina. O laboratório é completamente 
diferente do que é ensinado durante as aulas teóricas. 

A disciplina de MEL – Trocar o professor atual da disciplina. O laboratório é 
completamente diferente do que é ensino nas aulas teóricas. 

O final do conteúdo de ISC sobrepõe o início do conteúdo de CCL. 

Não entendo porque CEE é pré-requisito para MAE. Não relação e não utilizei os 
conceitos de uma matéria na outra. A sugestão de trocar o professor de CEE também 
vale para MAE (o professor da minha época, não sei se alterou). MAE é uma disciplina 
que deveria ser um pouco mais visual não passando apenas cálculos, mas mostrando o 
motor realmente e explicando quais partes estamos calculando. Em minha época isso 
não foi feito adequadamente. Aprendi muito mais no laboratório do que na aula 
teórica. Os laboratório e aula estavam completamente fora de fase. Eletromagnetismo 
deveria ser pré-requisito de MAE. Ou CEE deveria ser dada de forma adequada.  

Em PEP nenhum conteúdo visto em CEE foi utilizado não faz sentido se pré-requisito. 
Reforçando que a matéria de MEL deveria ser dada de maneira correta para justificar 
se pré-requisito de PEP.  

Na matéria de TDE também não faz sentido CEE ser pré-requisito, as duas não tem 
nenhuma ligação no conteúdo que foi ensinado. Faria mais sentido PEP ser pré-
requisito. 

Considero que é importante ter essas disciplinas que fazem "introdução" às diversas 
áreas da Engenharia Elétrica, porém falta contextualização com a realidade e uma 
abordagem menos teórica, com destaque para Sinais e Sistemas e Eletrônica 2, ambas 
apresentam muito o "lado acadêmico" da coisa e não a parte técnica e prática, ou 
seja, enrolam demais. 



EMB é uma matéria extremamente difícil e não palpável, com número grande de 
reprovações, uma solução seria abrir novas turmas. MEL devia conter "Saídas de 
Campo" para estimular os alunos. 

Acho que os núcleo de disciplinas estão boas, tirando mel que sempre é um problema 
e nunca é levado a sério 

Por favor, façam uma grade que possibilite o graduando a conseguir um mísero 
estágio, não reprovei em nenhuma matéria e tenho 600 hrs/aula esse semestre, não 
da tempo nem de deixar a matéria em dia direito, quanto mais se desicar a um projeto 
de extensão e muito menos um estágio sem abdicar de algumas matérias. Acredito 
que uma ementa que aproxime mais a faculdade da realidade do mercado seja 
necessária, matérias como CEE, LMN, MEL com os professores Como Maldonado só 
servem pra "encher linguiça" e não acrescentam em praticamente nada ao curso. 

Seria benéfico usar disciplinas como LMN e ALP para estímulo ao uso de ferramentas 
como o Matlab, pré-requisito em muitas das disciplinas do curso, porém sem as 
devidas fundamentações sobre ela.  

As disciplinas da área eletrotécnica e de máquinas carecem de aulas práticas em 
campo/laboratórios, sendo os laboratórios existentes pouco aproveitados ou carentes 
de ferramentas para desenvolvimento acadêmico. 

Em algumas matérias parece que tudo que aprende não foi realmente o que deveria. 
MEL, CEE são os maiores exemplos que consigo pensar. São matérias fundamentais e 
importantíssimas para um engenheiro eletricista, porém não parecem ter a devida 
consideração ao transmitir o conhecimento. 

São as fases onde começam de fato a termos matérias de engenharia, porém acaba 
que a teoria é dada muita importância sem conceitos de situações práticas 

sexta fase muito pesada, muitos pré requisitos desnecessarios, muita sobreposição de 
conteudos. 

Professores como Licarião e Celso deveriam se aposentar, pois não nasceram para ser 
professores. 

 

Em nosso PPC atual, o 6º semestre é extremamente crítico aos discentes, contendo 

uma carga alta de disciplinas trabalhosas. Sugira soluções. (14 respostas) 

poderia mudar mae pra 8 e tde para a 7 pois sétima e oitava são bem leves 

A ementa da 6ª fase precisa ser revista para não sobrecarregar os discentes. 

Acho que os trabalhos deviam ser melhor distribuídos pelos professores, para que não 
haja um acúmulo desnecessário para o fim do semestre. 

Um mundo ideal seria reduzir a carga horária de todas as disciplinas e passar mais 
tempo na biblioteca ou em casa estudando e a aula seria para debates e dúvidas 
porém não é um mundo ideal =( 

Não concordo 

 CCL e ELA2 são matérias mais aprofundadas. SIS poderia ir para a 7a fase 

A disciplina de CEE deveria ser jogada para a sexta fase e a disciplina de MAE para a 
sétima fase. A disciplina de SIS, TDE ou PEP poderiam ser ministradas na 5ª fase. 

Não diminuir a cobrança nas matérias, mas tratá-las de uma forma diferente, 
tornando mais prática. Por exemplo, a disciplina de Sinais e Sistemas aborda assuntos 
muito teóricos desde o primeiro dia de aula e, assim, o aluno sai desta sem nenhuma 



noção do "por quê" e "pra que" serve aquilo tudo na área de Telecomunicações, no 
outro semestre esqueceu tudo o que "estudou". 

Poderia trocar SIS da sexta fase para a quinta, e trazer LMN da quinta para a sexta. 

TDE pode facilmente ser feita na quinta fase, aborda cotinuação de ELT e de NADA 
necessita de MEL se esta é lecionada pelo Maldonado.LMN não acrescenta nada ao 
curso, só provas que se estuda no próprio dia.CCL Pode ser dada junto com ISC, aliás 
ISC é outra matéria com uma dinâmica ruim, A quinta fase em si é horrível e quebra o 
ritmo do curso e apresenta uma lacuna na graduação que vem a ser interpretada 
como uma sexta fase complicada, o único problema da sexta fase é ter uma ppéssima 
quinta que em nada prepara pra sexta, ELA1 é distante de ELA2 assim como ISC pouco 
influência CCL 

Uma situação usada em outras universidades é a fragmentação do semestre em 
semanas onde acontecem provas e outra onde acontecem a apresentação de 
trabalhos, com seção de aulas para foco nestas semanas. 

Trocar AUT e EST para a sexta fase, assim TDE e SIS poderiam ser abordadas na sétima 
fase 

Uma especialização do curso teria uma utilidade, já que o aluno que não se interessa 
por uma parte da engenharia elétrica, não precisaria fazer matérias trabalhosas e de 
alta carga horária, já que essa não lhe interessa no seu futuro profissional. 

Troca de alguns professores em algumas disciplinas de extrema importância, como 
CEE (Licarião) e MEL (Maldonado) 

 



Resumo Respostas Questionário Discente 7ª a 9ª fase 

 

Total de 34 Respostas 

A respeito das disciplinas obrigatórias já cursadas: 

 

 

Marque as disciplinas optativas do Grupo 1 que você já cursou ou pretende cursar (34 

respostas) 



 

Marque as disciplinas optativas do Grupo 2 que você já cursou ou pretende cursar (34 

respostas) 

 

Marque as disciplinas optativas do Grupo 3 que você já cursou ou pretende cursar (33 

respostas) 

 

Quais os critérios de escolha das optativas? (34 respostas) 

 



Você já se sentiu prejudicado pelo não oferecimento de alguma das disciplinas? (29 

respostas) 

21 respostas – Não 

Demais respostas: 

Apenas pelas poucas vagas nas matérias optativas. 

EAP 

Sim 

Sim, outras universidades tem um número de disciplinas optativas muito maior e um 
esquema de tópicos especiais (professor da a disciplina optativa diferente todo 
semestre) muito prática. Na UDESC as disciplinas são "OPTATIVAS". basicamente não 
pode optar muito, tem que fazer pra se formar. 

Apenas pela falta de vagas em determinadas disciplinas. 

Perfeitamente, restrição ao número de alunos não deveria ser ponto de corte para 
cursar qualquer disciplina, visto o cumprimento de pré-requisitos de disciplinas para 
tal. 

