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REFORMA CURRICULAR DO CURSO DE
ENGENHARIA ELÉTRICA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PARANÁ

APRESENTAÇÃO:
Este trabalho apresenta o projeto pedagógico do Curso de Engenharia Elétrica
da Universidade Federal do Paraná, a partir da reforma curricular do curso.
Neste projeto, objeto de vários anos de estudo, vários professores e alunos
trabalharam estudando diversos programas pedagógicos provenientes de outros
cursos de engenharia, discutiram idéias novas, e então, propuseram uma estrutura
que constitui este projeto. O presente projeto trata então do perfil do aluno, os
desafios de mercado, a redução de carga horária segundo a LDB 9394/96 (diretrizes
curriculares), e respeita as resoluções 53/01 do CEPE, e a resolução 48/76 do CFE.
Finalmente, este projeto propõem a criação de novas disciplinas através de uma
reforma curricular do curso.

1. INTRODUÇÃO:
O presente documento visa a apresentação de uma proposta de implantação
de uma reforma curricular do curso de Engenharia Elétrica da UFPR.
Entre 1990 e 1997, a UFPR incorporou no seu quadro de docentes um bom
número de novos valores na área de telecomunicações, eletrônica e eletrotécnica
todos eles Doutores nestas respectivas áreas. Estes novos docentes, somados aos
excelentes profissionais já existentes, definem um novo perfil para o Departamento
de Engenharia Elétrica da UFPR. É com base neste perfil, nas exigências de
mercado e no atual potencial para desenvolvimento de atividades de docência,
pesquisa e extensão que surge a proposta de um novo currículo para o curso.
Para atender às necessidades de uso e do crescimento das atividades relativas
à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no Estado do Paraná, a
UFPR criou, em 1964, o Curso de Graduação em Engenharia Elétrica, com apoio da
Companhia de Eletricidade do Estado do Paraná S.A. – COPEL tendo este, sido
reconhecido pelo decreto presidencial no 67.730/70 de 10 de dezembro de 1970.
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Desde a formação da primeira turma de engenheiros eletricistas em 1968, e
considerando-se a necessidade latente de formação de recursos humanos
qualificados para participarem da consolidação daquele curso, o Departamento de
Eletricidade (antigo nome deste departamento), com o apoio do LAC (Laboratório
Central da COPEL), e do PICD/CAPES, vem se consolidando como um centro de
excelência na formação e treinamento de mão de obra qualificada, para o
atendimento das necessidades que surgem com a criação de pólos industriais nas
principais cidades do estado do Paraná.
Desde a consolidação do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica, o DEE.
vem se caracterizando por um processo contínuo de crescimento do corpo docente.
No início contratava-se Professores com a graduação somente. Em seguida, o DEE
adotou a política de contratação de profissionais com o título mínimo de Mestre, e
hoje faz-se esforço de contratação somente de Doutores.
À partir de uma etapa inicial que se caracterizou pela presença de Professores
em tempo parcial de trabalho de vinte horas por semana, o processo de
consolidação da Engenharia Elétrica na UFPR evolui para atingir uma presença
maciça de Professores com Mestrado e Doutorado, formados em instituições do
país e do exterior, com predominância em quase sua totalidade de docentes em
regime de trabalho de quarenta horas por semana trabalhando em regime de
dedicação exclusiva.
Em 1989 iniciou-se dentro do DELT por iniciativa dos Professores e alunos do
Centro Acadêmico, (através da criação do CIEL – Centro de Instrumentação
Eletrônica e da Semana da Engenharia), um processo contínuo de convite a
Professores Doutores nas diversas áreas de conhecimento da Engenharia Elétrica,
para ministrarem cursos extracurriculares de cunho técnico aprofundado aos alunos
do curso de graduação e Professores do curso. Estes eventos, e outros de mesmo
caráter, tiveram por base o apoio da UFPR e do Programa Especial de Treinamento
(PET) da CAPES. Programas de bolsas de iniciação à pesquisa do CNPq e da
UFPR, de monitoria da UFPR, entre outros, são uma constante dentro do Curso de
Graduação em Engenharia Elétrica.
Também cabe destacar que a Universidade, mantêm convênio com o LACTEC
- Laboratório Central de Pesquisa e Desenvolvimento, para o desenvolvimento e
industrialização de produtos de engenharia elétrica. Apesar de não existir iteração
entre os professores do departamento e o referido centro, o mesmo propicia aos
alunos do curso, possibilidade de estágio.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB (Lei n 0. 9394, de 24 de
dezembro de 1996), nos termos do inciso II do Artigo 53, confere autonomia às
Instituições de Ensino Superior para fixar currículos de seus cursos, observadas as
diretrizes curriculares pertinentes.
O Ministério da Educação e do Desporto – MEC, através da Secretaria de
Educação Superior – SESU, convocou (Edital n0. 4/97 de 10 de dezembro de 1997)
as Instituições de Ensino Superior para apresentarem propostas de diretrizes
curriculares.
Desde a promulgação deste Edital, que fixou os mínimos de conteúdo e de
duração dos cursos de graduação em Engenharia bem como definiu suas áreas de
habilitações, incluindo entre elas a Engenharia Elétrica, que a Resolução 48/76-do
Conselho Federal de Educação – datada de 27 de abril de 1976, que fixava os
conteúdos mínimos bem como a duração dos cursos de graduação em Engenharia
Elétrica pôde ser considerada como ultrapassada.
A citada LDB introduz a expressão “Diretrizes Curriculares”, que vem substituir
os “Currículos Mínimos” da Resolução 48/76-CFE. Isto posto, a atualização do atual
Currículo do Curso de Engenharia Elétrica da UFPR justifica-se não só pelo aspecto
técnico, mas é também uma necessidade urgente para atender requisitos legais.
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No caso específico da Engenharia Elétrica, o MEC nomeou uma comissão
formada pelos seguintes professores: Germano Lambert Torres - José Sidnei
Colombo Martini - Mário de Sousa Araújo Filho - Renato Carlson - Renato Machado
de Brito - Wainer da Silveira e Silva - Yaro Burian Junior. Essa comissão de
Especialistas em Ensino de Engenharia, nomeada com o intuito de elaborar tais
Diretrizes considera seu trabalho já finalizado, estando disponível o documento final
na Internet em http://www.mec.gov.br. No entanto fatores externos à Comissão de
Especialistas fazem com que até o momento (janeiro de 2002) a proposta de
Diretrizes Curriculares para os Cursos de Engenharia ainda mantém o status de
proposta e não foi transformado em lei.
A leitura desse documento deixa claro que os especialistas que o redigiram
abandonaram definitivamente o detalhamento que permeava a legislação anterior e
optaram por um texto orientador em vez de restritivo. Assim sendo, apesar de
carecer ainda da força da lei, o documento elaborado pela comissão de
especialistas nomeada pelo MEC traz a liberdade tão ansiada de cada instituição de
ensino elaborar currículos diferenciados em função da realidade local, ao mesmo
tempo que deixa aberta a possibilidade do surgimento de propostas inovadoras.
Deixa-se explícito portanto que eventuais mudanças e adaptações podem se fazer
necessárias tão logo tenha-se em mãos a versão final da respectiva “Diretriz
Curricular” dos Cursos de Engenharia Elétrica. Porém é extremamente improvável
que exista um retrocesso no sentido de uma resolução final restritiva como a
existente no passado. Isto posto, a presente proposta baseia-se na proposta de
"Diretriz Curricular" para os Cursos de Engenharia, divulgada pelo MEC.

2. AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO VIGENTE:
O movimento mais importante no sentido da normalização dos cursos de
Engenharia no Brasil ocorreu em 1976, através da publicação da Resolução 48/76
do CFE (Conselho Federal de Educação, cujo texto acha-se na seqüência. Alguns
trechos indicados como (. . .) foram omitidos, pois tratam de outras habilitações
diferentes da Engenharia Elétrica.
Conforme observa-se no Art. 6o da citada resolução, considera-se seis
habilitações da Engenharia, sendo uma delas a de Eletricidade. O título profissional
dado aos formados nessa especialidade é o de ENGENHEIRO ELETRICISTA. No
entanto, o Art. 7o cita também a possibilidade de ter-se cursos com habilitação
específica em ENGENHARIA ELETRÔNICA, ENGENHARIA ELETROTÉCNICA e
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES, fato que como se verá gerou alguma
confusão quanto ao título profissional.
RE S OL UÇ ÃO N o 48/ 76, d e 27 d e ab ri l d e 1976
Fi xa os mí ni mos de cont eúdo e de duraç ão do curso de gradu aç ão em
Engenh ari a e def i ne suas áreas de habi l it ações.
O P resi dent e do C onsel ho F ederal de Educaç ão no uso de suas
at ri bui ções e com obser vâ nci a do que di spõe o art . 26 da l ei n o 5.54 0/ 86,
consi der an do, ai nda as con cl usões do P arec er n o 4.80 7/ 75, e seu anex o,
hom ol ogad o pel o exm o. S enho r Mi ni st ro da Educ açã o e C ult ura, que a est a se
i ncorpo ra ,
R ES OLVE:
Art . 1 o – O cur rí cul o m ínim o do curs o de enge nh ari a t erá um a part e
com um a t odas as áreas em que se desdo br a, e um a part e di versi fi ca da, em
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funçã o de cada áre a de habi l i t ação.
P arágr af o úni co- A part e com um do currí c ul o com preen de rá m at éri as de
form ação bási ca e de form ação geral . A part e di versi fi c ad a com pree nde rá
mat éri as de form ação geral e de form açã o pro fi ssi onal especí fi ca.
Art . 2 o – A orde na ção das m at éri as consi der adas no art i go prim ei ro não
repr esent a seqüên ci a im post a na est rut ur açã o do currí cul o pl eno, o qual pode rá
adm i ti r i nt erpen et ra ção de m at éri as de am bas as part es.
P arágr af o úni co- Nas i nst i t ui ções uni cur ri cul a res, onde i nexi st a prim ei ro
ci cl o, o cur rí cul o pl eno pode rá com port ar, desde o i ní ci o, est udos que
cont ri buam para desenv ol ve r no al uno a ati t ude pro fi ssi onal do enge nh ei ro.
Art . 3 o – As mat éri as de form ação bási ca, com um a t odas as áreas,
com pre end er ão os fundam ent os ci ent í fi cos e t ecnol ógi c os da Engenh ari a,
cobri nd o os segui nt es cam pos:
Mat em áti ca
Fí si ca
Quím i ca
Mecâni ca
P rocessam ent o de dados
Desenh o
El et ri ci dade
R esi st ênci a dos Mat eri ai s
F enôm enos de Transp ort e
Art . 4 o –
As mat éri as de form ação geral cont e rão assunt os que
cont ri buam para com pl em ent ar a form ação bási ca do engenh ei ro , capa ci t and o- o
á uti l i zação de el em ent os de nat ure za sóci o econôm i ca no pro cesso de
el abora çã o cri at i va.
P arágr af o úni co – As m at éri as de form açã o geral , i gual m ent e com uns a
t odas as áre as da enge nh ari a cobri r ão os segui nt es cam pos: Hum ani dade e
Ci ênci as S oci ai s, dest acan do - se Adm i ni st raç ão e Econ om i a e Ci ênci as do
Am bi ent e.
Art . 5 o – As m at éri as de form açã o profi ssi onal geral t erão assunt os que
possi bi li t em o adequ ad o conh eci m ent o dos fund am ent os, m at eri ai s si st em as e
process os, nas di fere nt es áre as de enge nh ari a.
Art . 6 o – C onsi deram - se, para os efei t os dest a R esol ução com o áre as de
habi l it ação da Engen ha ri a as sei s segui nt es:
Ci vi l
Eletricidade
Mecâni ca
Met al urgi a
Mi nas
Quím i ca
§1 o – Out ras áre as de habi l i t ação pode rã o ser defi ni das pel o C onsel ho
F ederal de Educaç ão, se assim o exi gi rem as necessi d ades do desen vol vi m ent o
naci onal , ou serem cri adas pel as i nst it ui ções, na form a do que di spõe o art . 18
da l ei n o 5.44 0/ 68.
§2 o – As m at éri as de form açã o pro fi ssi onal geral , em cada áre a de
habi l it ação , serã o as segui nt es:
(. . .)
b) Área: El et ri ci dade
Ci rcui t os el ét ri cos
El et rom agnet i sm o
El et rôni ca
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Mat eri ai s El ét ri cos
C onversã o de Energi a
C ont rol e e S ervom ecani sm os
(. . .)
Art . 7 o – As áre as refe ri das no art i go 6 o com pree nd er ão as at uai s
habi l it ações corr espo nd ent es: Engenh ari a Ci vil , E l étri ca ,
Mecâni ca,
Met al úrgi ca, Mi nas e Quím i ca.
P arágr af o úni co- Habi l it ações especí fi cas do curso de Engen ha ri a,
corr espo nd ent es a especi al i za çã o pro fi ssi onai s, t ai s com o as de Enge nha ri a
Aero náut i ca , de Al i ment os, E l etrôn i ca, El etro té cn i ca, de Mat eri ai s, Naval , de
P roduç ão, d e T el ecomu n i c açã o e out ras j á exi st ent es que venham a ser cri adas,
dever ão t er ori gem em um a ou m ai s áre as da Enge nha ri a, refe ri das no art i go 6 o
( * ).
Art . 8 o – As m at éri as de form açã o pro fi ssi onal especí fi ca cont erã o
ass unt os que cubram out ros aspect os da pro fi ssão l i gados á habi l it açõ es
especí fi cas da Engen ha ri a.
§1 o – As mat éri as de form ação profi ssi on al especí fi c a resul t ar ão de
apro fun dam ent o ou desdob ram ent o de m at éri as pert i nent es as resp ect i vas áre as
de habi l it ação ou, ai nda, de assunt os especí fi cos, profi ssi on ai s cara ct erí st i cos
de cada habi l it ação.
§2 o – As m at éri as refe ri das no art i go serã o est abel eci das pel as próp ri as
i nst i t ui ções e subm et i das á apr ova çã o do C F E, deve nd o i ncl ui r t ópi cos rel at i vos
á segu ran ça na conce pç ão dos proj et os de Engen ha ri a, bem com o á
norm al i zação.
Art . 9 o – As habi l i t ações especí fi cas do curso de Engen ha ri a, refe ri das
ao par ágr af o úni co do art . 7o, poder ão cont e r mat éri as de form ação profi ssi on al
geral , const ant es no cur rí cul o mí ni m o de um a ou mais áreas, a cri t éri o do
C onsel ho F eder al de Educa ção , de con fo rm i dade com a nat urez a das respect i vas
mat éri as de form ação profi ssi on al especí fi c a.
Art . 10 o – A met odol ogi a de ensi no das mat éri as de form ação especí fi c a
dever á com port ar, obri gat ori am ent e, al ém de t rabal hos prát i cos, ati vi dades de
pl anej am ent o e de proj et o .
Art . 11 o – As mat éri as de form ação bási ca, de form ação geral , de
form ação pro fi ssi onal geral e de form ação profi ssi onal especí fi ca deve rã o ser
mi ni st radas at ravés de di sci pli nas const i t uí das de:
a) Todos os assunt os de um a ou mai s mat éri as;
b) P art e de um a ou m ai s m at éri as
§1 o – O pro gr am a de cada di sci pli na deco rr ent e das mat éri as do
currí c ul o m ínim o deve ser est rut ur ado a part i r das em ent as apr esent a das no
anexo 1, as quai s devem ser ent endi d as com o descri t i vas dos cont eú dos mí ni mos
a abr ang er não cabend o i nt erp ret á - l as com o progr am as de di sci pli na.
§2 o – As di sci pl i nas m enci onad as nest e art i go as i nsti t ui ções de ensi no
acresc ent a rã o out ras, obri gat ó ri as e opt at i vas, de modo a com por o cur rí cul o
pl eno do curso , vi sando a at ender as pecul i ari da des l ocai s e regi on ai s, ou ás
caract e rí st i cas dos seus pró pri os proj et os .
Art . 12 o – As em ent as das m at éri as fi xadas nos art s. 3 o , 4 o e 6 o const am
no anexo 1, que fi ca i ncor po rad o a est a R esol ução.
Art . 13 o – Os currí c ul os pl enos do curs o de enge nh ari a serã o
desenv ol vi dos no t em po út il de 3.60 0 horas de at i vi dades di dát i cas, que dev er ão
*(*) Redação alterada pelo Artigo 3o da Resolução CFE no 9/77.
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ser i nt egral i za das em t empo t ot al vari áv el de 4 a 9 anos l eti vos com t erm o
médi o de 5 anos.
P arágr af o Úni co- As mat éri as do currí cul o pl eno poder ão
ser
mi ni st radas em di sci pl i nas sem est rai s ou anuai s, ou t am bém, em perí od os
l et i vos especi ai s, de pel o menos, 45 di as, respei t adas as respect i vas carg as
horá ri as t ot ai s, pre vi st as para as mesm as, pel as i nst it ui ções de ensi no.
Art . 14 o – O t em po úti l m ínim o de 3.600 horas, exi gi do par a o cur rí cul o
pl eno do curso de Engen ha ri a, será i nt egral i za do pel a som a das segui nt es
parcel as:
a) cargas horárias estabelecidas para as matérias de formação básica, de formação geral,
de formação profissional geral e de formação profissional específica;
b) car gas horá ri as cor res po nde nt es a out ras di sci pli nas
exi gi das por l egi sl ação especí fi c a, i ncl usi ve as mi ni st radas no
pri m ei ro ci cl o das uni versi d ades , não abran gi das no it em “a”
dest e art i go;
c) car ga horá ri a que perm it a à i nst it ui ção com pl em ent ar
o currí c ul o com di sci pl i nas que rep res ent am ext ens ão ou
desdo br am ent o das m at éri as menci onad as no i t em “a” dest e
art i go, ou com out ras di sci pl i nas de carát er profi ssi on al
especí fi co, não engl ob ad as naqu el as m at éri as.
(. . .)
Art . 16 o – As i nst i t ui ções de ensi no pod er ão, um a vez at endi das as
exi gênci as do currí c ul o m ínim o, acresc ent a r ou desdo br ar as mat éri as, aum ent ar
a dura ção do curso , al ém das 3.600 horas, na medi da em que os acr ésci m os
sej am necessá ri os á com pl em ent ação da form açã o bási ca ou profi ssi on al , em
cada área , em funçã o das pec ul i ari da des l ocai s e regi o nai s ou car act e rí st i cas de
seus próp ri os proj et os.
Art . 17 o – Os órgã os col egi ad os com pet ent es das i nst it ui ções que
mi ni st ram o curs o de Enge nha ri a dever ão i ndi car em t erm os gené ri cos ao
C onsel ho F ederal de Enge nh ari a, Arqui t et ur a e Agro nom i a (C ONF E A) , em
funçã o do currí cul o pl eno que fo r desenv ol vi do em suas habi l it ações , as
caract e rí st i cas dos enge nh ei ros por el as di pl om ados.
Art . 18 o – O novo currí c ul o m ínim o do curso de Engen ha ri a t erá
vi gênci a a part i r do ano l eti vo de 1977.
§1 o – As i nsti t ui ções do curs o de Enge nha ri a pode rã o faze r adapt aç ões
curri c ul ar es, a seu cri t éri o, mant i das as exi gên ci as dos cur rí cul os m ínim os
ant eri or es, para os al unos adm it i dos á mat rí cul a i ni ci al ant es de 1977 .
§2 o –
No dec or re r do ano de 1976 as i nsti t ui ções de ensi no
encam i nharã o á apre ci aç ão do CF E os anex os de seus regi m ent os devi dam ent e
adapt ad os a est a R esol ução.
Art . 19 o – Est a resol u çã o ent ra em vi gor na dat a de sua publ i caçã o no
D.O., revog ad as as di sposi ções em cont r ári o.

A Resolução no 48/76 relacionava, em um Anexo, os assuntos referentes às
Matérias Obrigatórias de cada uma das habilitações em Engenharia. Em muitos
desses casos é também especificado uma carga horária mínima a ser adotada nas
aulas de laboratório.

