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Programa de Disciplina

1.0 Identificação da Disciplina

1.1 Código da Disciplina: 35
1.2 Nome da Disciplina: Eletrônica
1.4 Pré-requisitos: 23, 24
1.3 Resolução: N0 22/CD/CEFET-PB em 21.08.07 - 10 Reformulação
1.4 Carga Horária: 33 horas aula
1.5 Num. Créditos Teóricos: 6 Aulas/Semana
1.6 Num. Créditos Práticos: 0
1.7 Identificação da Oferta: Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial

2.0 Ementa

Física e propriedades de semicondutores; Junção PN; Estudo das características de diodos de
junção; Transistor Bipolar e de Efeito de campo; Amplificador operacional (estrutura básica,
suas principais configurações e características

3.0 Objetivos da Disciplina

3.1 Geral: Compreender o funcionamento dos materiais semicondutores e sua apli-
cação;
Identificar os tipos de amplificadores existentes na eletrônica e compreender
o seu funcionamento e aplicação;
Compreender o funcionamento de circuitos integrados mais utilizados em
eletrônica.

3.2 Específicos: Ao final do curso, o aluno será capaz de:

. Identificar os conceitos de sinais analógicos e digitais;

. Identificar os conceitos básicos de circuitos amplificadores: tipos de ampli-
ficadores, ganho puro e em dB, circuitos equivalentes, características ideiais
e não ideais, saturação, polarização e eficiência;
. Identificar o conceito inicial e a estrutura do Amplificador Operacional;
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3.0 Objetivos da Disciplina - continuação

3.2 Específicos: continuação. . .

. Identificar os conceitos básicos de circuitos amplificadores: tipos de ampli-
ficadores, ganho puro e em dB, circuitos equivalentes, características ideiais
e não ideais, saturação, polarização e eficiência;

. Identificar o princípio e efetuar o cálculo de valor médio e eficaz;

. Identificar o conceito inicial e a estrutura do Amplificador Operacional;

. Resolver circuitos básicos de Amplificadores Operacionais ideiais: configu-
ração segidor de tensão, inversora, não-inversora, amplificador de diferenças,
integrador e diferenciador;
. Identificar a influência do ganho finito em malha aberta e as vantagens
da realimentação negativa;
. Identificar as características mais importantes do Amplificador Opera-
cional: slew rate, ganho largura de banda, CMRR (taxa de rejeição comum);
. Identificar as características não ideiais do Amplificador Operacional: ten-
são e corrente de off-set ;
. Identificar e classificar os tipos de materiais semicondutores;
. Identificar os materiais extrinsecos tipo p e tipo n;
. Identificar as características elétricas do diodo de junção tanto junto ao
componente como também a folha de dados do mesmo;
. Identificar os modelos do diodo e sua aplicação em circuitos eletrônicos;
. Resolver circuitos com aplicação do diodo de junção: retificador, gram-
peador, multiplicador de tensão;
. Identificar o princípio de funcionamento do diodo Zener;
. Aplicação do Zener em fontes reguladas;
. Aplicação de circuitos reguladores de tensão - Ci 7812 ;
. Identificar os princípios de funcionamento do TBJ e aspectos de constru-
ção;
. Identificar as principais configurações de polarização do TBJ: emissor,
base e coletor comum;
. Projetar vários tipos de polarização na configuração emissor comum;
. Projetar circuitos transistorizados para acionamento de cargas (corte e
saturação);
. Interpretar a folha de dados do TBJ;
. Operação do TBJ na região de corte e saturação;
. Identificar outros tipos de transistores: Mosfet, Transistores de potência;
. Aplicação de circuitos baseados no Ci 555;

4.0 Conteúdo Programático

4.1 Unidade I Introdução a Eletrônica

. Sinais analógicos e digitais;
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4.0 Conteúdo Programático - continuação

. Noções gerais de circuitos amplificadores: ganho, designações utilizadas;

. Principais tipos de amplificadores: tensão , corrente, transresistência e
transcondutância e suas caracteristicas ideiais e não ideiais;

