
TURMA: PREENCHIMENTO_OPCIONAL

TÓPICO UNIDADE AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS INSTRUMENTO PERÍODO ATIVIDADE ATIVIDADE CARGA -

(SEMESTRE) DIDÁTICOS - DE INDIVIDUAL/ COLABORATIVA/ HORÁRIA

PEDAGÓGICOS AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO (h/a)

1 2020.1 1

Revisão sobre 

semicondutores: 

diodos e transistores

Geral: Revisar conceitos 

importantes sobre a utilização de 

semicondutores em eletrônica, 

Específico: identificar e testar 

diodos e transistores

Texto disponibilizado via 

google sala de aula e 

pesquisa Internet

Comentário via  

formulário G. 

sala de aula, 

sem nota 

07/09 à 1/09

Acesso a 

material 

disponibilizado 

(sem nota)

Dúvidas e 

comentários pelo 

fórum /Sem 

Pontuação

3

É possível a oferta da disciplina de forma não presencial?: Sim

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS

PERÍODO: 1

CURSO: Técnico em Equipamentos Biomédicos

CARGA HORÁRIA restante:  80 % ( 48 aulas), equivalente a 16 encontros em semestre presencialCOMPONENTE CURRICULAR: Eletrônica Analógica II

PROFESSOR(A): Henrique B M Lopes

Caso não seja possível ofertar a disciplina de forma não presencial, explanar os motivos:

2 32020.1

Amplificadores 

Operacionais: teoria 

de funcionamento; 

aplicações em 

instrumentação 

eletrônica

Geral: Familiarizar o aluno com o 

potencial de uso de amp. Op em 

instrumentação eletrônica 

Específico: identificar terminais e 

polarizar o componente

4

Amplificadores 

Operacionais: teoria 

de funcionamento; 

aplicações em 

instrumentação 

eletrônica

Geral: Apresentar ao aluno o 

conceito de ganho e as principais 

configurações de amplificadores 

Inversores com Amp. Op. 

Específico: Montar e testar 

circuitos com o LM741, TL071, TL 

082, TL084

Texto disponibilizado via 

google sala de aula e 

pesquisa Internet

Resposta a  

formulário via G 

sala de aula de 

Avaliação A1

28/09 à 03/10

Avaliação A1, 

aplicada via 

Google Sala de 

Aula  Valor 10 

pontos

Dúvidas e 

comentários pelo 

fórum ou /Sem 

Pontuação

3

Dúvidas e 

comentários pelo 

fórum ou /Sem 

Pontuação

3

3 2020.1 6

Amplificadores 

Operacionais: teoria 

de funcionamento; 

aplicações em 

instrumentação 

eletrônica

Geral: Apresentar ao aluno o AMP. 

OP. como filtro ativo PA, PB e RFaixa. 

Específico: Montar e testar circuitos 

de filtros com com o LM741, TL071, 

TL 082, TL084

Texto disponibilizado via 

google sala de aula e 

pesquisa Internet

Comentário via  

formulário G. 

sala de aula, 

sem nota 

12/10 à 17/10

Acesso a 

material 

disponibilizado 

(sem nota)

3

Dúvidas e 

comentários pelo 

fórum ou /Sem 

Pontuação

2 2020.1 5

Amplificadores 

Operacionais: teoria 

de funcionamento; 

aplicações em 

instrumentação 

eletrônica

Geral: Apresentar ao aluno as 

prinicpais configurações de 

amplificadores não- Inversores com 

Amp. Op. Específico: Montar e testar 

circuitos com o LM741, TL071, TL 

082, TL084

Texto disponibilizado via 

google sala de aula e 

pesquisa Internet

Comentário via  

formulário G. 

sala de aula, 

sem nota 

05/10 à 09/10

Acesso a 

material 

disponibilizado 

(sem nota)