Sim. Algumas disciplinas como LAM, LAI e RAI possuem poucas vagas. 

Apenas por falta de vagas, não por não oferecimento da disciplina inteira. 

Sim, por falta de vagas, deixei de fazer matérias optativas, que poderiam me ajudar a 
deixar o curso menos atrasado, pois erros do passado em cálculo 1 e 4 me 
prejudicaram no andar total do curso.... 

 

Em sua opinião, as quatro áreas (automação de sistemas, controle e acionamentos, 

eletrônica e eletrotécnica) são contemplados pelas disciplinas optativas oferecidas? 

(32 respostas) 

21 Respostas – Sim 

Demais respostas: 

Acho que as áreas em si pela quantidade de matérias são bem equilibradas porém a 
qualidade do corpo docente pode sim desequilibrar 

falta umas de eletrônica melhores e alguma de controle que envolva trabalhos com 
programação 

Acho muito estranha essa separação em áreas 

Apenas se fizer todas as optativas. São contempladas parcialmente no modelo atual. 

Não 

São contempladas, porém muitos dos assuntos abordados estão defasados ao que o 
mercado está seguindo ou abordando. 

Não, há áreas com muito mais oferta que as outras. 

Mais ou menos, vejo mais enfoque em duas gRandes áreas 

As quatro áreas são contempladas satisfatoriamente. Entretanto, a área de eletrônica 
é muito voltada para microeletronica e da pouca enfase em telecomunicações. 

As quatro áreas até são oferecidas através das matérias optativas, mas , talvez pela 



maneira como a matéria é direcionada ou pelo professor, sinto que algumas áreas não 
são muito desenvolvidas e queridas pelos alunos, como eletrotécnica. 

Relativamente sim, porém estamos muito longe do mercado de trabalho 

 

Você sentiu falta de alguma disciplina/tópico/área não abordada? (31 respostas) 

6 Respostas – Não 

Demais respostas: 

Sim 

Sim 

Gostaria de mais matérias voltadas para a programação e robótica móvel 

Sim, microeletrônica e fenômenos de transporte. 

Penso que a programação é pouco abordada em nosso curso 

Sim. As disciplinas de programação são muito fracas tive que aprender tudo sozinho 
nas ferias. Tem professores que nem ensinam C só ficam enrolando na aula. É só olhar 
a avaliação deles que vcs descobrem que é. 

Área de mercado de energia 

Não, pois tive opção de muitas disciplinas dentro das minhas áreas de interesse. 

Projeto de motores/transformadores. Projeto de filtros. Programação mais avançada. 

Sim, sinto falta de aplicação prática em algumas disciplinas, que se interessam apenas 
em slides e não muito em "colocar a mão na massa". 

Mais linguagens de programação (Python e C++) e LaTeX 

Ainda é muito superficial o ensino de programação de embarcados. 

Optativas em telecomunicação. 

Gostaria de ter feito mais disciplinas que envolvessem programação ao longo do 
curso. 

Falta um pouco de estudos em Planejamento de Energia (Redes de Distribuição, 
Tarifação, Indicadores) para quem quer seguir nessa área. 

Sim. Faltam disciplinas que abordem mais a fundo áreas como: comércio de energia 
elétrica e fontes renováveis de energia. 

Sim, dentro da área de automação senti muita falta de interação com o LAMAM que 
devido a falta do compressor funcionando passou por muito tempo sem o 
funcionamento completo, também pela pouca interação com esse laboratório. 

Hoje, muitos dos engenheiros carecem de espírito empreendedor e perfil de liderança 
no mercado, afinal geralmente gerem pessoas providas de sua formação e 
capacitação, portanto, o curso carece de ofertar disciplinas que abrangem estas áreas 
do conhecimento, até optativas com enfoque nestas áreas seriam convenientes. 

Senti falta das disciplinas de Automação. Você passa praticamente 3 anos da 
faculdade sem ter nenhuma noção no assunto.Somente no final do curso que você 
consegue algumas matérias na área. Ela deveria ser explorada mais no início do curso. 

Sim. A área de eletrotécnica é fraca, precisa de complemento. Talvez alguma disciplina 
a mais ou uma revisão dos conteúdos ministrados. 

Conhecimentos de software - aulas ou minicursos para aprendizado em PSim, PSpice, 
AutoCAD, Matlab, Labview, Scada e tantos outros. 



Durante a faculdade é necessário uma diciplona que envolva o ensino de SW utilizados 
no curso, e aperfeiçoamento desse conhecimento para pesquisa e ensino 

Acredito que a parte de programação seja muito pouco abordado no decorrer do 
curso. 

Não, as quatro áreas se encaixam muito bem em várias aplicações de um engenheiro 
eletricista em sua carreira profissional 

Não sei bem ao certo, pois o curso de elétrica é muito amplo, ainda não sei bem o que 
vou utilizar no meu dia-a-dia do trabalho 

 

Dê sua visão geral sobre o curso, sua divisão em fases, pré-requisitos, disciplinas, etc. 

(29 respostas) 

Acho desnecessário FGE3 e FEX3 visto que FEX3 é praticamente laboratório de CEL1 e 
FGE3 vê a matéria que é passada em EMB então teria a necessidade de ter duas 
matérias semelhantes onde uma é apenas um aprofundamento da outra. MEP 
considero que está em uma fase muito nova, na qual os alunos não dão o devido valor 
e acaba prejudicando a disciplina. Talvez se mudasse o corpo da matéria trazendo 
talvez um pouco o lado de LATEX pra matéria que além de formatação ideal estaria 
ligado a programação e chamaria mais os alunos, além claro de toda a parte de 
metodologia que a matéria visa. EMB utiliza muito cálculo vetorial, porém fazemos 
cálculo vetorial e praticamente depois de dois semestres é que fazemos EMB 
dificultando muito a disciplina. As fases estão bem desequilibradas - 4ª e 6ª são 
extremamente pesadas e poderia se ter uma certa divisão. 

O problema mais evidente é o tempo reduzido de estudo extra-classe devido carga 
horária demasiada nas aulas presenciais e densidade de conteúdo administrado, que 
parece ter como origem também o teor generalista do curso. 

Acho que o grande problema do nosso curso está na elevada carga horária, sendo que 
para participarmos de atividades extracurriculares precisamos abdicar de grande 
parte do tempo de estudo. Além disso, acho que o aluno demora para ter contato com 
disciplinas da Engenharia Elétrica, o que pode acabar desmotivando-os e causar certa 
elevação no índice de evasão do curso 

extremamente cheia de pré-requisitos por exemplo na quarta fase 7 materias tem 
como pré requisito EDI acho isso exagerado tem disciplinas que não usa edi dai já 
atrasa o curso. Na segunda fase pré requisito pra química é calculo em outras 
universidades química é passado na primeira fase ou ainda pré requisito de fge1 ser 
calculo tbem acho desnecessário pois fge 1 é ensinado no ensino médio e eu não 
precisei de cálculo pra passar nela. Outro ainda é Cod ter pré- requisito de scm sendo 
que são optativas, tem também cfp com pré requisito de pce. Acredito que isso não é 
necessário em optativas, no decorrer do curso nós ganhamos base pra entender bem 
COD e CFP em CCL e EPO respectivamente. 

Outra questão é TCC2 como pré requisito pra estagio acho que isso só atrasa o curso e 
além disso varias empresas pegam estagio de 1 ano é complicado ter que achar 
estagio de 6 meses só pra se formar. Outra ainda é estatística na 7 fase com pré 
requisito de 130 créditos, nada ver esse pré requisito em outros cursos essa matéria é 
ministrada na 2,3 ou até 4 fase pois não precisa de muito embasamento teórico.  

Para finalizar FEC e DAE em outros cursos podem ser puxadas pelo pessoal que está 



atrasado isso adiantaria nosso lado pois teve semestre que fiquei fazendo 5 matérias 
pq não poderia puxar mais. 