. Caracteristicas não lineares: saturação, limitação de freqüência, polariza-
ção e distorção não linear;

. princípios fundamentais de sinais: valor médio, valor RMS;

4.2 Unidade II Amplificadores Operacionais - AmpOp’s.

. Introdução, estrutura e caracteristicas ideais;

. Estruturas básicas com Amplificadores Operacionais ;

. Principais características: taxa de rejeição em modo comum, slew rate,
produto ganho faixa de passagem, ganho em malha aberta finito, realimen-
tação negativa, saturação do AmpOp;

. Interpretação da folha de dados do AmpOp;

. “Applications Notes” da national instruments;

4.3 Unidade III Fontes de Alimentação

. Introdução a conversão de energia;

. Noções de sinais senoidais: noções de transfomador;

. Circuitos retificadores de meia onda e onda completa;

. Tipos especiais de diodo: Zener, Led;

. Análise de circuitos com diodo Zener;

. Regulação de tensão utilizando o Ci 7812;

4.4 Unidade IV Transistor Bipolar de Junção - TBJ

. Princípio de funcionamento e curva característca;

. TBJ’s operando como chave (corte e saturação;

. Outros tipos de transistores: mosfet e transistor de potência;

. Outros circuitos integrados; Ci 555;

5.0 Metodologia de Ensino

. Os conceitos e teorias serão abordados em aulas expositivos-dialógadas, priorizando a par-
ticipação ativa do alno com questionamento e discussões. sendo utilizado software para estudo
de alguns temas caso seja necessário;

. Os cálculos serão trabalhados com a resolução de problemas e exercícios, individualmente
e/ou em grupo, com posterior correção e solução de dúvidas.
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6.0 Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem

. 4 provas escritas (p1, p2, p3 e p4) por semestre, onde a menor nota é descartada, totalizando
3 notas que constituirão a média aritmética semestral;

. Exercício final (prova convecional sem consulta), constando de questõs teóricas e/ou de
aplicaç¸ao, cobrindo todo o conteúdo ministrado durante o curso e, considerar-se-á como
média da disciplina a média aritmética seguindo os parâmetros estabelecidos pelo IFPB para
cursos superiores em tecnologia;

7.0 Recursos Didáticos

. Datashow, quadro branco, lápis para quadro branco;

. Laboratório de informática (nos casos que se utilize software de simulação).

8.0 Bibliografia

8.1 Básica: . Boylestad, R. L.; Nashelsky, L.; Dispositivos Eletrônicos e Teoria
de Circuitos São Paulo, Editora Pearson/Prentice Hall, 8a. Ed., 2004.

. Sedra, A. S.; Smith, K. C.; Microeletrônica, São Paulo, Editora
Pearson Education, 5a. Ed., 2007.

8.2 Complementar: . Lander, C. W.; Eletrônica Industrial, São Paulo, Editora McGraw-
Hall, 1985.

. Edminister, J. A.; Circuitos Elétricos, São Paulo, Editora McGraw-
Hill, 1981.

. Capuano, F. G.; Marino, M. A. M.; Laboratório de Eletricidade e
Eletrônica, São Paulo, Editora Érica, 24a. Ed., 2007

. Marcus, O.; Sistemas Analógicos - Circuitos com diodos e transis-
tores, São Paulo, Editora Érica, 8a. Ed., 2000

. Pertence Jr., Antônio; Amplificadores Operacionais e Filtros Ativos
- teoria, projetos aplicações e laboratório, São Paulo, Editora Bookman,
1988

Programa de disciplina aprovado em Reunião de Colegiado, com participação de:

Valnyr Vasconcelos Lyra
Diretor de Ensino - IFPB / Campus Cajazeiras

Mat. Siape: 1446519

Samuel Alves da Silva
Coord. do CST. em Automação Industrial

Mat. Siape: 1466529

Prog. Disciplina No35 - página 4 / 3
Coodenação de Automação Industrial

IFPB / Campus Cajazeiras


