
Componente Curricular: Eletroeletrônica 
Curso: Técnico Integrado em Petróleo e Gás
Série: 3ª
Carga Horária: 67 h.r. 
Docente: 

Ementa
Conceitos Básicos de Eletricidade. Semicondutores. Diodos e tipos de diodos. Circuitos
com diodos. Transistor Bipolar de Junção e circuitos CC envolvendo os TBJs.

Objetivos Ensino

Geral

Conhecer  e  montar  circuitos  eletrônicos  básicos  envolvendo  componentes  ativos  e
passivos tais como diodos, TBJs. 

Específicos

 Conhecer os fundamentos dos semicondutores.
 Identificar e montar circuitos com diodos.
 Reconhecer e montar circuitos com TBJ.
 Montar um oscilador senoidal.
 Contextualizar  os  circuitos  eletrônicos  aplicados  a  instrumentação  da  indústria  de

produção de petróleo e gás.
Conteúdo Programático

I UNIDADE

 Introdução (revisão eletricidade básica).
 Materiais semicondutores.

II UNIDADE
 Teoria dos diodos.
 Circuitos com Diodos.

III UNIDADE
 Transistores de Junção Bipolares 

IV UNIDADE
 Amplificadores transistorizados

Metodologia de Ensino
- Aulas teóricas expositivas ilustradas com recursos audiovisuais, utilizando software de
simulação e material disponível na Internet
-  Aulas práticas em laboratório de eletrônica analógica utilizando os mesmos kits  de
eletrônica analógica, auxiliado por meio de roteiros experimentais (guias de experimento)
com no máximo 4 alunos por kit.

Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem
- 02 avaliações teóricas associadas aos conteúdos ministrados
- 01 avaliação teórica/prática após a conclusão dos experimentos, compreendendo os
experimentos realizados e a fixação dos conteúdos.

Recursos Necessários
- Quadro branco. 
- Marcadores para quadro branco. 
- Sala de aula com microcomputador e projetor multimídia, com acesso à Internet, para
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apresentação de slides ou material multimídia utilizado nas aulas teóricas.  
-  Laboratório  de  eletrônica  analógica  contendo  kits  com componentes  de  eletrônicos
associados aos conteúdos ministrados em sala.

Bibliografia
Básica
MALVINO, A. Bates, David J. Eletrônica 7ª edição. McGraw-Hill. 2007. 
Complementar
Boylestad, Robert L. e Nashelsky, Louis. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos 8ª
edição. Pearson Education do Brasil, 2004.
Adel S.  Sedra e Kenneth C. Smith. Microeletrônica, 5ª edição. Pearson Education do
Brasil, 2007.
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