O curso me parece bom como está, não gosto de alguns pré requisitos desnecessários, 
e matérias que não são utilizadas no curso posteriormente não me parecem úteis. 
Deveríamos ter mais matérias de gestão e desenvolvimento pessoal. 

Acho a divisão das fases bastante boa, algumas matérias tem pré-requisito 
desnecessários. 

A divisão está aceitável, sendo que a quinta e sexta fases possuem a maior dificuldade 
em geral no curso. Se alguma mudança fosse proposta, seria interessante distribuir 
um pouco mais essa dificuldade para as demais fases. 

Na visão geral, o curso é muito bom. Acredito que os pré-requisitos são um impecilho. 
Uma vez que você reprovar em uma matéria chave, seis meses da sua vida se vão sem 
razão. Poderia-se ter mais liberdade em pegar matérias de outros cursos (ex: 
produção e computação). Os professores poderiam ter mais liberdade de lecionar 
matérias "tópicos especiais".  

De modo geral, as disciplinas de laboratório são "faz relatório, monta experimento, 
entrega relatório". Não há produção de conhecimento. Não sei a solução mas acho 
que deveria mudar. 

O curso é ótimo, no entanto fica prejudicado com tantos pré-requisitos e matérias 
"desnecessárias" (vide ementa de Desenho Técnico na primeira fase, por exemplo) 
para a formação do acadêmico. Exemplos: sinto falta de aulas com AutoCAD 
(ferramenta importantíssima para um engenheiro eletricista), ou ensinar o manuseio 
de calculadora HP. Os professores TEM QUE evoluir junto com a tecnologia, afinal de 
contas somos o curso que, teoricamente, deveria ter o máximo possível de 
conhecimento em diversos softwares e isso infelizmente não é passado para os alunos. 
Algumas áreas são extremamente prejudicadas por conta dos professores, que ou não 
são capacitados suficiente para dar aula e não sabem passar o conhecimento ou, pior, 
mal sabem o que estão passando e ainda cobram dos alunos.  

A carga horária do curso é extremamente puxada e muitos alunos desenvolvem 
diversos problemas psicológicos por conta disso. Sabe-se que Eng. Elétrica é o curso 
mais difícil no centro (se não o mais), mas que tal disseminar um conhecimento maior 
na prática do que forçar o aluno a ficar horas e horas estudando e no fim das contas, 
mal entender o que lhe foi passado? 

Alguns pré requisitos são exagerados demais e algumas fases sobrecarregadas 
demais. 

Acho que a carga horária, de maneira geral, deveria ser menor nas ultimas fases do 
curso (Apartir da 7º), sobrando mais tempo livre para execução de Projetos (Pesquisa, 
Ensino ou Extensão) ou estágio. 

Em geral o curso é muito bom, um dos problemas é que os horários são mal pensados, 
os horário são idealizados como se todos os alunos passassem em todas as disciplinas 
e/ou não queiram fazer nenhum estagio no final do curso, além do obrigatório como a 
maioria dos alunos não estão nessa idealização muitos saem prejudicados.  

Pré requisitos que algumas vezes são desnecessários, pela minha experiencia no curso 
eu não vejo necessidade para que o pré-requisito de: 

PEP seja MAE junto com CEE, acredito que os alunos podem fazer PEP independente 
de MAE, pois os materiais que aparecem em PEP normalmente tem relação ao fio e 
mesmo assim sempre se usou apenas o mesmo fio em PEP e também não é preciso 



fazer nenhuma analise que justificasse ter a matéria de CEE como pré-requisito. 

QEE não precisaria de CDI e GAN, os cálculos feitos na disciplina de química para a 
engenharia elétrica são muito simples (como regras de 3) e por isso não precisaria 
desses pré requisitos tao mais avançados que a própria disciplina.  

ELT tem como pré requisito seja EDI, sendo que nem aparece equações diferenciais em 
ELT. 

LMN também não precisaria de EDI, LMN é uma matéria incrivelmente fácil 
independentemente se EDI foi cursado ou não. 

MEL não precisaria de FGE3, Mel é uma matéria informativa, poderia ser um co-
requisito por causa do laboratório. 

Acredito que o fato de o trabalho de conclusão de curso (TCC) ser um pré-requisito 
para cursar a disciplina de estágio obrigatório prejudica os acadêmicos, visto que 
muitos iniciam o estágio mais cedo, e acabam não validando. 

As disciplinas a partir da 8a fase deveriam ser em períodos tarde/noite, algumas já 
são, porém no período da tarde seria interessante iniciarem a partir das 15:20, o que 
permite cumprir um estágio de 7 horas (6hs mais 1h de almoço) adequadamente. 

Algum pré requisitos são sem sentido. O curso é muito truncado quanto a isso, em 
alguns casos o pré requisito é necessário, porém em muitos esta obrigatoriedade não 
tem sentido já que a disciplina não faz uso frequente do pré-requisito Ex: MEL e PEP. 

Pré requisito deveria ser, em alguns casos, por créditos concluídos. 

O curso de eng. elétrica da udesc possui muitos pré-requisitos sem sentido e que 
simplesmente travam o curso se alguém reprovar em uma disciplina. O curso 
generalista da UDESC é muito bom, da uma visão geral da profissão ao acadêmico, 
mas pelo que vi do mercado de trabalho não sei se aconselharia que continue assim. 
Acredito que deva ser divido em enfases. A partir de determinada fase o acadêmico 
escolha qual enfase das áreas quer seguir ( automação de sistemas, controle e 
acionamentos, eletrônica e eletrotécnica) e precisa cumprir um número "x" de 
disciplinas nessa área, mas não impossibilita que curse disciplina de outra área. O 
acadêmico também deve conseguir se formar em duas áreas no período normal de 
curso se quiser cursar um número maior de disciplinas que o recomendado. Quando se 
formar o acadêmico deve ser engenheiro eletricista com uma enfase. 

Acho que o pré-requisito que tranca o curso do começo ao fim, sendo que muitas 
matérias acabam trancando um semestre é exagerado. 

Estamos saindo do curso muito generalista, sabemos de tudo um pouco, mas com a 
insegurança de saber algo muito a fundo. 

De um modo geral, o curso é excelente, mas há pontos para melhorar.  

A carga horária é muito pesada em algumas fases e com isso o aluno não tem tempo 
para fazer projetos extras e ainda estudar. Em universidades na Europa vemos cursos 
muito bem conceituados com carga horária menores, de modo que o estudante tenha 
tempo para participar de projetos de pesquisa e ainda ter tempo para estudar. Os 
projetos de pesquisa e extensão são muito importantes para o desenvolvimento do 
aluno, pois o aluno pode começar a identificar sua área de atuação e obter 
experiências reais em tais áreas, indo além da experiência em sala de aula. 

O curso está bem dividido, gera um incomodo o fato de alguns pré-requisitos 
trancarem muitas matérias, principalmente no inicio do curso. 

Alguns pré-requisitos são válidos, entretanto, outros não permitem ao acadêmico 
recuperar algum percalços que ocorreram. 



O curso atualmente está muito amarrado. Se o aluno tem alguma reprovação afeta 
muito para a conclusão do curso. 

O curso é bom, a divisão por fases está excelente. Porém, tem alguns pré-requisitos 
que são desnecessários e retrógrados, como por exemplo o pré-requisito para estágio. 
Este deveria estar liberado para fazer a partir da sétima fase como na maioria dos 
cursos de engenharia elétrica em outras universidades. 

Pré-requisitos péssimos que não refletem o conhecimento do aluno com relação ao 
seu estágio na faculdade. Estágio obrigatório ter TCC2 como pré-requisito não faz 
sentido, uma vez que o aluno já pode estar estagiando na área desde antes de iniciar 
TCC1. Acho também que a disciplina de Eletrotécnica deveria estar mais próxima das 
demais disciplinas da área (TDE e optativas), uma vez que muitos alunos já não se 
lembram dos tipos de potência, cálculos para rede trifásica e outros conteúdos muito 
repetidos em outras matérias. 