Projeto de Reforma Curricular do Curso de Engenharia Elétrica da UFPR

9

ANE X O À RE S O L UÇÃO N o 48/ 76
S ão as segui nt es as em ent as das m at éri as fi xadas no currí c ul o mí ni m o do
curso de Engenh ari a:
MATÉRIAS DE FORMAÇÃO BÁSICA
1 – A mat éri a Mate má ti c a i ncl ui rá:
C ál cul o Vet ori al . C ál cul o Di fere nci al e Int egr al . Geom et ri a Anal í t i ca. Ál geb ra
Li near. C ál cul o Num éri co. P robabi l i dad e e Est at í st i ca.
2 – A mat éri a Fí si ca i ncl ui rá:
Medi das Fí si cas, F undam ent os da Mecâni c a C l ássi ca. Teori a Ci nét i ca. Term o
Di nâmi ca. El et rost át i ca e El et rom agnet i sm o. Fí si ca Ond ul at óri a . Int rod uçã o á
Fí s i ca At ôm i ca e Nucl e ar. At i vi dades de l aborat ó ri o no m ínim o de 45 horas .
3 – A mat éri a Q uí mi ca i ncl ui rá:
Est rut ura e P rop ri eda des P eri ódi cas dos El em ent os e C om post os Quí mi cos.
Tópi cos B ási cos da F í si co Quím i ca. Ati vi dad es de l abor at óri o no mí ni mo de 45
horas.
4 – A mat éri a Mecân i ca i ncl ui rá:
Est áti ca, C i nem át i ca e Di nâm i ca do P ont o e do C orpo Rí gi do .
5 – A mat éri a Processa me n t o d e Dad os i ncl ui rá:
C oncei t os B ási cos de C om put ação. Apl i cações Tí pi cas de C om put ador es
Di gi t ai s. Li nguag ens B ási cas e Si st em as Oper aci on ai s. Técni c as de
P rogram açã o. Dese nvol vi m ent o de S i st em as de Engen ha ri a, S im ul ação e
Apl i cações Técni cas de Ot im i zação.
6 – A mat éri a Desen h o i ncl ui rá:
R epresent a çõ es de F orm a e Di m ensão. C onvenç ões e Norm al i zaçã o. Ut i li zaçã o
de El em ent os Gráfi c os na Int erp ret aç ão e S ol ução de P robl em as.
7 – A mat éri a El etri ci d ad e i ncl ui rá:
Ci rcui t os. Medi das El ét ri cas e Magnét i cas. C om ponent es e Equi pam ent os
El ét ri cos e El et rôni cos . At i vi dades de Labor at óri o no m ínim o de 30 horas.
8 – A mat éri a Resi stên ci a d os Mat eri ai s i ncl ui rá:
Tensões e Def orm açõ es nos S ól i dos. Anál i se de P eças S uj ei t as a Esforç os
Si mpl es e C ombi nados. Ener gi a de Def orm açã o.
9 – A mat éri a Fen ômen os d e T ran sp orte com preen de rá:
Mecâni ca dos Fl uí dos. Trans fe rê nci a de C al or e Massa.
l aborat ó ri o no m ínim o de 15 horas .

At i vi dades

de

MATÉRIAS DE FORMAÇÃO GERAL
10 – A m at éri a Ci ên ci as H u man as i ncl ui rá:
Assunt os da nat ur eza Hum aní st i ca, a cri t éri o da i nsti t ui ção i ncl ui ndo- se
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obri gat o ri am ent e os t em as s oci ai s e j urí di cos necessá ri os á com pl em ent açã o e
form ação do engen hei r o.
11 – A m at éri a E con omi a i ncl ui rá:
Nat ure za e Mét odo da Econom i a. Mi croec onom i a. Macroec on om i a. Engen hari a
Econôm i ca.
12 – A m at éri a Ad mi n i str açã o i ncl ui rá:
Admi ni st ração e Orga ni zaç ão de Em presas. Mét odos de P l anej am ent o e
C ont rol e. Adm i ni st raçã o Fi nancei ra. Admi ni st raçã o de P essoal . Adm i ni st raç ão
de S uprim ent o. C ont abi li dade e B al anço.
13 – A m at éri a Ci ên ci as d o Amb i en te i ncl ui rá:
A B i osfera e seu Equi l í bri o. Efei t os da Tecnol ogi a
Tecnol ógi c o. P reserv aç ão dos R ecursos Nat urai s.

sobre

o Equi l í bri o

MATÉRIAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
(. . .)
ÁREA: ELETRICIDADE
24 – A m at éri a Ci rcu i tos El étri cos i ncl ui rá:
C om port am ent o P erm anent e e Transi t óri o de Ci rcui t os R esi st i vos,
Indut i vos e C apaci t i vos. Anál i se de R edes. Acopl am ent os Magnét i cos. C i rcui t os
P oli fási cos. At i vi dades de l aborat óri o no m ínim o de 30 horas.
25- A m at éri a E l etrom agn eti s mo i ncl ui rá:
C am pos El ét ri cos e Magnét i cos Est aci onári os, C ampos El ét ri cos e Magnét i cos
Vari áv ei s no Tem po. Ondas e Li nhas. Ati vi dades de l aborat ó ri o no mí ni mo de
15 horas.
26- A m at éri a E l etrôn i ca i ncl ui rá:
C om ponent es e Di sposi t i vos. F ont es. Am pli fi cad or es. Osci l ado res. Modul ad or es
e Dem odul ad or es. Ci rcui t os Di gi t ai s. At i vi dades de l aborat ó ri o no m ínim o de
30 horas.
27- A m at éri a Ma teri ai s El étri cos i ncl ui rá:
El em ent os de Ci ênci a dos Mat eri ai s. Tecnol ogi a dos Mat eri ai s El ét ri cos e
Magnét i cos. Ati vi dades de l aborat ó ri o no mí ni mo de 15 horas.
28- A m at éri a Con ve rsã o d e En ergi a i ncl ui rá:
P ri ncí pi os de C onversã o de Energi a C onversã o El et rom ecâni c a de
Energi a. Máqui nas e Equi pam ent os de C onvers ão. Ati vi dades de l aborat ó ri o no
mí ni mo de 30 horas.
29- A m at éri a Con t rol e e S ervo me can i s mos i ncl ui rá:
Análise e Síntese de Sistemas Contínuos e Discretos. Modelos e Simulação. Realimentação.
Estabilidade e Otimização. Atividades de laboratório no mínimo de 30 horas.

Projeto de Reforma Curricular do Curso de Engenharia Elétrica da UFPR

11

O resultado prático da aplicação da Resolução no 48/76 nos diversos cursos
de Engenharia Elétrica existentes no Brasil e que vieram a ser estabelecidos nos
anos seguintes foi uma uniformização de conteúdos curriculares. Se por um lado
este fato facilitou sobremaneira a atuação dos órgãos de fiscalização profissional do
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (sistema CONFEA CREAs) no tocante à concessão da habilitação profissional, também limitou a
possibilidade de currículos diferenciados.
É interessante também observar a preocupação dos legisladores no tocante
às atividades de laboratório vinculadas aos currículos de Engenharia Elétrica. Nesse
aspecto, o CFE aprovou o parecer N o 2.932/75, no qual consta-se com uma série de
recomendações quanto ao tema, como segue:

PARE CE R N o 2.932/ 7 5, ap rovad o em 3 d e ju l h o d e 1975
Relator: Heitor Gurgulino de Sousa
At ravés da i ndi cação que t om ou o num ero 64, em dat a de 19 de m ai o
p.p., o C onsel hei ro R uy C arl os de C am argo Vi ei ra encam i nhou ao CF E um
conj unt o de prop osi çõ es sol i ci t ando apr eci aç ão por part e do C onsel ho. Em 4 de
j unho de 1975 a ref eri d a i ndi caçã o foi di st ri buí da a est e R el at or .
An teced en tes
O rel at óri o fi nal el abor ad o por prof esso res da Di vi são de Engen ha ri a
El et rôni ca do ITA, rel at i vo ao C ont rat o F UNTEC 86, cel ebr ad o ent re o B NDE e
o Mi ni st éri o da aeron áut i ca, t eve com o obj et i vos, ent re out ros:
a) sugeri r rel açã o de equi pam ent os necessá ri os ao funci on am ent o de
l aborat ó ri os de Enge nha ri a, nas áreas de El et rot écni ca e de
El et rôni ca, em ní vel adeq ua do de qual i dade, i ndi cando pri ori d ad es
que deve ri am ser at endi das em fase de rec urs os di sponí vei s;
b)

sugeri r experi ê nci as para cada grupo de equi pam ent os.

“Trat an do - se de docum ent o de gran de val or com o norm a a ser segui da
para novas aut ori zaç ões e rec onh eci m ent o de cursos de Engen ha ri a na área
El ét ri ca, e que pod er á cont ri bui r par a a el evaç ão do ní vel de ensi no nessa área ”,
o C onsel hei r o R uy C arl os de C amargo Vi ei ra passa a form ul ar as segui nt es
proposi ç ões que sol i ci t a sej am apre ci ad as por est e C onsel ho:
1 – que se est ude a exeqüi bi l i dad e de se passar a exi gi r, com o requi si t o
necessá ri o à aut ori za çã o ou ao reco nhe ci m ent o de cursos de Engenh ari a (pl enos
ou de opera çã o) na área El ét ri ca, a exi st ênci a dos equi pam ent os di scrim i nados
naquel e docum ent o, ou de seus si mi l ares;
2 – que, si mul t aneam ent e, sej a exi gi da na prog ram ação cur ri cul a r dos
cursos de Engenh ari a (pl enos ou de oper aç ão ) na áre a El ét ri ca, para a sua
aut ori zaç ão ou reco nhe ci m ent o, a real i zaçã o de aul as prát i cas que abo rdem os
t ópi cos cobert os pel as expe ri ên ci as di scri mi nadas naqu el e docum ent o;
3 – que as exi gênci as dos doi s it ens ant eri or es sej am consi der adas da
segui nt e m anei ra, t endo em vi st a a cl assi fi cação dos vári os t ópi cos fei t a
naquel e docum ent o:
P ara a área de El et rot écni ca, exi st ênci a de l aborat óri os de Técni ca em
El et rôni ca B ási ca de C ont rol e e S erv om ecani sm os, de El et rot éc ni ca, de Al t a
Tensão, de Gera çã o, Transm i ssão e Di st ri bui çã o de Ene rgi a El ét ri ca, de
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Lum i not écni ca e de Medi das El ét ri cas.
P ara a área de El et rôni ca, exi st ênci a de l aborat óri os de Técni c as em
El et rôni ca B ási ca, de C ont rol e e de S ervom eca ni sm os, de Medi das El ét ri cas, de
El et rôni ca Apl i cada e de Tel ecom uni caç ões.
Est e rel at or t eve a oport uni d ade de ver e anal i sar o vol um oso rel at óri o
que t em o t ít ul o: “Expe ri ênci as de Labo rat ó ri o para C ursos de Engenh ari a
El ét ri ca e El et rôni ca ” com pil ação real i zada par a o “P l ano de P adro ni za ção de
Equi pam ent os de Labor at óri o dos cursos de Engen ha ri a El ét ri ca e El et rôni c a”,
el abora do sobre o pat rocí ni o do B NDE. Trat a- se sem dúvi da, de docum ent o que
cont ém val i osos subsí di os para est e C onsel ho e part i cul arm ent e par a os
consel hei r os que devem anal i sar proj et os de org ani za çã o de curs os de
Engenh ari a nas áreas assi nal adas. P arec e, t am bém , ao R el at or que o ref eri d o
t rabal ho será m ui t o út i l com o ori ent aç ão para as ent i dades m ant ened or as e para
as escol as e facul d ades de Engen ha ri a, t ant o par a os novos em preendi m ent os
com o par a refo rç ar os equi pam ent os j á exi st ent es nos cursos que est ão em
funci on am ent o e que del es ai nda não di sponham .
O rel at óri o cont ém , al ém da descri çã o do conj unt o de equi pam ent o, um a
li st a de expe ri ên ci a que podem ser real i zadas com os mesmos em cada um a das
áreas segui nt es:
T ópi cos en vol vi d os em cad a gru p o d e exp eri ên ci a :
a) T écn i cas
1.
2.
3.
4.