2 2020.1

1 2020.1 2

Revisão sobre 

semicondutores: 

diodos e transistores

Geral: Revisar alguns conceitos 

importantes sobre a utilização de 

semicondutores (diodos e TJB)em 

eletrônica  Específico: identificar e 

testar diodos e transistores

Texto disponibilizado via google 

sala de aula e pesquisa Internet

Comentário via  

formulário G. 

sala de aula, 

sem nota 

14/09 à 19/09

Acesso a 

material 

disponibilizado 

(sem nota)

Dúvidas e 

comentários pelo 

fórum ou /Sem 

Pontuação

3

Dúvidas e 

comentários pelo 

fórum ou /Sem 

Pontuação

3

Texto disponibilizado via 

google sala de aula e 

pesquisa Internet

Comentário via  

formulário G. 

sala de aula, 

sem nota 

21/09 à 26/09

Acesso a 

material 

disponibilizado 

(sem nota)



Acesso a 

material 

disponibilizado 

(sem nota)

Dúvidas e 

comentários pelo 

fórum  /Sem 

Pontuação

3

Dúvidas e 

comentários pelo 

fórum /Sem 

Pontuação

2

Acesso a 

material 

disponibilizado 

(sem nota)

2020.1 14

8 2020.1 11

Aaplicação de TJB 

como amplificadores  

de áudio

Geral: associar sinais alternados à 

configuração amplificadora EC; 

Especíco : Calcular e montar 

circuito  EC

Discussão pelo google Meet 

em encontro síncrono

Comentário via  

formulário G. 

sala de aula, 

sem nota 

8 2020.1 13

Aplicação de 

transistor FET em 

instrumentação 

eletrônica

Geral: Compreender as diferenças 

conceituais  entre TJB e FET 

Específico; polarizar um JFET 

adequadamente

8 2020.1 12

Aplicação de TJB 

como amplificador  de 

áudio

Geral: associar sinais alternados à 

configuração amplificadora EC; 

Especíco : Calcular e montar 

circuito  EC

Texto disponibilizado via 

google sala de aula e 

pesquisa Internet

Resposta a  

formulário via G 

sala de aula de 

Avaliação A4

5

92020.16

Amplificadores 

Operacionais: teoria 

de funcionamento; 

aplicações como 

comparadores em 

malha aberta

Geral: Analisar aspectos técnicos 

dos filtros de passagem do sinal 

de ecg após etapa de amplificação 

inicial

Discussão pelo google Meet 

em encontro síncrono

Comentário via  

formulário G. 

sala de aula, 

sem nota 

09/11 à 14/11

7 2020.1 10

Aaplicação de TJB 

como amplificadores  

de áudio

Geral: revisar o conceito de 

polarização de TJb por dividor de 

tensão Específico: calcular a 

polarização na região ativa

Texto disponibilizado via 

google sala de aula e 

pesquisa Internet

Resposta a  

formulário via G 

sala de aula de 

Avaliação A3

16/11 à 21/11

Acesso a 

material 

disponibilizado 

(sem nota)

23/11 à 28/11

Acesso a 

material 

disponibilizado 

(sem nota)

14/12 à 19/12

Avaliação A5, 

aplicada via 

Google Sala de 

Aula  Valor 10 

pontos

Dúvidas e 

comentários pelo 

fórum /Sem 

Pontuação

39

9 2020.1 15

Análise de Projeto 

prático de  pré-

amplificador de Áudio 

Aplicação de 

transistor FET em 

instrumentação 

eletrônica

Geral: Compreender as diferenças 

conceituais  entre TJB e FET 

Específico; montar circuito 

amplificador com JFET

Discussão pelo google Meet 

em encontro síncrono

Resposta a  

formulário via G 

sala de aula de 

Avaliação A5

Dúvidas e 

comentários pelo 

fórum  /Sem 

Pontuação

3

30/11 à 05/12

Avaliação A4, 

aplicada via 

Google Sala de 

Aula  Valor 10 

pontos

Dúvidas e 

comentários pelo 

fórum  /Sem 

Pontuação

3

Discussão pelo google Meet 

em encontro síncrono

Comentário via  

formulário G. 

sala de aula, 

sem nota 

07/12 à 12/12

Geral: Oferecer ao aluno a 

oportunidade de analisar e explicar 

o funcionamento de pré 

amplificador de áudio com TJB

Discussão pelo google Meet 

em encontro síncrono.