Curso em geral excelente; Professores em geral possuem uma boa didática, porém 
ainda há algumas exceções. Pré requisito e ordem de disciplina por fase devem ser 
revistos. Devem trazer algumas disciplinas para as fases iniciais, como por exemplo 
Automação, pois isso poderia "ajudar" no interesse do curso. 

A divisão do curso é interessante, no entanto, algumas matérias não deveriam existir. 
Exemplo física 3, eletromagnetismo vemos as mesmas coisas. 

Acredito que o curso tenha base boa. Entretanto, há uma série de pré-requisitos 
desnecessários, que acabam, inclusive, por desmotivar alunos que eventualmente 
reprovem. Por exemplo: não vejo sentido em Calculo I e Geometria Analítica serem pré 
requisitos para Química.  

Outro ponto importante, é que várias matérias tem ementas sobrepostas. É o caso 
clássico de Física 3. Após cursar as matérias CEL1 e EMB, a ementa de FGE3 já foi 
totalmente coberta. Outro caso, é CDI4, ELT e SIS, no que tange a propriedades dos 
números complexos. Acredito que isso possa ser revisto. 

Acredito que a sexta fase seja muito massante, e que a grade poderia ser reavaliada 
com fim de melhor distribuir essas disciplinas. 

Enfim, acredito que o fim do curso precisa de uma reestruturação, tendo em vista o 
estágio. As empresas de Joinville (Embraco, Whirlpool, schulz, tigre, britânia, etc) 
dificilmente aceitam estagiários de seis meses. Por isso, vários estudantes iniciam seu 
estágio já na sétima ou oitava fase, o que gera problemas como: problemas com 
carga horária (realmente acredito que a grade de horários de optativas deveria ser 
organizada de forma que elas estivessem ou no primeiro horário da manhã ou, 
preferencialmente, depois das 17h); outro ponto que acredito que pode ser estudado é 
o pré-requisito. eu ouvi dizer algo sobre "o tempo mínimo da graduação em 
engenharia ser cinco anos" e acredito ter vindo daí a "coluna" de pré-requisitos: 
impedir que o aluno complete o curso em menos de cinco anos. Porém, como grande 
parte dos alunos levam mais de cinco anos para formar, acredito que o pré-requisito 
deve ser revisto. Acho que o "sonho" de boa parte dos estudantes é conseguir um 
emprego bom, em uma boa empresa, logo após a formatura. A opção de academia e 
pesquisa deve ser do aluno, e não algo imposto pela grade curricular. 

De modo geral estão bem elaborados. 

Pré-requisitos as vezes atrapalham mais do que ajudam, pois atrasam o curso e 
muitas matérias que você vacilou por pouco te prejudicam até o final do curso, mesmo 
muitas delas nem possuírem muita relação com matérias futuras.... 



Em nosso PPC atual, o 6º semestre é extremamente crítico aos discentes, contendo 

uma grande carga de disciplinas trabalhosas. Sugira solução. (26 respostas) 

É difícil porque nenhuma das matérias dadas é considerado várzea, na qual requer um 
certo cuidado com todas, além de que todas acabam tendo muitos trabalhos e 
apertando o semestre principalmente no fim. Mas talvez se trocasse TDE (ficaria 
seguido ELT e depois TDE) por MEL já daria uma leve aliviada já que TDE é para ser 
mais complicado que MEL. 

Redução da carga horária presencial em matérias como PEP, que requerem mais 
leitura de normativas, e realocação do horário para os trabalhos extra-classe. 

Passar TDE para o quinto semestre amenizaria um pouco a situação 

tde pra sétima e mae pra 8 pois não tem optativas que trancam com essas matérias e 
SIS pra quinta 

Melhor organização das datas dos trabalhos. 

Mover MAE ou PEE para uma fase posterior, e trazer alguma obrigatória das fases 
posteriores para a sexta fase. 

pergunta repetida 

A sexta fase, particularmente, foi meu pior pesadelo. Existem muitas matérias com 
muitos trabalhos e projetos, sem contar as provas. É projeto de PEP (os quais são 
enormes e complicados de serem feitos), projeto de LEL, inúmeros trabalhos de TDE, 
MAE, sem contar a própria ELA2, que é uma das matérias mais complicadas do curso, 
e deve ser aprendida detalhadamente pelos alunos. São tantas matérias importantes 
nessa fase que, no fim, o aluno não sai com 100% de conhecimento em todas, o 
rendimento diminui para cada uma. 

Colocar alguma das disciplinas como MEP, QEE, SMA no lugar de uma das disciplinas 
trabalhosas para diminuir a carga da 6ª fase. 

Achei bem tranquilo. 

Uma matéria poderia ir para a fase anterior, PEP seria uma boa escolha, pois possui 
muitos projetos trabalhosos que ocupam muito do nosso tempo pós classe, lembrando 
que PEP tem pré requisito a disciplina de MEL que também poderia ir para a classe 
anterior sem causar muitos problemas, porque MEL é uma matéria de grande parte 
teórica mesmo tendo laboratório. 

Melhor divisão das matérias Ex: PEP na sétima fase e PSC na 6 (além de que PSC é uma 
continuação de SIS esta na 5 fase do PPC atual) 

Colocar alguma matéria da sexta fase para a sétima. 

No formulário passado fiz minhas sugestões, porém é extremamente difícil, 
dependendo do formato de curso adotado no novo PCC isso pode ser totalmente 
alterado. 

Talvez uma troca de alguma matéria como SIS por exemplo por Estatística da sétima. 

A única proposta que tenho para a 6ª fase é dividir TDE em duas matérias, de modo a 
abordar melhor os conteúdos da ementa. TDE 1 poderia abordar a parte de aspectos 
construtivos e modelagem das linhas de transmissão de energia elétrica; Modelagem 
dos transformadores de potência; Análise dos sistemas de energia elétrica em p.u.; 
Aspectos básicos da transmissão de energia elétrica em CC. Já TDE 2 pode abordar 
melhor a parte de comércio de energia; Indicadores de qualidade da energia elétrica; 
Normas de fornecimento de energia elétrica; Estrutura tarifária. E a dica seria tornar 
TDE 2 uma optativa. 



Tornar mais matérias da área de eletrônica como optativas 

Deslocamento de ISC para a quarta fase e de CCL para a quinta fase amenizaria essa 
criticidade. 

Acho que AUT e EST poderiam ser puxadas para 6 fase, são matérias que os discentes 
consideram menos trabalhosas e estão na sétima fase. E então colocar SIS e TDE como 
matérias da sétimas fase, até porque nenhuma optativa da sétima fase tem essas 
matérias como pré-requisito. 

Tirar EPO como pré-requisito de TCC1 (e indiretamente tirar ELA-II também) para 
evitar que os alunos se concentrem somente nela, e transformar SIS numa disciplina 
optativa, substituindo-a por PSE, que é mais leve e mais adequada à 6ª fase, ou por 
outra adequada à fase. 

O que implica no 6º semestre é a quantidade de relatórios que o acadêmico deve 
fazer. Se estratificar um pouco as cadeiras que demandam esse tipo trabalhos diários 
em fases diferentes, creio que ajudaria bastante e reduzia bastante a sobrecarga no 
aluno. 

Achei o semestre mais fácil da faculdade. 

Acredito que a solução começa pela reavaliação do conjunto. Se disciplinas repetitivas 
fossem enxugadas, Metodologia da Pesquisa fosse atrasada para perto do TCC, e as 
demais disciplinas rearranjadas, o problema seria resolvido. 

Acredito que seja inevitável, pois em toda faculdade, qualquer curso, existe um 
período que seja mais crítico e trabalhoso. Em especial, a Elétrica, não há como 
antecipar algumas matérias para da 6ª fase para anteriores pois todas necessitam de 
pré-requisitos e que também não podem ser antecipadas. 

