
 139

PLANO DE DISCIPLINA 
NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: Informática Aplicada 
CURSO: Técnico em Eletrotécnica 
PERÍODO: 2º 
CARGA HORÁRIA: 33h 
DOCENTE RESPONSÁVEL: Leonardo Telino 
 

EMENTA 
 

� Conhecer e aplicar a informática para solucionar problemas de eletricidade. 
 

 

OBJETIVOS 
Geral 
 
� Dotar o técnico em eletrotécnica de conhecimentos de informática voltados à 

solução de problemas de eletricidade. 
Específicos 
 
� Dimensionar instalações elétricas utilizando software específico. 
� Elaborar planilhas eletrônicas para estabelecimento de demandas (kW)  de 

contrato. 
� Utilizar o aplicativo MATLAB para solucionar problemas de eletricidade. 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Utilizar planilhas para calcular por processo iterativo a demanda ótima de contrato 
(convencional e horosazonal) entre unidade consumidora e a concessionária de 
energia 

� Consumo , demanda 
� Modalidades tarifárias 
� Contratos, demandas medida, contratada e faturável 
� Planilha específica para cliente convencional - grupo A 
� Planilha específica para cliente horosazonal - grupo H 

2. Utilizar softwares de apoio ao cálculo de condutores 

� Variáveis envolvidas no dimensionamento de condutores 
� Software específico  : DCE 3.0 ou 3.1 da Pirelli 
� Realizar dimensionamento de condutores em força motriz e em iluminação 
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3. Utilizar editores de texto e planilha paraadministração da execução de projetos 
elétricos 

� Realização de relatórios em editores de texto 
� Realização de planilhas de materiais elétricos 
� Realização de planilhas de custo de pessoal 
� Realização de planilhas de Fluxo de Caixa de empreendimentos 

4. Utilizar softwares de apoio à elaboração de projetos de iluminação 

� Variáveis em projetos de iluminação 
� Software específico :lumicenter ou similar 
� Soluções de luminotécnica 

5. O aplicativo MATLAB 

� Aplicações do MATLAB 
� Solução de matrizes e equações lineares 
� Solução de circuitos elétricos 
� Programação básica com MATLAB 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
 
� Explanação teórica; Explanação prática de funcionamento do software; 

Práticas graduais com os softwares específicos; Exercícios em computador 
com os softwares específicos. Avaliações teóricas e práticas. 

 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  
 

� Prova escrita, trabalhos, práticas laboratoriais. 
 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
� Sala de aula contendo quadro branco e pincel atômico;data-show. 
� Laboratório de informática e softwares específicos. 
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