Comentário via  

formulário G. 

sala de aula, 

sem nota 

21 a 26/12

Acesso a 

material 

disponibilizado 

(sem nota)

Dúvidas e 

comentários pelo 

fórum/Sem 

Pontuação

3

4 2020.1 7

Amplificadores 

Operacionais: teoria 

de funcionamento; 

aplicações em 

instrumentação 

eletrônica

Geral: Apresentar ao aluno o 

AMP. OP. como filtro ativo PA, PB 

e RFaixa. Específico: Montar e 

testar circuitos de filtros com com 

o LM741, TL071, TL 082, TL084

Discussão pelo google Meet 

em encontro síncrono

Resposta a  

formulário via G 

sala de aula de 

Avaliação A2

19/10 à 24/10

Avaliação A2, 

aplicada via 

Google Sala de 

Aula  Valor 10 

pontos

5 82020.1

Amplificadores 

Operacionais: teoria 

de funcionamento; 

aplicações como 

comparadores

Geral: Assimilar conceitos sobre 

comparadores construídos com 

AMP. OP.Específico: conceber e 

construir circuitos comparadores 

com Ci comerciais de amp op.

Texto disponibilizado via 

google sala de aula e 

pesquisa Internet

Comentário via  

formulário G. 

sala de aula, 

sem nota 

26/10 à 31/10

Acesso a 

material 

disponibilizado 

(sem nota)

Dúvidas e 

comentários pelo 

fórum /Sem 

Pontuação

3

2020.1 9

Amplificadores 

Operacionais: teoria 

de funcionamento; 

aplicações como 

comparadores em 

malha aberta

Geral: Assimilar conceitos sobre 

comparadores construídos com 

AMP. OP.Específico: conceber e 

construir circuitos comparadores 

com Ci comerciais de amp op.

Texto disponibilizado via 

google sala de aula e 

pesquisa Internet

Comentário via  

formulário G. 

sala de aula, 

sem nota 

02/11 à 07/11

Avaliação A3, 

aplicada via 

Google Sala de 

Aula  Valor 10 

pontos

Dúvidas e 

comentários pelo 

fórum  /Sem 

Pontuação

3

Dúvidas e 

comentários pelo 

fórum ou /Sem 

Pontuação

3

Dúvidas e 

comentários pelo 

fórum ou /Sem 

Pontuação

3



Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no
Ambiente Virtual de Aprendizagem

João Pessoa, 31/08/2020

Assinatura do Professor

Geral: Oferecer ao aluno a 

oportunidade de analisar e explicar 

o funcionamento de pré 

amplificador de áudio com TJB

Entrega Projeto 

P via G sala de 

aula

28 a 31/12

Projeto P, 

aplicada via 

Google Sala de 

Aula  Valor 50 

pontos

Dúvidas e 

comentários pelo 

fórum/Sem 

Pontuação

3

A nota do aluno (N) será dada : N= (A1 + A2 + A3 + A4 +A5) + Projeto P, totalizando 100 pontos. Se N < 70, o aluno deverá fazer um prova de 

recuperação R, com valor de 100 pontos, sendo sua média final calculada por: MF = (N +R)/2. Se MF ≥ 50, o aluno será aprovado.

9 2020.1 16

Análise de Projeto 

prático de  pré-

amplificador de Áudio 

Discussão pelo google Meet 

em encontro síncrono

** O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo da pontuação: Serão duas notas: A soma das avaliações individuais e o do projeto individual

Total  = 100 

pontos