Exatamente, a 6ª fase é "pesada". Talvez pudesse haver um remanejamento de 
matérias da sexta fase, para a quinta e sétima fases, SIS ouTDE são exemplos de 
matérias que poderiam ser ministradas na quinta fase, e MEL 

 

Sugere-se incluir a disciplina de metodologia de pesquisa como pré-requisito de TCC-I, 

de forma que o discente fará o plano de trabalho e a revisão bibliográfica no decorrer 

de tal período. Apresente sua opinião e/ou sugestões alternativas. (28 respostas) 

Eu apoio a ideia 

Válido. 

Acredito que MEP poderia ser inserida no TCC I, onde TCC I seria realmente uma 
matéria e o aluno aprenderia a realizar um trabalho científico. 

Estou fazendo TCC agora e eu não lembro nada de MEP então acho que isso seria só 
mais burocracia pro curso 

MEP deveria ser ministrada mais perto de fazer o TCC e penso que seria ter uma 
materia para planejamento do TCC 

Acho que seria bom, em algumas universidades os alunos fazem a revisão bibliográfica 
e aprendem sobre as normas de formatação um semestre antes do TCC com ajuda de 
um professor. 

Não acredito que a disciplina de metodologia de pesquisa auxilie de maneira 
significativa em como o aluno pesquisa durante seu TCC-I. Acho mais interessante 
fixar uma carga horária maior por parte do orientador, a fim de permitir um melhor 
atendimento e contato com o aluno orientado, isto sim auxilia significativamente no 



decorrer da pesquisa. 

Parece ótimo. 

Acho excelente. Quando fiz meu TCC fiquei completamente perdida em relação a 
normas ABNT e revisão bibliográfica. Tive que ir atrás por conta e isso me custou 
tempo para fazer o trabalho de fato, se já tivesse alguma base, poderia poupar tempo. 

Sim, para isso que serve a disciplina. 

Não aprendi nada em MEP e também não fui informado de maneira adequada que o 
plano de trabalho do TCC deveria ser feito antes do TCC-I.  

Essa é uma ideia interessante. Pra mim não deveria existir MEP, e a disciplina TCC-I 
deveria ser "responsável" por fazer o plano de tarabalho e fornecer os conhecimentos 
"burocráticos" para a reailização do TCC 

Não seria necessário, do jeito que a disciplina é aplica hoje ela não seria de suma 
importância, vale lembrar que muitos alunos usam o LATEX para escrever o TCC, e 
esse programa editor de texto já inclui comandos que deixam tudo nas regras da 
ABNT. 

Acho interessante e mais lógico do que o plano atual. Poderia ser na verdade uma 
disciplina feita com o TCC1, mas optativa. O curso de Eng. de produção e sistemas 
possui esse sistema, oferecendo a disciplina como optativa. 

Se o aluno puder desenvolver a ideia do TCC I já em MEP, de acordo. 

Solução perfeita!!! 

Excelente. 

Concordo com a ideia, haja vista que não aprendi nada em MEP. 

Seria interessante que MEP fosse um semestre antes de TCC-I. 

Penso que é válido seguir os passos que a engenharia civil aborda para este assunto, 
onde há um profissional voltado para análise de metodologia ao longo da transcrição 
do TCC. 

Uma ótima solução. A disciplina, atualmente na segunda fase, pouco contribui para o 
desenvolvimento do aluno no curso. Fora que até chegar o TCC-I todos os conceitos já 
foram esquecidos. 

Acho que não tem necessidade de fazer isso. 

Uma burrice, uma vez que todo mundo apresenta TCC seguindo os modelos já 
existentes e ninguém vê problema nisso. Criar pré-requisitos é um passo atrás, 
precisamos de uma grade mais flexível para que os alunos possam, principalmente, 
adequar suas matérias com suas atividades complementares e não se formarem sem 
experiência alguma, uma vez que isso é o que mais está sendo cobrado no mercado 
atualmente. 

Não vejo sentido nisso. MEP deve ser apresentado no inicio para ajudar as fases 
iniciais em trabalhos acadêmicos desde o INICIO do curso. 

Se colocar essa matéria na 7 fase, eu concordo, se não, é apenas mais uma perfumaria 
atrapalhando o andar do curso. 

não precisamos de mais pré-requisitos no curso. Inclusive, TCC1 e MEP poderiam ser 
cursadas junto. Acredito, porém, que a disciplina deveria estar mais perto do TCC. No 
inicio do curso ninguém dá a devida atenção.  

p.s. a ementa de metodologia da pesquisa deve ser avaliada. quando eu cursei, falou o 
semestre todo sobre como fazer citação, e nada mais. 

Seria interessante apresentar esse pré-requisito, pois os acadêmicos precisam ter uma 
mínima noção de como fazer um TCC, artigo e demais trabalhos acadêmicos. 



Sim, seria ótimo, a disciplina de MEP seria melhor aproveitada e muitas dúvidas que 
temos seriam sanadas. Atualmente nos baseamos nas experiências dos veteranos e 
temos ajuda dos professores orientadores. 

Talvez deixar essa matéria mais tarde no curso e não no início ajude no TCC 

 

Atualmente, diversas empresas abrem vagas de estágio para períodos mínimos de um 

ano. O nosso PPC atual limita o estágio obrigatório apenas ao ultimo semestre (tendo 

como pré-requisito o TCC II), o que prejudica alguns discentes. Seria possível permitir 

que o estágio ocorresse juntamente ao TCC II? Avalie, apresente proposta e/ou sugira 

alternativas. (31 respostas) 

Acho complicado o TCC II junto com o estágio principalmente pelo fato de que é bem 
pesado e o TCC pode não sair com uma qualidade maior, acho necessário o estágio de 
1 ano porém não com o TCC II em paralelo. 

Sim, pois, obviamente, daria liberdade para quem quisesse realizar o estágio antes ou 
depois do TCC 2 

Acredito que é possível sim realizar a alteração do pré-requisito, mas penso também 
que provavelmente a qualidade dos TCCs diminuiria 

Sim claro certeza, acho que isso deveria ser uma opção do discente, pois tem TCCs que 
são quase mestrado então nesse caso o aluno saberia que não daria conta dos dois 
(casos de TCC no nPEE ou areas de controle), mas tem caso em que o tema de TCC é 
simples então não exige muito do aluno (casos de eletrotécnica em que envolve só 
pesquisar na internet e escrever ). 

Sim, seria muito bom poder fazer estágio com o TCCII 

Acredito que sim, pois muitos alunos ficam atrasados durante o curso e acabam 
fazendo o TCC-|| com poucas ou nenhuma matéria. Mas também acredito que isso 
deva ser uma opção, para que cada um analise seu caso. Discordo de transferirem o 
TCC-|| para a 10a fase. 

Acredito que o TCC-II poderia ser feito em conjunto com o estágio, porém isto dificulta 
a conciliação com as demais matérias do curso integral. Existem casos de TCC que 
também demandam um maior esforço do aluno, inviabilizando a prática do estágio 
em conjunto. Portanto, acho que deveria ser de escolha do aluno cursar ou não 
estágio em conjunto com TCC. 

Acredito que a possibilidade deva existir deixando como escolha para o aluno. 

Com certeza. Não vejo problema algum no discente estar estagiando e fazendo TCC-II 
ao mesmo tempo. Não há queda não rendimento do trabalho por conta disso. 

A Udesc, infelizmente, prepara o aluno para o ramo acadêmico, e maioria dos 
professores sugam os alunos para fazer um TCC excelente, quase que uma dissertação 
de mestrado. E isso não é prioritário, caso o aluno queira seguir tal ramo, tudo bem, 
não há problema algum. O problema é o curso direcionar esse ramo a todos os alunos, 
mesmo os que querem seguir área industrial ou empresarial. 

Sim, não tem motivo para você ter que fazer TCC II para depois o estágio obrigatório, 
esse pré requisito não faz sentido. 

Com toda certeza. Essa deveria ser uma escolha do discente e não algo imposto pelo 
PPC. Acredito que quem deveria impor os pré-requisitos para uma determinada vaga 



de estágio é a própria empresa, e não a Faculdade. 

Seria possível, também seria bom por as disciplina da 8º e 9ª fase depois das 17:00 
horas, porque não se vai conseguir um estágio se nós temos aulas picadas durante o 
dia todo. 