em E l etrôn i ca B ási ca
F undam ent os de ci rcui t os passi vos I
F undam ent os de ci rcui t os passi vos II
Li nhas de t ransm i ssão
C i rcui t os de m icroo ndas

b ) T el ecomu n i c açõ es
5. P ri ncí pi os de com uni caçõ es
6. Tel evi são
7. Ant enas
8. P ropa gaç ão
c) El etrôn i c a Ap l i cad a
9. El et rôni ca bási ca
10. Am pli fi cad or es e font es
11. Medi das el ét ri cas
12. El et rôni c a i ndust ri al
13. S ôni ca
14. Técni c a de pul sos
15. C i rcui t os e si st em as l ógi cos
16. P roc essam ent o de dados
d ) Con t rol e e S ervo me can i s mos
17. Int r odu çã o a si st em as li near es
18. C ont rol es li near es
19. C ont rol es am ost rados e não li near es
e) El etro té cn i ca
20.T rans fo rm ador es
21. Máqui nas C C
22. Máqui nas sí ncron as
23. Máqui nas assí ncro nas
No

fi nal

de

cada

capí t ul o

de

experi ê nci as

há

a

bi bl i ogra fi a
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corr espo nd ent e, bem com o o mat eri al necess ári o para sua real i zaç ão.
Est e rel at or é de opi ni ão que o
rel at óri o deve ri a ser publ i cado e
am pl am ent e di st ri buí do ent re as escol as de Engen ha ri a do P aí s e sej a usado
com o refe rê nci a pel a Assessori a Técni ca dest e C onsel ho.
Anal i sando , agor a, as sugest ões e pro posi ç ões conc ret as fei t as pel o
consel hei r o Vi ei ra, C oorde na do r da C omi ssão de Especi al i st as de Engenh ari a
que assessor a ao DAU e a est e consel h o, é o rel at or de parec er que merecem
pl eno acol him ent o. Em part i cul ar est e cons el ho, ao anal i sar os proj et os de
cri ação de novos curs os de Enge nh ari a (pl en os ou de oper açã o) na área El ét ri ca,
veri fi ca se el es cont êm os el em ent os i ndi spensá vei s para sua apro vaç ão, e ent re
el es devem const ar os l aborat óri os de:
Área de Eletrotécnica
Técni cas em El et rôni ca B ási ca
C ont rol e e S ervom ecani sm os
El et rot écni ca
Al t a Tensão
Gera ção , Transm i ssão e Di st ri bui ção de Energi a
El ét ri ca
Lum i not écni ca
Medi das El ét ri cas
Área de Eletrônica
Técni cas em El et rôni ca B ási ca
C ont rol e e S ervom ecani sm os
Medi das El ét ri cas
El et rôni ca Apl i cada
Tel ecom uni caçõ es
O rel at or é de opi ni ão de que deve haver sem pre pl ena l i berdad e para
que as escol as equi pem seus l abor at óri os com o ti po de mat eri al m ai s adequa do
ao desen vol vi m ent o dos cursos e de qual qu er pro ce dên ci a. O i ndi spens ável ,
com o bem acent ua, t ambém a i ndi caçã o do C ons. R uy Vi ei ra, é que os al unos
desse curso real i zem as aul as prát i cas di ret am ent e, part i ci pa ndo da exec uçã o
dos t rabal h os, sej a i ndi vi dualm ent e ou em equi pes peq uen as, para que
aprov ei t em real m ent e desse apre ndi z ado prát i co.
Em out ras pal avras não se t rat a de, apenas m ost rar aos al unos os
equi pam ent os, com o prof esso r e al gum auxi l i ar real i zan do a expe ri ên ci a em
frent e a um a cl asse, em bora, em al guns casos, dada a nat urez a da experi ê nci a e
cert as pecul i ari d ades do equi pam ent o, t al t i po de aul a deve, t am bém , ser
uti l i zado. Trat a- se porém , de real i zar o próp ri o al uno (ou grup os de al unos ) a
experi ê nci a, cort ej and o os resul t ados da prát i ca com os previ st os na t eori a.
Em concl usã o, o rel at or expr essa seu desej o de que a comi ssão de
Especi al i st a de Engenh ari a cont i nu e a sua t aref a, est ende nd o a sua at ençã o aos
l aborat ó ri os de out ras áreas de Engen ha ri a, forne ce ndo os subsí di os que serão
út ei s não só a est e C onsel ho com o às uni ve rsi dad es e escol as de Engenh ari a de
t odo o P aí s.
Voto do Relator
O rel at or é de par ec er que sej a acol hi da a Indi c açã o n o 64, com as
observ aç ões fei t as.

3. A QUESTÃO DA DENOMINAÇÃO ENGENHARIA ELÉTRICA:
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Conforme visto, a Resolução no 48/76 previa a existência de cursos de
Engenharia Elétrica com habilitação específica em ENGENHARIA ELETRÔNICA,
ENGENHARIA ELETROTÉCNICA e ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES.
Sob o ponto de vista da atuação profissional, o assunto é tratado na Resolução do
CONFEA de no 218, de 29 de junho de 1973, através dos Art. 8o e 9o da seguinte
forma:
•

Aos Engenheiros Eletricistas egressos de cursos com habilitação em
ENGENHARIA ELETROTÉCNICA, os CREAs atribuíam as prerrogativas
profissionais constantes do Art. 8o da Resolução CONFEA de no 218/73.

•

Aos Engenheiros Eletricistas egressos de cursos com habilitação em
ENGENHARIA
ELETRÔNICA
ou
ENGENHARIA
DE
TELECOMUNICAÇÕES, os CREAs atribuíam as prerrogativas
profissionais constantes do Art. 9o da Resolução CONFEA de no 218/73.

No entanto, tão logo foi publicada a Resolução CFE no 48/76, foram
levantadas objeções quanto a essa diferenciação, pois tal implicava na prática na
existência de dois profissionais diferentes, o ENGENHEIRO ELETROTÉCNICO e o
ENGENHEIRO ELETRÔNICO/DE TELECOMUNICAÇÕES. Em alguns casos era
inclusive difícil, frente ao currículo adotado, caracterizar se os egressos de um
determinado curso teriam as habilitações do Art. 8o ou do Art. 9o (ou ambas) da
Resolução no 218 do CONFEA. Sobre este aspecto, encontra-se a seguir o Parecer
emitido em março de 1977 e submetido ao CFE (alguns trechos foram negritados
para destaque):
PARE CE R N o 859/ 77, ap rovad o em 1 o d e ma rço d e 1977
Relator: Jucundino da Silva Furtado
O Excel ent í ssim o senhor Mi ni st ro da Educa çã o e C ult ura Ney B raga vem
de encam i nha r Avi so a est e C onsel ho, acom panha do de propost a do DAU ,
refe re nt e á habi l i t ação Enge nha ri a El ét ri ca do curso de Engenh ari a .
(. . .)
P ara a caract e ri za çã o da Habi l i t ação Engen ha ri a El ét ri ca, em funç ão do
di spost o na R esol ução CF E n o 48/ 76, o DAU houv e por bem proce de r est udos
especi ai s em cuj a el abor aç ão part i ci par am rep rese nt ant es do Inst i t ut o
Tecnol ógi c o de Aeron áut i ca e de Escol a P oli t écni ca da US P , j unt am ent e com a
C om issão de Especi al i st as de Ensi no de Engen ha ri a do DAU. R essal t a o S r.
Di ret or Ger al do DAU que o Inst it ut o Tecn ol ógi c o de Aer on áut i ca foi a
prim ei ra i nst i t ui ção que i mpl ant ou no P aí s um curso especí fi c o de Engenh ari a
El et rôni ca, t endo desde ent ão servi d o de m odel o para os dem ai s cursos que
foram cri ados.
(. . .)
C om o surgi m ent o, e t am bém desapa reci m ent o, de cert as ênfas es em
set ores especí fi cos da Engenh ari a El ét ri ca, as at i vi dades do Enge nhei ro
El et ri ci st a t êm si do t radi ci onal m ent e di st ri buí das pel a área de El et rot écni ca , da
El et rôni ca e do C ont rol e. O desenv ol vi m ent o ci ent í fi co, t ecnol ógi c o e i ndust ri al
abri u novas áreas de i mport ânci a sóci o- econôm i ca rel at i vam ent e m ai or, com o as
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rel at i vas aos gran des pro bl em as at uai s de font es de ener gi a, de arm azenam ent o
de energi a el ét ri ca e de t ransmi ssão a l onga di st ânci a.
C oncl ui o grup o de t rabal h o que, em qual que r dessas áreas , novas ou
ass oci adas ás ati vi dades t radi ci onai s de geraç ão, t ransmi ssão, di st ri bui ção e
uti l i zação de energi a el ét ri ca, com uns á El et rot écni ca, ou as ati vi dades de
t ransmi ssão, rec epç ão e t rat am ent o de i nform ações , pró pri as da El et rôni ca “os
Engenh ei ros El et ri ci st as desen vol v em as ati vi dades tí pi cas da profi ssã o com o,
por exem pl o, pl anej am ent o proj et o, const ru çã o i nst al ação, prod uçã o i ndust ri al ,
opera çã o, manut ençã o, vendas, pesqui sa, desenv ol vi m ent o, ensi no et c”. S e, por
um l ado, no cam po das apl i cações a evol uçã o t em si do ext rao rdi n ari am ent e
di nâm i ca, por out ro l ado, os fund am ent os da Engen ha ri a El ét ri ca, j á bem
consol i dad os, não apres ent am perspe ct i vas de m udanças si gni fi cat i vas dent ro de
um fut ur o pre vi sí vel .
(. . .)
C onsi dera a m ani fest ação ser per fei t am ent e possí vel form ar profi ssi onai s
qual i fi cado em di versos set ores da área El ét ri ca, part i ndo de um núcl eo bási co e
com um de conhe ci m ent o, com o ensi no das mat éri as adequa das, a cri t éri o das
i nst i t ui ções, e de aco rdo com a vocaç ão de cada um a del as. E concl ui di zend o
que, “i st o, porém não si gni fi ca di fere nci ar esses pro fi ssi onai s, por nom es
di fere nt es. S ão tod os En gen h ei ros El etri ci stas ”.
(. . .)
Di z ai nda o DAU, em deu est udo, que a comi ssão de especi al i st as do
Ensi no de Engen ha ri a, consi de ra ndo a mani fest açã o do Inst i t ut o Tecnol ó gi co de
Aero náut i ca e a posi ção de out ras i nst i t ui ções de ensi no de enge nh ari a, com as
quai s foi debat i do o assunt o, resol ve u, ”apoi a r i nt egral m ent e a m anut ençã o
excl usi va da habi l it ação E n gen h ari a El étri ca , sem necessi dad e de caract e ri za r
qual que r out ra habi l i t ação especí fi ca na área El ét ri ca”. Fi nal i za afi rm ando que
“a exi st ênci a de um a habi l i t ação úni ca na áre a de el et ri ci dad e não só se
enqua dr a per fei t am ent e no espí ri t o da R esol ução CF E n o 48/ 76, com o t ambém
respon de ao concei t o que, i nt erna ci onal m ent e “l he é apl i cado at ualm ent e”.
Est e posi ci onam ent o não proí be que as i nsti t ui ções que o desej a rem , ao
est rut ura rem o cur rí cul o pl eno de seus curs os, possam dar ênfas e a áreas
especí fi cas , t ant o da El et rot éc ni ca com o da El et rôni ca , i ncl ui ndo, por exem pl o,
pel a sua im port ânci a conj unt u ral , Ci rcui t os Di gi t ai s e Engenh ari a de
C om put ador es, com base nas próp ri as norm as de apl i caçã o e na fl exi bi l i dade
ofer eci da pel o novo currí c ul o mí ni mo.
Vot o do R el at or
Na real i da de nada im pede que, nos Term os da resol uçã o n o 48/ 76 e
confo rm e prop õe o Dep art am ent o de Assunt os Uni ve rsi t ári os do MEC , sej a
caract e ri za da um a úni ca habi l it ação na área de El et ri ci dade – a de E n gen h ari a
El étri ca .
O pare ce r do R el at or é favo rá vel à prop osi ção , acei t and o os argum ent os
expedi d os pel os especi al i st as. (. . .) Dessa form a, opi nand o fav or avel m ent e à
caract e ri za çã o de um a úni ca habi l it ação na área de El et ri ci dade – a de
En gen h ari a E l étri ca – conf orm e propõ e o Avi so Mi ni st eri al n o 42/ 77, o R el at or
aprese nt a o anex o P roj et o de R esol uçã o, em que est ão consu bst an ci adas as
medi das prop ost as, i ncl usi ve a al t eraçã o da R esol ução CF E n o 48/ 76.
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O Parecer, devidamente submetido e aprovado pelo CFE, deu origem a uma
modificação na Resolução no 48/76, na forma da Resolução no 9/77:

