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Competências: • Ler e interpretar catálogos, manuais, tabelas de componentes eletrônicos. 

• Conhecer e caracterizar diversos componentes eletrônicos. 
• Interpretar grandezas elétricas em componentes e circuitos eletrônicos analógicos. 
• Analisar sinais em circuitos eletrônicos analógicos. 
• Analisar diagramas em bloco e sintomas de possíveis defeitos em componente e circuitos eletrônicos 

analógicos. 
• Elaborar e interpretar ensaios e testes em componentes eletrônicos analógicos. 
• Elaborar pequenos projetos em eletrônica. 

• Elaborar placas de circuitos impressos para circuitos eletrônicos 

  

Habilidades: • Aplicar os princípios de funcionamento dos componentes e circuitos eletrônicos. 
• Dimensionar componentes eletrônicos analógicos a partir do cálculo de seus esforços. 
• Instalar equipamentos eletrônicos analógicos. 
• Modelar componentes eletrônicos através de sua função de transferência 
• Projetar placas de circuitos impressos para circuitos eletrônicos analógicos. 
• Utilizar adequadamente a instrumentação em eletrônica. 
• Utilizar software dedicado ao desenvolvimento, simulação e confecção de circuitos eletrônicos. 

  

Bases Tecnológicas: 1. Teoria dos Diodos 
2. Aplicações dos Diodos 
3. Teoria do Transistores Bipolar de junção 
4. Polarização dos TBJs 
5. Noções de Circuitos Chaveados 

6. Amplificadores Operacionais 
7. Simulação de Circuitos utilizando software 
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Metodologia: Sempre serão ministradas aulas teóricas antes das aulas práticas referentes ao respectivo 
conteúdo. A proporção atende ao PPC, sendo 40h/aula teóricas e 40h/aula práticas. As aulas 
ocorrerão de forma totalmente presencial, a menos que haja decreto estadual ou institucional 

que as suspenda no decorrer do semestre (enfatiza-se que no momento em que está sendo 
elaborado este documento, está determinado oficialmente pela instituição por meio da 
presidência do Insistuto CENTEC, direção e coordenação que haverá somente aulas presenciais). 
Havendo então (e somente se houver) decreto contrário, as aulas poderão ocorrer de forma 
híbrida (teóricas à distância e práticas presenciais) ou de forma totalmente à distância. 
 

Como ferramentas principais nas aulas teóricas, serão utilizados computadores pessoais ou do 
laboratório de informática contendo o respectivo software de CAD (Proteus). 
 
Nas aulas práticas serão utilizados componentes eletrônicos diversos, ferro de solda, sugador, 
estanho, fonte de bancada, protoboard, fios para conexões ou outros materiais que serão 
informados no decorrer das aulas. Todos estes equipamentos podem ser adquiridos pelo próprio 

aluno no comércio para a realização das práticas em casa em caso de suspensão das aulas 

presenciais.  
 
Como estratégias para melhor ensino e aprendizagem, além de alguns métodos tradicionais 
poderão ser utilizadas metodologias ativas de ensino que serão escolhidas a depender do tipo de 
atividade: 
 
Avaliações diagnósticas e de revisão - Quiz (Kahoot ou Plickers); 

Exercícios - Abstração matemática com jogos; 
Participação extra sala - Robótica educacional. 
 
OBS: Nas aulas presenciais será obrigatório por parte do aluno o porte e o uso de 
equipamentos de proteção individual. O não uso dos EPI’s acarretarão 
automaticamente no registro de falta no sistema acadêmico. 

• Em decorrência da pandemia: 

o Máscara facial; 
o Álcool em gel/líquido (concentração mínima de 70%). 

• Em decorrência do uso dos laboratórios (em aulas práticas): 
o Calça comprida; 
o Calçado fechado; 
o Bata industrial. 

 
Recomenda-se, além disto, que o aluno dispense o uso de acessórios como anéis, 
alianças, brincos, alargadores, piercing, correntes de pulso, gargantilhas ou qualquer 
outro item que possa ocasionar qualquer tipo de acidente. 

  
Avaliações: Serão realizadas três avaliações escritas pontuando de 0 a 7 e três práticas pontuando em 1 

ponto pela execução e elaboração de relatórios, totalizando 3 pontos. As avaliações teóricas 
terão composição mista (questões fechadas e abertas) e serão realizadas sem consultas a 
qualquer material. 

 
A média das três notas obtidas deve ser superior ou igual a 7 para que o aluno seja aprovado; 

Caso a média seja inferior a 4, o aluno está reprovado sem direito a AVF; 
Caso a nota seja entre 4 e 7, o aluno tem direito a realizar AVF; 
A média final (soma da média com a AVF dividido por dois) deve ser igual ou superior a 5 e a 
nota mínima de AVF é 4, para que o aluno seja considerado Aprovado por Média Final. 
Frequência inferior a 75% implica em reprovação por falta. 