Como citado anteriormente, acredito que deveria ser permitido o estágio obrigatório 
mais cedo do que o atual plano permite. A partir da 8a fase já seria interessante 
permitir que o estágio fosse validado. Assim, o aluno poderia iniciar na 8a fase e 
depois decidiria se continuaria no estágio até o 10º semestre ou não. 

Sim, na maioria das vezes a área de atuação do estágio já foi abordada em outras 
matérias vistas anteriormente no curso, logo a obrigatoriedade do TCC II é meio sem 
sentido já que não auxilia em nada o estagiando. 

Com certeza. Poderiam já permitir a realização do estágio obrigatório no TCC I. Na 
verdade, a grande maioria dos discentes a partir da sétima fase começam a ter 
oportunidade de realizar estágio nas empresas, pois a grade de horários começa a 
permitir isso. Se algumas matérias optativas e algumas obrigatorias tiverem como 
requisito a carga horaria realizada, estas, para aqueles que estiverem em mais 
condições, adiantar essas matérias nas primeiras fases, para então ter uma grade de 
horários flexível para realizar estágio em empresa. Em resumo, o estágio obrigatório 
poderia ser habilitado para ser realizado a partir da hora que o aluno puder realizar o 
TCC I, pois o aluno já teria feito MEP, que é base para a realização do relatório de 
estágio. 

Sim, esse pré-requisito deve ser retirado e permitir que o acadêmico faça o TCC II junto 
com o estágio ou não. Certamente o rendimento do acadêmico não será o mesmo 
devido a toda a logística de deslocamento, porém é uma escolha do acadêmico. 
Infelizmente o mercado de trabalho de se moldou a academia e sim o contrário. Eu 
mesmo estou na 10ª fase e tive muito dificuldade em encontrar estágio. Meu estágio 
atual é em uma empresa pública sem possibilidade de efetivação. Na maioria dos 
processos seletivos recebi e-mail de desclassificação pelo tempo de estágio 
pretendido. Basicamente isso significa que se eu quiser garantir um estágio na minha 
área de atuação terei que atrasar minha data de formatura no PPC atual. Todos 
sabemos que para conseguir um estágio não depende apenas de ser uma acadêmico 
excelente e sim de uma conjuntura de fatos, infelizmente é isso. Os professores devem 
adequar o seu formato de trabalho com o mercado atual. O contrário não está dando 
certo. 

Acredito que é possível sim ocorrer estágio e TCC II, eu mesmo farei isso e se o TCC II 
não fosse pré-requisito para o estágio obrigatório poderia validar e terminar o curso 
em 5 anos, como há pré requisito, precisarei fazer 1 semestre de estágio obrigatório, 
mesmo após já ter terminado todas as matérias, já ter apresentado TCC e já ter um 
ano de estágio. 

A ideia é possibilitar aos alunos maior participação no mercado profissional, 
principalmente depois da 5ª fase. A minha sugestão é concentrar todas as aulas da 1ª 
à 5ª no período matutino e até as 15:10 no vespertino e as aulas nas fases posteriores 
após as 15:10. Assim, os alunos têm possibilidade de fazer estágios no decorrer da 
faculdade. 

Analisando várias outras universidades e reconhecendo a importância do estágio para 
a fixação dos ensinamentos da graduação seria muito interessante o acadêmico poder 
fazer seu TCC com base no seu estágio. Isso poderia até mesmo aumentar a chance de 



efetivação dos alunos nas empresas, visto que o TCC pode ter aplicação nessa 
empresa. O correto seria poder fazer o estágio obrigatório a partir da 7ª fase e 
distribuir melhor as matérias a partir dessa fase, preenchendo a 10ª fase, com 
disciplinas optativas, visto que não será mais necessário um semestre específico para 
estágio. Ou seja, fica optativo fazer estágio a partir da 7ª fase e o aluno que se 
organize para fazer do modo como achar melhor. 

Seria uma melhor opção, deixando com que o aluno consiga fazer estágio, mesmo não 
tendo terminado o tcc 

Acredito que o Estágio obrigatório deve estar habilitado a ocorrer junto com o TCC II 
ficando a cargo do aluno escolher a quantidade de matérias da grade juntamente com 
ambos os "compromissos". Pois alunos que já concluíram grande parte das matérias 
do curso, fica limitado a esperar a conclusão do TCC II para contar o período de 
estágio obrigatório. 

Penso que a partir da sétima fase já seria benéfico ao acadêmico iniciar processos de 
estágio tanto não-obrigatório como obrigatório, pois a maioria dos acadêmicos saem 
crus da universidade, sem fundamentação e vivência de mercado e não identificam 
oportunidades de atuação. Ideal seria pré-requisito Eletrônica de Potência e 
Automação para cursar Estágio Obrigatório. 

Deveria sim ser possível ocorrer essa situação. Outra solução:poderia facilitar a 
validação de estágio não-obrigatório. Permitindo assim que o aluno faça o TCC-II com 
estágio sem obrigatoriamente estar matriculado na disciplina de Estágio Obrigatório. 

Certamente é possível. Inclusive uma grande maioria dos alunos já começam a 
estagiar enquanto estão fazendo TCCII, porém só validam as horas de estágio do 
semestre seguinte pelo fato de haver o pré-requisito. Com isso o discente tem um 
semestre a mais de custo, sendo aluno, no qual ele poderia estar ganhando um salário 
melhor se já estivesse formado.  

Creio que por sensatez o aluno deveria estar apto a estagiar a partir da sétima fase. 
Caso isso não atenda a ideia do DEE, uma alternativa seria habilitar a fazer o estágio 
obrigatório juntamente com o TCCII os alunos que já estivessem concluído todas as 
matérias necessárias para formação, assim o TCCII não seria comprometido. 

Sim, e vou além, acho que Estágio Obrigatório deveria ter como pré-requisito somente 
EPO no sistema atual. O aluno que finaliza a 7ª fase já tem conhecimento e 
maturidade mais que suficiente para estagiar, e, afinal de contas, isso deveria ser um 
assunto entre ele e a empresa, sem a universidade se meter no meio. Não faz sentido 
exigir TCC de um aluno para fazer o estágio, uma vez que muitos alunos fazem o TCC 
no próprio estágio, criando alguma solução para a empresa em que trabalham e 
aumentando suas chances de uma efetivação depois da formatura. Considerando que, 
em termos profissionais para o aluno, não há diferença nenhuma entre estágio 
obrigatório e não obrigatório, não faz sentido forçar o aluno a ficar um último 
semestre na faculdade apenas para estagiar, conforme é a grade atual. 

TCC II não deve ser pré requisito para estágio obrigatório. Empresas grandes não se 
interessam por pessoas que podem ficar apenas 1 semestre na companhia, até por 
que o nível de conhecimento obtido é muito inferior ao estágio de 1 ano. 

Claro, melhor ainda poder separar quem quer fazer estágio e que não quer. Não há 
sentido tcc bloquear estágio, o pessoal tem que compreender que nem todos 
nasceram para fazer pesquisa. 

Eu acho que a academia deve ser opção do aluno, e não uma condição imposta. A 



grande maioria dos estudantes sonha em terminar a graduação com um bom 
emprego numa grande empresa. Isso, somado ao fato de que as empresas de 
joinvillenão aceitam mais estágios de seis meses, faz com que os alunos procurem 
estágio já na setima, oitava fase. Esse pré-requisito já perdeu o sentido, uma vez que a 
grande maioria já faz tcc e estágio em paralelo. 

É uma boa opção, seria interessante que os horários das matérias da 9ª fase fossem 
alocados todos para que deixe um período livre para os alunos trabalharem no 
estágio. Sendo assim, ficando mais fácil conseguir estágios de 1 ano, trabalhando um 
semestre em meio período e depois na 10ª fase dedicando-se integralmente. 

Acredito que seria possível permitir que o estágio ocorra junto ao TCCII, mas penso 
que não deveria ser obrigatório o estágio de um ano. 