RE S O L UÇÃO N o 9/ 77, d e 27 d e ab ri l d e 1977
C aract eri za a habi l it açã o Enge nhari a El ét ri ca, do curso de Engen hari a.
O P resi dent e do C onsel ho F ederal de Educaç ão, no uso de suas
at ri bui ções (. . .)
R ES OLVE:
Art . 1 o – A Enge nha ri a El ét ri ca é habi l i t ação úni ca, com ori gem na área
El et ri ci dade do curso de Engenh ari a, deve ndo obed ece r os t erm os da R esol ução
n o 48, de 27 de abri l de 197 6, do C onsel ho F eder al de Educa çã o, que fi xa os
mí ni mos de cont eúdo e de dur açã o do curs o de Enge nh ari a e defi n e suas áre as e
habi l it ações .
Art . 2 o – As di sci pl i nas, at ravés das quai s for em m ini st radas as mat éri as
de form ação profi ssi on al especí fi c a, poder ão at ende r a cont i ngên ci as
conj unt u rai s, dan do ênfas e a set ores especí fi cos da Engenh ari a El ét ri ca, t ai s
com o os de El et rot éc ni ca; de El et rôni ca , e de Tel ecom uni caç ões.
Art . 3 o – O par ág ra fo úni co do art i go 7 o , da resol uçã o n o 48/ 76, passa a
t er a segui nt e redaç ão:
“P arág ra fo úni co – Habi l i t ações especí fi cas do curso de Engen ha ri a,
corr espo nd ent es a especi fi caç ões pro fi ssi onai s, t ai s com o a de Engen ha ri a
Aero náut i ca , de Al i ment os, Naval , de Mat eri ai s, S ani t ári a e out ras, j á exi st ent es
ou que venh am a ser cri adas, deve rã o t er ori gem em um a ou mai s área de
Engenh ari a , ref eri d as no art . 6 o .”
Art . 4 o – A habi l i t ação Engen ha ri a El ét ri ca t erá vi gênci a a part i r do ano
l et i vo de 1978.
§1 o –
As i nsti t ui ções do ensi no de Engenh ari a , que ofer ecem a
habi l it ação Engenh ari a El ét ri ca, pode rã o faze r adapt a ções curri cul a res , a seu
cri t éri o, mant i das as exi gên ci as dos cur rí cul os mí ni mos ant eri or es para os
al unos admi t i dos a m at rí cul a i ni ci al ant es de 1978.
§2 o – No decor re r do ano de 1977, as i nst i t ui ções de ensi no
corr espo nd ent es encam i nharã o à apre ci aç ão do CF E os anex os de seus
R egim ent os, devi dam ent e adapt a dos a est a R esol ução.
§3 o – As i nsti t ui ções de ensi no que m ant enham , sim ul t aneam ent e, as
at uai s habi l it açõ es El et rot écni ca e El et rôni c a, pode rã o som ar as vagas defe ri das
a cada um a dessas habi l i t ações, fi xand o, pel o seu t ot al , o núm ero de vagas da
nova habi l it ação Engen ha ri a El ét ri ca.
Art . 5 o – A present e resol uç ão ent rar á em vi gor na dat a de sua
publ i caçã o no Di ári o Ofi ci al da Uni ão, fi cando rev og adas as di sposi ções em
cont rá ri o.

Como conclusão, a denominação considerada atualmente correta do
profissional de Engenharia com habilitação na área de Eletricidade é ENGENHEIRO
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ELETRICISTA. A Eletrônica, a Eletrotécnica e as Telecomunicações são áreas de
especialização do curso de graduação em Engenharia Elétrica (assim como outras
especializações), mas não alteram o título profissional do formando. Isso posto, o
curso de graduação oferecido pela UFPR denomina-se simplesmente CURSO DE
ENGENHARIA ELÉTRICA, sendo caracterizada, no entanto, a ênfase do elenco de
disciplinas
nas
áreas
de
ELETROTÉCNICA,
ELETRÔNICA
e
TELECOMUNICAÇÕES. É interessante observar, no entanto, que já em 1977
reconhecia-se a mutabilidade existente na área de Engenharia Elétrica, pois no texto
do PARECER No 859/77 verifica-se o trecho "surgimento, e também
desaparecimento, de certas ênfases em setores específicos da Engenharia Elétrica".
Ou seja, desde aquela época existe o reconhecimento de que a Engenharia Elétrica
sofre de uma grande mutabilidade em função da evolução da técnica e da ciência e,
dessa forma, não pode estar presa a grilhões imutáveis sob o ponto de vista de
currículo universitário. No entanto, conforme se exporá na seqüência, na UFPR o
Curso de Engenharia Elétrica ainda tem, no alvorecer de um novo século, um
currículo compartimentalizado em três "ênfases" rigidamente separadas.

