
 
Plano de Ensino 

Dados do Componente Curricular 
Nome do Componente Curricular: Instrumentação Eletro-Eletrônica 
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Docente Responsável: 

 
Ementa 

 
Noções básicas de instrumentos de medição e análise: multímetros, osciloscópios 
analógicos e digitais, analisadores lógicos digitais, fontes e geradores de funções. 
Métodos de medição e instrumentos de medição: a medição e o erro de medição. 
Padrões de medição e calibração de instrumentos. Métodos de medida e 
instrumentação. Medida de grandezas elétricas: caracterização de sinais e princípios 
gerais de detecção. Instrumentação analógica e digital. Transdutores. Cadeia de 
medição. Equipotencialização e compatibilidade eletromagnética. 
 

Objetivos 

 
Geral 
� Entender, perante um problema de medição de uma grandeza elétrica ou não 

elétrica, o princípio de funcionamento e a construção dos principais instrumentos 
eletrônicos utilizados em várias áreas do conhecimento, e ser capaz de 
selecionar, definir e avaliar o método de medição, os componentes, programas e 
equipamentos mais adequados, bem como projetar a respectiva cadeia de 
medição ou sistema de instrumentação. 

 
Específicos 
� Desenvolver a capacidade de especificar, instalar e configurar instrumentos de 

medição e controle de processos. 
� Elaborar projetos eletro-eletrônicos integrando os instrumentos de medição, os 

controladores e atuadores. 
� Identificar falhas em instrumentos de medição. 
� Ajuste e sintonia de malhas de controle. 

 
Conteúdo Programático 

 
1ª Unidade 

� Conceitos sobre medições. 
� Padrões de tempo e frequência:  

o Padrões de grandezas elétricas.  
o Calibração de aparelhos de medição. 
o Caracterização da qualidade de medição.  
o Erros de medição: erros aleatórios, sistemáticos e incerteza.  
o Estatística da medida: aspectos essenciais na expressão da incerteza da 

medição. 
2ª Unidade 

� Métodos analógicos.  



� Métodos digitais. 
� Métodos de comparação.  
� Caracterização dos instrumentos de medição.  
� Características dos sinais: 

o Filtragem.  
o Atenuação.  
o Fontes e geradores de sinal.  

� Sistemas de medida: 
o Características de sinais.  
o Instrumentos de medição. 

3ª Unidade 

� Princípios gerais da transdução: 
o Características gerais de transdutores. 

� Organização de uma cadeia de medição:  
o Os erros na cadeia de medição. 
o Exemplos de cadeias de medição.  

� Influência do aterramento no desempenho de instrumentos de medição:  
o Interferência eletromagnética. 

 
Metodologia de Ensino 

 
� Aulas teóricas e expositivas, aulas práticas, pesquisas individuais e em grupo, 

seminários e discussões. 
� Trabalhos individuais práticos e teóricos e reforço de conteúdo durante o horário 

de atendimento do professor. 
 

Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 

 
� Provas teóricas e práticas. 
� Listas de exercícios. 

 
Recursos Necessários 

 
� Quadro branco, pincéis coloridos, projetor multimídia, computador, multímetro, 

osciloscópio, analisador lógico, gerador de funções, fonte de alimentação. 
 

Pré-Requisito 

 
� Nenhum. 
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