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PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Engenharia Elétrica  
DISCIPLINA: Materiais Elétricos CÓDIGO DA DISCIPLINA: TEC.0227 

PRÉ-REQUISITO(S): Química Geral; Eletricidade e Magnetismo 

UNIDADE CURRICULAR:   Obrigatória [X]  Optativa [  ]  Eletiva  [  ] SEMESTRE: 5o 

VÁLIDO PARA O(S) PERÍODO(S) LETIVO(S): 2017.2 em diante 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 67 horas PRÁTICA:  EaD: 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 04 horas-aula CARGA HORÁRIA TOTAL: 67 horas 

DOCENTE(S) RESPONSÁVEL(IS): Edgard de Macedo Silva 

 

EMENTA 
Introdução a Ciência dos materiais, cristalinidade, defeitos cristalinos, deformação plástica. Diagrama de 

equilíbrio e ligas metálicas. Propriedades mecânicas. Tratamento térmico. Correlação entre microestrutura e 

propriedades dos materiais. Propriedades elétricas. Polarização de dielétricos. Perdas em dielétricos em campos 

alternados. Propriedades magnéticas. Perdas em materiais magnéticos em campos alternados. Interpretação 

atômica das propriedades dos dielétricos. Polarização espontânea. Relaxação dipolar. Mecanismos de condução e 

ruptura em dielétricos. Materiais magnéticos. Magnetização espontânea. Mecanismos de condução em materiais 

condutores e semicondutores. Propriedades óticas dos materiais. Aplicações práticas de materiais usados em 

engenharia elétrica. 

 

OBJETIVOS 
Geral: compreender a relação entre microestruturas e as diversas propriedades dos materiais, e conhecer as 

diversas propriedades e efeitos sobre os materiais e suas aplicações em Engenharia Elétrica. 

Específicos: ao final da disciplina, espera-se que o aluno seja capaz de: relacionar a estrutura do material com 

suas propriedades físicas, químicas e mecânicas; correlacionar os defeitos cristalinos com as propriedades dos 

materiais; correlacionar as microestruturas dos materiais com as suas propriedades mecânicas, elétricas, 

magnéticas e óticas; saber correlacionar o efeito dos tratamentos térmicos com as propriedades dos materiais; 

identificar as principais aplicações dos principais materiais em Engenharia Elétrica; selecionar materiais em 

função das suas propriedades. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Defeitos cristalinos; deformação plástica; propriedades mecânicas; ligas e diagrama de equilíbrio; 

transformações fora do equilíbrio e tratamento térmico; propriedades elétricas (condução em termo de modelos 

de banda e de ligação); materiais condutores, semicondutores e isolantes; mecanismos de condução em materiais 

condutores e semicondutores; avaliação da condutividade elétrica e da concentração de portadores com a 

temperatura; dispositivos semicondutores; propriedades elétricas em cerâmicos e polímeros; polarização de 

dielétricos e perdas em dielétricos em campos alternados; interpretação atômica das propriedades dos dielétricos; 

polarização espontânea; mecanismos de condução e ruptura em dielétricos; materiais magnéticos e suas 

propriedades; perdas em materiais magnéticos em campos alternados; magnetização espontânea; propriedades 

óticas dos materiais; aplicações de fenômenos óticos. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
As aulas serão expositivas e com correlações entre casos práticos e o conteúdo. As aulas serão ministradas no 

laboratório de Metalografia, onde é possível fazer realizar práticas entre microestrutura e propriedades. Serão 

utilizados como recursos didáticos utilização de projetor, aulas práticas e discussões de vídeos. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 
[ X ] Quadro 

[ X ] Projetor 

[X ] Vídeos/DVDs 

[     ] Periódicos/Livros/Revistas/Links  

[ X ] Equipamento de Som 

[ X ] Laboratório de metalografia 

[     ] Softwares:  

[     ] Outros:  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
O aluno será submetido a quatro avaliações durante o semestre, podendo ser provas, seminário ou trabalho. 
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