4. O CURRÍCULO ATUAL DE ENGENHARIA ELÉTRICA DA UFPR:
O currículo vigente no Curso de Engenharia Elétrica da UFPR é baseado na
Resolução 48/76 do MEC. Uma cuidadosa análise permite ver que a linha mestre do
currículo atual é a área de Eletrotécnica, a qual foram adicionas a partir de 1976
disciplinas de Telecomunicações. Em 1981, a reformulação então realizada criou a
ênfase em Eletrônica, mas ainda mantendo como base nos anos iniciais as antigas
disciplinas de Eletrotécnica. Por outro lado, conforme já citado, a reformulação de
1992 foi de certa forma um simples ajuste de cargas horárias do currículo vigente,
com poucas modificações estruturais.
A situação atual permite ver, por detrás do elenco das disciplinas, a
influência significativa de uma situação que foi a muito tempo ultrapassada. Na
ênfase em Eletrotécnica percebe-se um direcionamento à área de Implantação e
Operação de Sistemas de Potência, que pode ser atribuída à atuação profissional
dos professores junto a COPEL na época da fundação do curso. Por outro lado, as
disciplinas de telecomunicações voltam-se basicamente à telefonia pública,
atividade exercida pela TELEPAR. Dessa forma, apenas a ênfase em Eletrônica
permitia uma formação mais ampla, já que por ter surgido em tempo posterior não
sofreu influência direta de uma determinada empresa. Não se deve, no entanto,
considerar o aspecto negativo desse direcionamento à COPEL e a TELEPAR fora
do contexto da época em que tal foi realizado, já que na ocasião essas empresas
acolhiam a maioria dos egressos do curso. Porém, no cenário atual tal constatação
é assustadoramente comprometedora. De fato, a maioria dos estudantes tem optado
por seguir a ênfase em Eletrônica, que é considerado um currículo mais atualizado;
em 1998, por exemplo, 85% dos formandos haviam optado pela ênfase em
Eletrônica. Tal situação vinha ocasionado um número elevado de alunos nas turmas
específicas de Eletrônica e poucos (e as vezes nenhum!) alunos em disciplinas de
Eletrotécnica e de Telecomunicações. Alem de comprometer o desempenho didático
e dificultar o planejamento da carga horária dos docentes, essa concentração de
alunos na ênfase em Eletrônica demonstra de forma evidente a falta de atualidade
do currículo. Nos últimos anos, como houve uma grande demanda por Engenheiros
na área de Telecomunicações, observou-se um certo aumento na opção por essa
ênfase. Apesar disso, os próprios professores das disciplinas de Telecomunicações
reconhecem a necessidade de urgentes reformulações, tendo em vista os notáveis
avanços ocorridos nessa área nos últimos anos.
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Na verdade a discussão quanto às ênfases do Curso de Engenharia Elétrica
devem ser feitas frente a realidade atual do setor elétrico. Além de ter ocorrido uma
série de mudanças conjunturais no setor, como a recente privatização das empresas
de telefonia, o cenário que se apresenta não permite traçar linhas divisórias fixas
entre Eletrotécnica, Eletrônica ou Telecomunicações. Conforme se viu, tal discussão
já ocorria em 1977 e o próprio CEF emitiu resolução considerando a Engenharia
Elétrica como uma área única, frente a impossibilidade prática de se separar a
atuação profissional nas áreas de Eletrotécnica, Eletrônica e Telecomunicações.
Frente a isso, é anacrônico que o Curso de Engenharia Elétrica da UFPR continue
tentando estabelecer muros divisórios rígidos entre as "ênfases", quando o mundo
clama por Engenheiros Eletricistas com formação geral. As próprias empresas, ao
contratarem seus Engenheiros Eletricistas, muitas vezes não estabelecem essas
diferenciações e consideram todos os egressos de cursos na área da Eletricidade de
forma semelhante. Também outros cursos de Engenharia Elétrica existentes no
Brasil tem eliminado as antigas "ênfases" e implementado currículos únicos. É
conveniente manter as disciplinas agrupadas nas áreas "clássicas" de Eletrotécnica,
Eletrônica e Telecomunicações, mas sem levantar barreiras que impeçam os alunos
de obterem formação ampla.
Em conclusão, a presente proposta de Reformulação Curricular estabelece
um curso onde as antigas ênfases somente dividem as disciplinas
profissionalizantes em grandes grupos, mas não determinam aos alunos a
obrigatoriedade
de seguirem
rigidamente
uma série de disciplinas
compartimentalizadas. Naturalmente as disciplinas continuarão, por suas
características, sendo agrupadas nas áreas clássicas e outras que venham a surgir,
porém o currículo proposto permitirá aos estudantes adquirirem conhecimentos de
todas as áreas sem os compartimentos estanques atualmente existentes.
As principais características do currículo atual, que mereceram atenção para
a elaboração da presente proposta, são as seguintes:
• A carga horária total é superior a 4900 horas em média, resultando em
cargas semanais de aulas da ordem de 35 horas. Com isso, os alunos
simplesmente não tem tempo para estudar e freqüentemente são levados
a faltar uma aula para estudar para outra disciplina.
• O encadeamento de disciplinas por meio de pré-requisitos é
extremamente rígido. A conseqüência, em caso de reprovação de certas
disciplinas, é a extensão do curso além dos 5 anos de duração prevista.
• A divisão do curso em três "ênfases" estanques é incompatível com as
exigências do mercado de trabalho, que demandam profissionais com
formação ampla e geral, que possam facilmente adaptar-se a evolução
técnica do setor. Alguns alunos tentam superar essa deficiência através
da formação em duas ênfases simultaneamente, mas tal atitude
demandará um número ainda maior de horas-aula, dificilmente
compatíveis em horários.
• A ênfase em Eletrotécnica tem atualmente um número reduzidíssimo de
alunos. Os alunos justificam seu pouco interesse nessa ênfase em
função da estagnação por que passa o setor de geração de energia
elétrica no Brasil, em face de futura privatização das atuais
concessionárias de energia elétrica. A ênfase em Telecomunicações
chegou a enfrentar igual problema, há alguns anos, recuperando-se em
parte devido às ofertas de emprego crescentes na área. Tais fatos
mostram que a estrutura em ênfases rígidas é de difícil administração,
ocorrendo flutuações na procura pelos alunos em função de fatores de
mercado.
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Não há disciplinas optativas. Todas as disciplinas de cada ênfase são
obrigatórias. Na prática permite-se aos alunos de uma ênfase cursarem
as disciplinas das outras ênfases a título de "optativas", mas não há
como considerar os créditos obtidos dessa forma na integralização
curricular. Com isso, existe de fato um desestímulo a que o aluno
diversifique sua formação. Também, pela falta de disciplinas optativas, a
evolução rápida da Engenharia Elétrica é dificilmente absorvida pelo
currículo atual, que é fixo e imutável.
A periodização anual das disciplinas é considerada inconveniente, tanto
sob o ponto de vista administrativo como sob o aspecto didático.
Decorrem daí também problemas de incompatibilidade com alunos
participantes do programa Bolsa-Sanduíche de Graduação da CAPESMEC e do convênio UFPR-INSA (França), que pressupõe currículos
semestrais.
Apesar da exigência de Estágio Profissional, tal atividade deve ser
realizada ao mesmo tempo que o aluno está tendo uma carga horária
elevada de aulas. O resultado é o prejuízo ao estágio ou às aulas, pois é
muito difícil conciliar a carga de trabalho com a das aulas. Não se pode,
no currículo atual, realizar estágios fora da região metropolitana de
Curitiba, pois o aluno deverá comparecer diariamente também às aulas
na UFPR.
A carga horária elevada foi adotada como resposta as exigências da
Resolução 48/76 e não por razões didáticas. De modo geral o conteúdo
programático das disciplinas pode ser ministrado em tempo
consideravelmente menor do que está previsto no currículo. Comprovase essa afirmação simplesmente observando que a maior parte dos
docentes costuma encerrar as aulas antes do horário previsto. Outros
adotam procedimentos didáticos lentos, como o hábito de transcrever
suas notas de aula no quadro-negro, estendendo a duração das aulas.
Isto posto, de modo geral a maioria das disciplinas pode ter sua carga
horária de aulas reduzida significativamente e mantendo-se a mesma
ementa. Ao contrário do que seria de se imaginar, tal redução não
comprometerá o conteúdo a ser ministrado, bastando o docente adotar
técnicas mais modernas de ensino e cumprir integralmente o horário
previsto para as aulas.
O currículo atual é permeado por uma relação professor-aluno tradicional
e antiquada. O sistema de pré-requisitos leva o aluno a ver as disciplinas
como barreiras a serem transpostas para que chegue ao momento
ansiado da colação de grau e não como oportunidades de aprendizado. A
respeito desse tema, é oportuno citar alguns trechos do livro "Ciência,
Tecnologia e Sociedade e o Contexto da Educação Tecnológica", do
Professor Walter Antonio Bazzo, no qual ele critica violentamente tanto
os professores como os alunos de Engenharia. O Professor Bazzo é
professor do curso de Eng. Mecânica da UFSC em Florianópolis e é autor
de vários livros sobre Ensino de Engenharia:
" (...) t radi ci onal m ent e consi de ra - se o al uno com o um
reci pi e nt e vazi o de conh eci m ent os t écni cos e ci ent í fi cos. (... ) Nesse
m odel o, o pro fess or, det ent or do conh eci m ent o, é o cent r o de onde
i rradi am t odas as ações em sal a de aul a. (... ) Del e se espera um a
rep ro duç ão li mpa e pre ci sa das fo rm ul ações canôni c as, ou sej a,
daqu el as sol uçõ es cl ássi cas, send o assi m supost am ent e pre ci sas. O
pro fess or espe ra que o al uno assum a um a at it ude at ent a e bem
com port ad a, que faça as per gu nt as cert as nas horas cert as. Nesse
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m odel o de ensi no o não - ent endi m ent o pode ser encar ad o com o fal t a
de at ençã o por part e do al uno ou com o um a defi ci ên ci a da l ógi ca da
t ransm i ssão do conhe cim ent o. (...) S e o al uno não 'ent ende', repet ese o t rech o não assim il ado. Out ras vezes muda- se a form a de rep et i r,
na espera nç a de que, dest a fei t a, a nova form a de abor dag em sej a
aut o- expl i cat i va (...) O al uno norm al m ent e desi st e de perg unt ar de
novo , ant e a carg a de com prom i ssos com port am ent ai s que o si st em a
i mpõe e el e pró pri o rat i fi ca. (... ) P or seu l ado, os al unos t am bém
t razem para dent ro do am bi ent e escol a r t oda um a carga cul t ural .
Esper am , por exem pl o, que o pro fess or sej a o m ai s obj et i vo possí vel
na aprese nt aç ão do cont eúd o di sci pli nar e que most re t ot al
fam il i ari dad e com o assunt o que t ransm it e. Isso, segund o seu
ent endi m ent o, dem onst ra conhe cim ent o e t ransmi t e- l he confi an ça.
Est a cara ct erí st i ca, al i ás, faz part e das expe ct at i vas dos al unos a
resp ei t o do que seri a um bom prof essor , que agi ri a ent ão com
pre ci são t écni ca. Al i ando isso à sua vi são das rel ações pro fesso ral uno, os pró pri os doce nt es passam a rat i fi car essa m issão de
rep res ent ar o prof esso r- engen hei r o. Nesses casos el es agem t rat ando
t odo o si st em a ensi no - apre ndi z agem da mesma form a com o as reg ras
não - escri t as da pro fi ssão de Engen hei r o."

5. JUSTIFICATIVA DO CURRÍCULO PROPOSTO:
O principal aspecto da justificativa da presente proposta é que o Currículo
atual do Curso de Engenharia Elétrica da UFPR tomou como base a RESOLUÇÃO
48/76, do Conselho Federal de Educação, de 27 de abril de 1976, que fixou os
mínimos de conteúdo e de duração dos cursos de graduação em Engenharia e
definiu suas áreas de habilitações, incluindo entre elas a Engenharia Elétrica. No
entanto desde a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (Lei
9.394/96) em 24 de dezembro de 1996 a Resolução 48/76-CFE pode ser
considerada como ultrapassada. A citada LDB introduz a expressão “Diretrizes
Curriculares”, que vem substituir os “Currículos Mínimos” da Resolução 48/76-CFE.
Isto posto, a atualização do atual Currículo do Curso de Engenharia Elétrica da
UFPR justifica-se não só pelo aspecto técnico, mas é também uma necessidade
urgente para atender requisitos legais.
No caso de Engenharia Elétrica, o MEC nomeou uma comissão formada
pelos seguintes professores: Germano Lambert Torres - José Sidnei Colombo
Martini - Mário de Sousa Araújo Filho - Renato Carlson - Renato Machado de Brito Wainer da Silveira e Silva - Yaro Burian Junior. Essa comissão de Especialistas em
Ensino de Engenharia, nomeada com o intuito de elaborar tais Diretrizes considera
seu trabalho já finalizado, estando disponível o documento final na Internet em
http://www.mec.gov.br. No entanto fatores externos à Comissão de
Especialistas fazem com que até o momento (fevereiro de 2002) a proposta de
Diretrizes Curriculares para os Cursos de Engenharia ainda mantém o status de
proposta e não foi transformado em lei.
A leitura desse documento deixa claro que os especialistas que o redigiram
abandonaram definitivamente o detalhamento que permeava a legislação anterior e
optaram por um texto orientador em vez de restritivo. Assim sendo, apesar de
carecer ainda da força da lei, o documento elaborado pela comissão de
especialistas nomeada pelo MEC traz a liberdade tão ansiada de cada instituição de
ensino elaborar currículos diferenciados em função da realidade local, ao mesmo
tempo que deixa aberta a possibilidade do surgimento de propostas inovadoras.
Deixa-se explícito portanto que eventuais mudanças e adaptações podem ser fazer
necessárias tão logo tenha-se em mãos a versão final da respectiva “Diretriz
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Curricular” dos Cursos de Engenharia Elétrica. Porém é extremamente improvável
que exista um retrocesso no sentido de uma resolução final restritiva como a
existente no passado. Isto posto, a presente proposta baseia-se na proposta de
"Diretriz Curricular" para os Cursos de Engenharia, divulgada pelo MEC.
O Currículo ora proposto terá as seguintes características básicas:
•

Redução da carga horária total do Curso.