  
Bibliografia: BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BOYLESTAD, R. L.; NASHELSKY, L. Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall. 
PIZZOTTI, Ricardo. Enciclopédia básica da mídia eletrônica. São Paulo: SENAC. 
HETEM JUNIOR, Annibal. Fundamentos de informática: eletrônica básica para computação. 

Rio de Janeiro: LTC. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MALVINO, A.; BATES, David J. Eletrônica: v.1. São Paulo: McGraw-Hill.  
VAN VALKENBURGH, Nooger. Eletrônica básica do estado sólido: v.1. Rio de Janeiro: Ao 
Livro Técnico 
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DATA Teórica/Prática CONTEÚDO MINISTRADO (TEÓRICO / PRÁTICO) 

02/02/2023 Teórica (2 aulas) Apresentação da disciplina 

03/02/2023 Teórica (2 aulas) Tipos de materiais (condutores, isolantes e semicondutores) 

09/02/2023 Teórica (2 aulas) Diodo ideal versus diodo real 

10/02/2023 
Prática (2 aulas) 

Prática: Apresentação dos equipamentos de bancada (Multímetro, protoboard, 
fonte e componentes diversos) 

16/02/2023 
Prática (2 aulas) 

Prática: Apresentação dos equipamentos de bancada (Multímetro, protoboard, 
fonte e componentes diversos) 

17/02/2023 Prática (2 aulas) Prática: Teste e análise de circuitos básicos com diodos 

23/02/2023 Prática (2 aulas) Prática: Teste e análise de circuitos básicos com diodos 

24/02/2023 Teórica (2 aulas) Aplicações do diodo (Associação em série, paralelo e misto) 

02/03/2023 Prática (2 aulas) Prática: Aplicações do diodo (Associação em série, paralelo e misto) 

03/03/2023 Prática (2 aulas) Prática: Aplicações do diodo (Portas lógicas AND e OR) 

09/03/2023 Teórica (2 aulas) Retificadores de meia onda e de onda completa 

10/03/2023 Prática (2 aulas) Prática: Retificadores de meia onda e de onda completa 

16/03/2023 Prática (2 aulas) Prática: Retificadores de meia onda e de onda completa 

17/03/2023 Teórica (2 aulas) Revisão para a Primeira Avaliação Parcial (AV1) 

23/03/2023 Teórica (2 aulas) Aplicação da Primeira Avaliação Parcial (AV1) 

24/03/2023 - Feriado municipal: Aniversário do Padre Cícero 

30/03/2023 Teórica (2 aulas) Conceitos básicos de diodos Zener 

31/03/2023 Teórica (2 aulas) Aplicações do diodo Zener 

06/04/2023 - Feriado nacional: Quinta feira santa 

07/04/2023 - Feriado nacional: Paixão de Cristo (sexta-feira santa) 

13/04/2023 Prática (2 aulas) Prática: Aplicações do diodo Zener 

14/04/2023 Prática (2 aulas) Prática: Aplicações do diodo Zener 

20/04/2023 Teórica (2 aulas) Circuitos reguladores de tensão 

21/04/2023 - Feriado nacional: Tiradentes 

27/04/2023 Prática (2 aulas) Prática: Circuitos reguladores de tensão 

28/04/2023 Prática (2 aulas) Prática: Circuitos reguladores de tensão 

04/05/2023 Prática (2 aulas) Prática: Circuitos reguladores de tensão 

05/05/2023 Prática (2 aulas) Prática: Circuitos reguladores de tensão 

11/05/2023 Teórica (2 aulas) Revisão para a Segunda Avaliação Parcial (AV2) 

12/05/2023 Teórica (2 aulas) Aplicação da Segunda Avaliação Parcial (AV2) 

18/05/2023 Teórica (2 aulas) Transistores bipolares de junção (NPN e PNP) 

19/05/2023 
Prática (2 aulas) 

Prática: Transistores bipolares de junção (Teste de transistores e uso como 

chave) 

25/05/2023 Prática (2 aulas) Prática: Transistores bipolares de junção (Uso como amplificadores) 

26/05/2023 Teórica (2 aulas) Amplificadores operacionais 

01/06/2023 Prática (2 aulas) Prática: Amplificadores 

02/06/2023 Prática (2 aulas) Prática: Amplificadores 

08/06/2023 - Feriado nacional: Corpus Christi 

09/06/2023 Prática (2 aulas) Prática: Amplificadores 

15/06/2023 Teórica (2 aulas) Revisão para a Terceira Avaliação Parcial (AV3) 

16/06/2023 Teórica (2 aulas) Aplicação da Terceira Avaliação Parcial (AV3) 

29/06/2023 Teórica (2 aulas) Aplicação de Avaliação Final (AVF) 
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