Com certeza, esse o pior empecilho pro pessoal se formar o mais rápido possessível na 
UDESC. COmo Civil e Mecânica consegue juntar as 2 coisas e Elétrica não ? Terei que 
ficar mais 6 meses ou 1 ano aqui trabalhando de graça, pois muitos estágios não são 
remunerados até me formar.... Isso é um absurdo e nenhuma faculdade ferderal que 
conheço TCC 2 é pré requisito do estágio..... TCC 2 deve ser feito juntos com o 
estágio... 

 



Resumo Respostas Questionário Discente 1ª a 4ª fase 

 

Total de 65 Respostas 

 

 

 



















Deixe seus comentários gerais e sugestões a respeito do PPC do curso. (24 respostas) 

O sistema de pré-requisitos deveria ser completamente revisado, é um dos grandes 
motivos de evasão, principalmente no inicio do curso(até a 4ª fase). 

DTE é completamente desnecessária, uma matéria que ensinasse softwares seria 
muito melhor 

Verificar a distribuição de disciplinas na grade. Algumas poderiam ser dadas mais 
cedo e com diferenças nos pré-requisitos. A utilização de softwares ajuda muito. 

Olá, gostaria de sugerir que nos próximos formulários as questões fossem melhor 
elaboradas. 

O ideal seria o professor da parte teórica ser o mesmo do laboratório, como por 
exemplo em ELT 

Acredito que há muitas disciplinas quais não devem haver pré-requisito, tais como 
Direito aplicado, estatística, economia, dentre outras matérias específicas. Há pré-
requisitos absurdos, quais atrasam ainda mais a formatura dos estudantes de elétrica. 
Além do que, seria interessante haver exame de suficiência para mais disciplinas, no 
caso do aluno que fez a matéria, entende do assunto e por algum motivo reprovou. Há 
muitos alunos nessa condição em nosso curso. 

Desenho Técnico para o curso de engenharia elétrica não é adequado. Além de não 
influenciar no curso, é uma perda de tempo, pois poderia ser melhor utilizada. A 
minha sugestão seria colocar uma matéria que ensinasse a usar AutoCad, Matlab ou 
qualquer software importante ao longo do curso.  

Química poderia ser colocado na primeira fase e tirar os pré requisitos, já que em 
nenhum momento utilizei matérias de GAN e CDI1 para resolver exercícios ou 
entender o assunto. 

Já no primeiro semestre, o aluno deveria ter contato com CEL 1 e ALB. ALP poderia ser 
na segunda fase. 

Não vejo utilidade alguma para SMA. 

MEP poderia ser mais tarde no curso. 

A disciplina de ALP deveria ser reformulada para além de abordar os conceitos de C 
entrar em C++ (orientação a objetos) visto importância e aplicação de diversos 
softwares na área de engenharia. Uma alternativa seria criar uma matéria optativa, 
como se fosse um tópico especial para quem quer se aperfeiçoar em uma área que 
exija maior conhecimento de programação (quase todas hoje em dia). 

A disciplina de desenho técnico está completamente defasada, são ensinados 
conceitos que sequer são utilizados novamente pelo estudante, mesmo para quem 
trabalha com projetos elétricos. Seria mais interessante uma disciplina que 
complementasse “projetos elétricos”, ensinando os conceitos de desenho em software 
como AutoCAD. Ensinar softwares de projeto e outros úteis para projetos elétricos. 

A aula de SMA abordava muitos conceitos que me pareciam mais úteis para um curso 
de geografia. São conhecimentos gerais interessantes, porém o que foi abordado em 
aula não tem visão prática para mim, nem mesmo em concursos público tais 
conteúdos são cobrados.  

As matérias de calculo deveriam ter suas cargas horárias revistas. A matéria de CVE 
poderia ser tratada junto com a matéria de CDIIV, ser feita uma união em uma 
matéria de maior carga horária, apenas ensinando os conceitos que são vistos nas 
disciplinas de elétrica, como Eletromagnetismo. Além de ser ministrada um semestre 



antes que a disciplina de eletromagnetismo. 

A disciplina de ELD não necessita de uma carga horária tão grande, os tempos de 
laboratório se matem, mas é perceptível que fica sobrando tempo. Poderia ser revista 
a grade. 

As disciplinas de laboratório de teoria de circuitos elétricos não poderiam ser em 
semestres diferentes, um semestre apenas com a teoria e outro apenas com a prática. 
A maioria dos laboratórios que fiz foram bem desorganizados e não auxiliou para ficar 
os conceitos, pois a teoria não estava aliada com a prática então não sabia que 
fenômeno estava ocorrendo e mesmo. Mesmo após aprender o fenômeno na teoria 
não gerava um resultado muito eficaz, pois a prática já havia passado. 

A disciplina de SDM deveria abandonar de sua teoria o microcontrolador HCS pré-
histórico.  

A disciplina de FEE precisa ter mais ênfase no curso de engenharia elétrica, mais 
ênfase na eletrônica para quem deseja se aprofundar na área.  

A disciplina de MEP aborda muitos conceitos sobre a maneira de adquirir e criar 
conhecimento que deveriam ser repassados de outra maneira. A real utilidade da 
matéria é aprender os paços de como se realiza uma pesquisa aplicada dentro da 
engenharia elétrica e quais são os tipos de pesquisa, portanto deveria ser ministrada 
por um professor pesquisador, didático e com vontade de ensinar. Esta disciplina 
deveria ficar em uma fase mais adiantada para auxiliar os acadêmicos com relatórios 
de pesquisa e metodologias do TCC, até mesmo para auxiliar em como seguir as 
normas da ABNT na UDESC. Deveriam ser aplicados trabalhos para que os alunos 
aprendessem a seguir as normas e a metodologia de pesquisa e até mesmo servir de 
guia para utilização de softwares como LATEX. 

A disciplina de SDM ensina a programar em assembly, que é uma linguagem de 
programação ultrapassada, poderia ser ensinado JAVA, PYHTON, etc... Algo mais útil e 
pratico para a vida profissional. 

Matéria de Álgebra Linear é muito puxada para o tipo de curso. Matérias do DMAT em 
geral têm uma cobrança abusiva de teoria, concordo que deva ser bem cobrado, pois o 
início do curso NÃO PODE ser fácil, mas devem contar com contextualizações com os 
assuntos que serão tratados a posteriori. Curso de Engenharia tem que ter física I, II, III 
e IV, quem reclamar tem que repensar e ir para a área de humanas. 

Eu particular mente creio que a matéria DTE não é tão necessária tendo em conta que 
em fases futuras iremos abordar estes assuntos com o uso de software. 

Matérias como SMA e MEP deviam estar no final curso, assim como matérias como 
DAE, GEN, FEC e STE estão. Matérias como Química e ALB podiam ser realocadas para 
a primeira fase, assim aliviando a quarta fase que é pesada, e consequentemente 
aliviando a sexta fase que também é pesada. Disciplina de Desenho Técnico devia ser 
mais focada no uso do software, como por exemplo o AutoCaD. 

A revisão do PPC, é de extrema importância p/ Discentes/UDESC, tbm p/ o sustento do 
curso, diminuindo o número gigantesco de evasão, com a reforma de alguns detalhes 
seria uma injeção de animo p/ nós alunos... 

As opções serem todas iguais dificulta muito a avaliação do curso, cada matéria 
deveria ter uma opção de escolha sua. 

E não é possível opinar se a carga horária é alta ou baixa na nossa opinião 

DTE - Não vejo nenhuma aplicação de DTE na graduação. Ainda mais que não 
utilizamos nenhum software! Creio que a carga horária pode ser reduzida e ter 



desenho em softwares, ou até mesmo a matéria ser extinta.  

ALP - abordagem em C++ seria mais interessante. Não falar de portugol, que não tem 
a mínima aplicação, seria bom.  

SMA - essa matéria aborda assuntos trabalhados no ensino médio, não vemos nada 
de novo e interessante.  

ALB - poderia ser colocada na primeira fase. Acho que seria estimulante ter contato 
com algo de "elétrica" bem no inicio.  