•

Modificação profunda na relação professor-aluno, através da inclusão de
mecanismos que visam transformar o aluno-passivo em aluno-ativo, ao mesmo
tempo que o professor passa a ser visto como orientador do estudo e não como
detentor de uma verdade a ser exposta no quadro-negro.

•

Oferecimento de disciplinas unicamente em regime semestral, em oposição ao
Currículo atual no qual verifica-se tanto disciplinas anuais como semestrais. A
partir dessa modificação, a admissão de novos alunos se fará em duas etapas,
sendo que metade das vagas atuais serão oferecidas para ingresso no primeiro
semestre do ano e metade no segundo semestre. Como conseqüência haverá
também doravante duas colações de grau a cada ano. A justificativa da
implantação do regime de matrícula semestral está relacionada à proposta de
implantação de regime seriado nas seis primeiras séries.

•

Inclusão de uma grande quantidade de Disciplinas Optativas, a serem escolhidas
livremente pelos alunos dentre um conjunto de disciplinas aprovado
periodicamente pela Coordenação do Curso, permitindo uma formação
diferenciada. Ao mesmo tempo, a adoção dessa sistemática possibilitará que o
Currículo seja constantemente adaptado à evolução técnica da Engenharia
Elétrica, sem a necessidade de freqüentes ajustes no caso da adoção de um rol
de disciplinas fixo.

•

Utilização de um mecanismo misto de matrícula, adotando-se para os primeiros
seis semestres o regime seriado e para os últimos o regime de créditos,
simplificando os procedimentos administrativos de controle acadêmico.

•

Inclusão de mecanismos destinados a evitar a evasão precoce, principalmente
observada nos primeiros anos do atual currículo.

•

A implantação do novo currículum, dar-se-á de forma gradativa à partir do
primeiro ano. No entanto a Coordenação de Curso, compromete-se a realizar
após a implantação do novo curriculum, uma análise de possibilidades para que
os alunos do curriculum antigo, possam, na medida do possível, optarem pelo
novo curriculum, desde que esta solicitação de mudança, seja analisada e
aprovada pelo colegiado de curso.

•

Inclusão de disciplinas e seminários voltados aos aspectos comportamentais que
tem sido considerados como necessários para os Engenheiros do próximo
milênio, incluindo:
→
Capacidade de Comunicação Oral e Escrita;
→
Capacidade de Trabalho em Equipe;
→
Relações Interpessoais;
→
Capacidade de Decisão;
→
Capacidade Crítica;
→
Responsabilidade Social
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Responsabilidade quanto ao Meio Ambiente;
Responsabilidade quanto à Segurança no Trabalho;
Empreendedorismo;
Ética.

•

Obrigatoriedade de realização de um Estágio Supervisionado, necessário para a
prática profissional, com a possibilidade do aluno dedicar-se em um semestre
letivo integralmente a essa atividade.

•

Obrigatoriedade de desenvolvimento de uma Monografia de Fim de Curso, com
caráter integrador dos conhecimentos adquiridos nas diversas disciplinas do
curso.

•

Fim da compartimentalização das atuais ênfases, permitindo que o aluno opte
por um conjunto de disciplinas além daquelas características de uma área
específica.

6 PERFIL DO ALUNO DE ENGENHARIA ELÉTRICA/ORIENTAÇÃO
ACADÊMICA:
A globalização que nos dias atuais faz parte do dia-a-dia de todas as áreas
do conhecimento humano, impõem um novo perfil profissional, ao qual os agentes
formadores em eduacação deverão cedo ou tarde adaptar-se.
No caso específico da Engenharia Elétrica, pela própria localização
privilegiada do estado, grandes empresas multinacionais em áreas afins do
conhecimento específico do curso, vem gradualmente instalando-se no estado e
exigindo da formação do Engenheiro Eletricista adequação em seu perfil. O aluno do
curso, que deve entre outras qualidades ter grande afinidade com a matemática,
física e informática; desde o início de seus estudos universitários, é chamado a
estagiar e passa a ter contato com a realidade empresarial, diferente da realidade
acadêmica. Esta iteração com a empresa, faz com que o aluno já à partir de seu
segundo ano letivo, exija de seu curso, um aporte técnico normalmente visto do
meio para o final de sua formação. A demanda suscitada pelas empresas, e que
deve ser cumprida pela Universidade, faz com que alunos muitas vezes imaturos,
devido a sua própria idade, assumam desafios e compromissos que muitas vezes,
não são compatíveis com a sua própria realidade acadêmica. Neste aspecto então,
consideramos como fundamental a ORIENTAÇÃO ACADÊMICA, que como
proposta deste novo currículum, será de fundamental importância para
acompanhamento das atividades dos alunos egressos do curso em atividades
empresariais. Este contato do professor orientador com a empresa, possibilitará o
intercâmbio de idéias e possíveis comprometimentos do mesmo com projetos
empresariais. Ressalta-se ainda, que a orientação acadêmica, não se limitará
apenas ao acompanhamento do aluno junto à empresa. Esta orientação servirá
também para que o aluno seja acompanhado dentro da universidade, para que
sejam detectadas reprovações sucessivas do aluno, má adaptação do aluno com a
comunidade, má escolha de curso, re-orientação profissional.
A nova proposta prevê que para que o aluno seja matriculado no semestre, o
mesmo traga no ato da matrícula, a autorização (assinatura) do seu professor
orientador na ficha de inscrição. Este procedimento, possui a vantagem do
orientador saber do desenvolvimento de seu orientado no curso, bem como detectar
possíveis problemas com o aluno que deverá então ser encaminhado para a
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coordenação para que medidas cabíveis sejam tomadas. Todos os casos omissos
deverão serem resolvidos pelo colegiado do curso.

7 PROPOSTA E RELAÇÃO DAS DISCIPLINAS:
O Currículo proposto para o Curso de Engenharia Elétrica estabelece um
total de 10 (dez) semestres letivos, distribuídos da seguinte forma:
Semestres

Características

1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o

Os seis primeiros semestres do Curso reunirão as disciplinas de formação
geral, todas obrigatórias, constituindo-se no conjunto de fundamentos
matemáticos e físicos da Engenharia Elétrica. Nesses semestres adotar-se-á
o regime de matrícula seriada, ou seja, o aluno é matriculado em um
conjunto de disciplinas, chamadas de 1a Série a 6a Série. Caso o aluno seja
reprovado, tem-se as seguintes situações:
• Reprovado em um máximo de duas disciplinas de uma série: o aluno
poderá se matricular em todas as disciplinas da série seguinte e
obrigatoriamente na(s) disciplina(s) em que reprovou. Ou seja, o
aluno nesse caso passará para a série seguinte e fará apenas as
disciplinas em que reprovou na série anterior, em regime de
dependência. É vetada a dependência avançada, ou seja, em caso de
nova reprovação o aluno será obrigado a interromper seu curso e será
matriculado no semestre seguinte somente naquela(s) disciplina(s) em
que reprovou. Em outras palavras, a dependência refere-se somente às
disciplinas da série imediatamente anterior àquela na qual se encontra
o aluno.
• Reprovação em três ou mais disciplinas: o aluno somente poderá se
matricular naquelas disciplinas em que reprovou. Em outras palavras,
nesse caso o aluno não passará para a série seguinte e cursará
novamente as disciplinas nas quais reprovou.