ELD - Poderiam "juntar" ELD e ALB e depois dividi-las em duas matérias de 72 horas 
em duas fazes distintas. ELD poderia ter labs quinzenais. E também precisa de 
renovação no LAB.  

QEE - desnecessário ter pré-requisitos. Os cálculos são como os do ensino médio, nada 
de novo e interessante.  

CVE - Poderia ser combinada com CDI 4 e passar a ser MAP (que nem na engenharia 
mecânica) e ter 108 horas aula.  

SDM - não precisa de ELD como pré-requisito (nem um conceito abordado em SDM 
precisou de conhecimentos aprofundados de ELD), SDM poderia ter ALP como pré-
requisito. SDM poderia não focar na programação de apenas um micro. 

CEL 1, 2 e ELT - Poderiam ser combinadas em duas matérias de 108 horas cada, 
seguindo a ordem CEL 1, ELT e CEL 2. Acredito que daria uma linearidade maior ao 
aprendizado.  

CEL 1 - aulas "triplas" são cansativas demais.  

Muitos dos pré requisitos são inúteis, fazendo que por uma reprovação o aluno perca 
um semestre inteiro, em muitas matérias o pré requisito não se justifica pois é 
necessário somente o conhecimento básico do assunto, espero que com o novo PPC 
isto seja revisto, havendo apenas pré requisito nas matérias que são realmente 
necessárias, diminuindo assim progressivamente o tempo médio de graduação de um 
estudante de engenharia elétrica, isto impactando diretamente na diminuição do 
índice de evasão e desistência do curso. 

Nas duas primeiras fases há muitas matérias que não fazem sentido em curso de 
elétrica. Destacam-se SMA, DTE (Que normalmente o professor fica passando 
desenhos de peças mecânicas, nada relacionado a Elétrica), MEP (Perde o sentido ser 
uma matéria da segunda fase), QEE (Deveria ter uma ênfase maior na parte de 
materiais para ser um complemento a matéria MEL). 

MEP, dá maneira como está sendo cobrada atualmente, n favorece o desempenho do 
aluno, muitos já fizeram curso técnico ou outro do gênero no qual já foi ensinado esse 
conteúdo, essa matéria, na minha opinião deveria ser optativa, ou, mesmo sendo 
obrigatório, n deveria exigir tanto do aluno. Na segunda fase as pessoas tem q ficar 
em aprender ALI, CDI 2, que irão afetar mais o seu desempenho no curso, e não passar 
uma semana fazendo um trabalho de 30 páginas sobre um assunto qualquer que pode 
não influenciar seu aprendizado, só para mostrar que sabe qual o tamanho certo de 
fonte tem que usar quando se está fazendo uma citação. E DTE não deveria se ter mais 
em um curso de engenharia, principalmente hoje qnd se tem muitos softwares que 
desempenhasse essas funções de maneira muito mais otimizada. As demais matérias 
são coerentes com o curso, porém devem ser ministradas de acordo com a ementa, 
pois, por exemplo, no meu caso, meu professor de CDI 1 n explicou um conteúdo muito 
importante dessa matéria, limites notáveis, e hj ainda tenho dificuldade nesse assunto 
em outras disciplinas, por falta de base de matérias anteriores que os professores não 



explicaram, ou não explicaram adequadamente. 

Devemos evoluir o conceito de aprendizagem. Ficar horas atrás de livros onde mutias 
vezes apenas decorando conceitos, não nos torna um engenheiro melhor. A 
valorização de projetos acadêmicos deveria beneficiar o graduando de algum jeito, 
seja nota, seja reconhecimento. 

Mais com relação a maioria dos pré-requisitos, acredito que poderiam ter menos, pois 
muita gente fica atrasada no curso só por causa dessa burocracia 

O currículo atual esta otimo, esta perfeito da forma como esta atualmente , nao 
necessita mudanças 

As outras matérias não tenho como opinar pois estou no segundo semestre. 

FGE 1 não necessita de CDI 1 como requisito, é puro conteúdo do ensino médio, as 
derivadas e integrais servem apenas para demonstração. 

 



Criação de uma disciplina chamada Projeto Integrador 

 
O Projeto Integrador I, II e III trabalha no processo de integração teoria-prática, 

de interdisciplinaridade, de pesquisa como elemento educativo, bem como de 
problematização e contextualização, de integração ao mercado de trabalho, de 
capacidade de trabalho em equipe, autônoma e empreendedora. 

Neste sentido, o aluno deverá ser capaz de desenvolver um projeto de 
pesquisa tecnológica em alguma das áreas de conhecimento que fazem parte do 
Curso de Engenharia Elétrica. 

Na abordagem dos conteúdos esta disciplina prevê a compreensão pelos 
alunos dos conceitos básicos sobre elaboração e gestão de projetos, como também 
conceitos sobre inovação e propriedade industrial. 

No aspecto de integração de conteúdos com outras disciplinas do Curso de 
Engenharia Elétrica, no mínimo duas outras disciplinas devem ter seus conteúdos 
presentes e estruturantes na elaboração do projeto. 

Cada parte da disciplina prevê trabalhos extraclasse de 4 h-a semanais a 
serem desenvolvidas pelos alunos, além da carga horária de 1 h-a a ser ministrada 
pelo professor em momentos presenciais. 
 
 

Sugestão de matérias: Gestão de Projeto e Fenômeno de Transporte. 
 

 
São áreas pouco abordadas ou não abordadas no curso, e se recomenda que 

se ganhe um destaque. 
 

 
Inclusão de Disciplinas na área de Programação 

 

 
Tem-se como sugestão a inclusão da disciplina de Estrutura de Dados ou a 

criação de ALP2, incluindo conhecimentos de linguagem de programação e uma base 
de estrutura de dados. 

Também nessa área, atualmente há apenas uma disciplina na área de redes, 
que possui como temática apenas redes para automação industrial, faltando 
conhecimentos na área de redes de uma maneira geral para os acadêmicos, 
dificultando o desempenho nessa disciplina.  
 
 

 
Sugestão para retirada de matéria de FEX3. 
 

 
A retirada da matéria de FEX3 não causará ônus ao conhecimentos e à 

experiência prática dos acadêmicos, pois muitos dos experimentos são realizados com 
uma análise mais profunda nos Laboratórios de CEL1 e de EMB. Assim, acarretaria na 
diminuição de 2 horas/aula na 4ª fase, tempo que permitiria o desenvolvimento de 
mais atividades extracurriculares, que são tão importantes quanto o que é 
desenvolvido em sala de aula.Como exemplo, no CCT nenhuma outra das 
engenharias possui FEX3 na sua grade curricular. 
 

 

 
Revisar a ementa de FGE3 

 



Revisão da ementa (ou plano de ensino) de FGE3, FEE, MEL para evitar 
repetição de conteúdos já abordados. Como os conteúdos de circuitos na disciplina de 
FGE3, que são superficiais em relação ao que o aluno desenvolve nas disciplinas de 
CEL1 e CEL2. 

 

Revisar a ementa de Desenho Técnico 

 

 
Revisão da ementa da disciplina de Desenho Técnico que atualmente não está 

adequada às necessidades e ao perfil do engenheiro eletricista, pois a disciplina 
consiste em desenhos à mão de peças mecânicas, sendo pouco desenvolvido o 
desenho de instalações elétricas. A sugestão seria a utilização de softwares para 
desenho ao invés de desenhar a mão e também a disciplina ser focada em desenhos 
de instalações elétricas. 
 

 
Atualização da metodologia aplicada nos laboratórios, focada na resolução de 
problemas e entendimento do objeto de estudo. Evitando a repetição dos 
relatórios 

 

Os relatórios dos laboratórios atuais são focados na coleta de dados do que na 

análise e entendimento dos fenômenos pelos estudantes . Por isso é preciso que haja 

uma atualização na metodologia, na qual os relatórios devem ter questões que 

desafiem o aluno a pensar. Uma maneira de contornar isso, seria a implementação de 

projetos nos laboratórios, ELD e ELA1 são disciplinas que possibilitam esse 

abordagem. 