7 o e 8o

A carga horária de cada uma dessas séries variará entre 21 a 26 horas
semanais, integralizando 2470 horas ao final dos seis semestres letivos.
Na 1a e 2a Série sugere-se também ao aluno cursar as disciplinas de Inglês
Instrumental I e Inglês Instrumental II, idioma essencial para a
Engenharia Elétrica, o que poderia aumentar então a carga horária em 120
horas.
Os alunos deverão na 7a e 8a séries integralizar um total de 720 horas-aula
de disciplinas profissionalizantes optativas, escolhidas de um elenco de
disciplinas disponibilizadas pela Coordenação do Curso. As disciplinas a
serem oferecidas na 7a e 8a séries não são fixas, podendo ocorrer a adição
de novas disciplinas e o cancelamento de disciplinas antigas sempre que o
Colegiado do Curso de Engenharia Elétrica julgar conveniente. Ao
oferecer a disciplina o Colegiado do Curso divulgará sua classificação
como:
• Disciplina profissionalizante da Área de Eletrotécnica;
• Disciplina profissionalizante da Área de Eletrônica;
• Disciplina profissionalizante da Área de Telecomunicações;
• Disciplina profissionalizante de caráter genérico.
Das 750 horas-aula, o aluno deverá completar obrigatoriamente um
mínimo de 400 horas em disciplinas de uma das áreas citadas
anteriormente (eletrônica, eletrotécnica ou telecomunicações). O controle
destas horas dentro da ênfase, será realizado pelo orientador acadêmico,
supervisionado pela coordenação do curso. As restantes 350 horas
poderão, à escolha do aluno, serem completadas com disciplinas da mesma
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área ou de áreas diferentes, podendo também completar a carga horária
com as disciplinas profissionalizante de caráter genérico.
Como o conjunto de disciplinas ofertadas em cada semestre não é fixo,
permite-se adaptação à evolução tecnológica da Engenharia Elétrica, bem
como possibilita-se que uma determinada disciplina seja simplesmente
cancelada por motivo de ausência de um determinado docente, bem como
a criação de novas disciplinas quando da entrada de um novo membro no
quadro de docentes. Evoluções técnicas ou mudanças tecnológicas também
poderão ser contempladas com a criação de novas disciplinas,
possibilitando constante atualização curricular. As disciplinas poderão ter
carga horária de 2 ou de 4 horas semanais, podendo ser desenvolvidas ao
longo de um único semestre ou serem divididas em dois semestres
consecutivos, sendo o módulo do primeiro semestre pré-requisito do
módulo do segundo semestre. Como a carga horária total mínima
obrigatória das disciplinas optativas da 7 a e 8a Séries do curso é de 720
horas, permite-se portanto sua integralização através de uma carga horária
semanal de 24 horas.
Este semestre é dedicado à atividade de Estágio Profissional
Supervisionado, podendo ser adotada, à escolha do aluno, uma das
seguintes alternativas:
• Estágio em Tempo Integral: Nesse caso o aluno não se matriculará em
nenhuma disciplina, ficando liberado para realizar um estágio com
carga horária total mínima de 585 horas o que equivale a uma carga
horária de 39 horas semanais com 13 créditos, em regime de tempo
integral. Serão adotados mecanismos para acompanhamento dessa
atividade por parte do Professor Supervisor.
• Estágio em Tempo Parcial: Este estágio tem carga horária total
mínima de 405 hora o que equivale a 27 horas semanais e 9 créditos,
em regime de dedicação parcial. Também haverá supervisão dessa
atividade por parte de um Professor Supervisor. Optando por essa
modalidade de Estágio, o aluno deverá complementar sua carga de
disciplinas optativas com um adicional de 180 horas, equivalente a
uma carga horária semanal de 12 horas em disciplinas optativas.
No último semestre do curso os alunos deverão desenvolver um Projeto de
Graduação, sob supervisão de um professor, em atendimento a uma
proposta com características a serem definidas. Para efeito de controle
acadêmico, o Projeto será considerado uma disciplina com carga horária
de 20 horas semanais, porém não haverá avaliação por nota numérica,
sendo adotado um sistema de conceitos, sendo necessária a obtenção do
conceito “Satisfatório” mínimo. Além do Projeto de Graduação, a 10 a
Série contém também duas disciplinas obrigatórias de caráter econômicofinanceiro, denominadas Economia para Engenharia Elétrica e
Administração de Empresas de Engenharia e a disciplina, também
obrigatória de Engenharia de Segurança.
Durante o curso de Engenharia Elétrica, é ainda obrigatório ao aluno
participar de, no mínimo, dois Seminários Temáticos. Cada seminário
constará de um conjunto de palestras, totalizando 10 horas de atividades
em cada seminário, organizados pela Coordenação de Curso. Sugere-se
que sejam convidados especialistas para ministrarem palestras sobre os
seguintes temas, entre outros de interesse:
→ Responsabilidade social da Engenharia;
→ Responsabilidade do Engenheiro quanto à preservação e
recuperação ambiental;
→ Responsabilidade do Engenheiro quanto à Segurança no
Trabalho;
→ Entrepreneurship (espírito empreendedor) em Engenharia;
→ Ética e Direito em Engenharia.
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8. QUADRO DE INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR E PLANO DE PERIODIZAÇÃO:
Com a estrutura proposta, o Curso de Engenharia Elétrica ficará com um
total de 4165 horas de atividades, sendo 2505 horas-aula de formação profissional
geral, 750 horas aula de formação profissional específica, 585 horas de Estágio
(caso o aluno opte pelo Estágio em Tempo Integral), 300 horas de projeto de
graduação e 10 horas de atividades complementares. Caso o aluno opte pelo
estágio reduzido de 405 horas, o mesmo deverá fazer uma complementação com
mais 180 horas de disciplinas optativas. O controle do estágio parcial, ficará sob a
responsabilidade da Coordenação do curso, dete modo apenas um código será
atribuído a esta disciplina.
Apresenta-se no quadro à seguir um resumo da proposta, com relação à Carga
Horária:
Série
1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a
8a
9a

10a

Tipo de Disciplina
Formação Geral
Formação Geral
Formação Geral
Formação Geral
Formação Geral
Formação Geral
Formação Técnica Específica +
Formação Técnica Geral
Formação Técnica Específica +
Formação Técnica Geral
Estágio Supervisionado
Modalidade INTEGRAL:
Estágio Supervisionado
Modalidade TEMPO PARCIAL

Caráter
Obrigatórias
Obrigatórias
Obrigatórias
Obrigatórias
Obrigatórias
Obrigatórias
Optativas

CHS
26
21
24
23
22
25
24

CHT
430
405
435
405
360
405
360

Optativas

20

300

Complementação Técnica Geral
Projeto de Graduação
Disciplinas de caráter éticohumanista, ministradas na forma
de Seminários Temáticos.
Tópicos de Ecologia e Engenharia
de Segurança no Trabalho
TOTAIS
C/ Estágio em TEMPO
INTEGRAL
C/ Estágio em TEMPO
PARCIAL

Optativas
Obrigatório
Obrigatório

CHS
CHT
CHE
CHP

=
=
=
=

Carga
Carga
Carga
Carga

CHE

CHP

Obrigatório
600
Obrigatório
420

Horária
Horária
Horária
Horária

12
20

180
300
285

3565

600

300

3745

420

300

Semanal
Semestral (= CHS x 15)
de Estágio
de Projeto de Graduação

8.1. PERIODIZAÇÃO:
Na periodização tem-se os seguintes códigos de disciplinas:
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Departamento

Setor

CM____

Matemática

Ciências Exatas

CF____

Física

Ciências Exatas

CI____

Informática

Ciências Exatas

CD____

Desenho

Ciências Exatas

CE____

Estatística

Ciências Exatas

TE____

Engenharia Elétrica

Tecnologia

TH____

Hidráulica e Saneamento

Tecnologia

TQ____

Engenharia Química

Tecnologia

TT____

Transportes

Tecnologia

HS____

Sociologia

Ciências Humanas

AT:
AP:
CHT:

Carga Horária Semanal de Aulas Teóricas
Carga Horária Semanal de Aulas de Laboratório
Carga Horária Semestral (15 semanas de aulas)

Primeiro Período
Código
CM041
CM045
CF059
TQ 072
CI208
CD029
TE040
TOTAIS

Disciplina
Cálculo I
Geometria Analítica I
Física I
Ciência e Engenharia dos Materiais
Programação de Computadores
Desenho Técnico A
Introdução à Engenharia Elétrica

AT
06
04
04
04
02
04
02
26

AP
00
00
00
00
02
00
00
02

CHT
90
60
60
60
60
60
30
420

AT
06
04
04
00
04
03
00
21

AP
00
00
00
02
00
00
02
4

CHT
90
60
60
30
60
45
30
375

AT
04
04

AP
00
00

CHT
60
60

Segundo Período
Código
CM042
CM005
CF060
CF063
CE003
TE041
TE042
TOTAIS

Disciplina
Cálculo II
Álgebra Linear
Física II
Física Experimental I
Estatística II
Circuitos Elétricos I
Laboratório de Engenharia Elétrica I

Terceiro Período
Código
CM043
TE043

Disciplina
Cálculo III
Técnicas Analíticas para Engenharia Elétrica
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TE044
TE045
CF064
CF062
TE046
TE047
TOTAIS

Eletricidade e Magnetismo
Circuitos Elétricos II
Física Experimental II
Física IV
Dispositivos Eletrônicos
Laboratório de Engenharia Elétrica II
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04
04
00
04
04
00
24

00
00
02
00
00
02
4

60
60
30
60
60
30
420

AT
02
04
03
04
04
04
00
23

AP
02
00
02
00
00
00
02
4

CHT
60
60
75
60
60
60
30
405

AT
04
04
04
04
04
02
00
22

AP
00
00
00
00
00
00
02
2

CHT
60
60
60
60
60
30
30
360

AT
04
04
04
04
04
02
03
00
25

AP
00
00
00
00
00
00
00
02
2

CHT
60
60
60
60
60
30
45
30
405

Quarto Período
Código
CI202
TE048
TE049
TH014
TE050
TE051
TE052
TOTAIS

Disciplina
Métodos Numéricos
Modelagem de Sistemas Elétricos
Conversão de Energia
Fenômenos de Transporte na Engenharia Elétrica
Eletrônica Digital I
Circuitos Não Lineares
Laboratório de Engenharia Elétrica III

Quinto Período
Código
TE053
TE054
TE055
TE056
TE057
TE058
TE059
TOTAIS

Disciplina
Ondas Eletromagnéticas
Circuitos Eletrônicos Lineares
Teoria de Sistemas Lineares de Controle
Instalações Elétricas
Eletrônica Digital II
Elaboração de Relatórios Técnicos
Laboratório de Engenharia Elétrica IV

Sexto Período
Código
TE060
TE061
TE062
TE063
TE064
TE065
TE066
TE067
TOTAIS

Disciplina
Princípios de Comunicação
Introdução aos Sistemas de Energia Elétrica
Eletrônica de Potência
Instrumentação e Controle de Processos
Gerência de Projetos
Ecologia, Ambiente e a Engenharia Elétrica
Materiais Elétricos
Laboratório de Engenharia Elétrica V

Sétimo Período
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OPTATIVAS DA ÊNFASE

Oitavo Período
OPTATIVAS DA ÊNFASE

Nono Período
Código
TE104
TOTAIS

Disciplina
Estágio Supervisionado

AT
00
00

EST
39
39

CHT
585
585

AT
04

AP
00

CHT
60

10
04
18

10
00
10

300
60
420

Décimo Período
Código
TT 008
TE105
TE106
TOTAIS

Disciplina
Administração e Organização de Empresas de
Engenharia I
Projeto de Graduação
Engenharia de Segurança do Trabalho

9. DEFINIÇÃO DOS PRÉ REQUISITOS :
Como citado no ítem 6, o curso de Engenharia Elétrica será seriado. Nesses
semestres com regime de matrícula seriada, o aluno é matriculado em um
conjunto de disciplinas, chamadas de 1 a Série a 6a Série. Caso o aluno seja
reprovado, tem-se as seguintes situações:
• Reprovado em um máximo de duas disciplinas de uma série: o aluno
poderá se matricular em todas as disciplinas da série seguinte e
obrigatoriamente na(s) disciplina(s) em que reprovou. Ou seja, o aluno
nesse caso passará para a série seguinte e fará apenas as disciplinas em
que reprovou na série anterior, em regime de dependência. É vetada a
dependência avançada, ou seja, em caso de nova reprovação o aluno
será obrigado a interromper seu curso e será matriculado no semestre
seguinte somente naquela(s) disciplina(s) em que reprovou. Em outras
palavras, a dependência refere-se somente às disciplinas da série
imediatamente anterior àquela na qual se encontra o aluno.
• Reprovação em três ou mais disciplinas: o aluno somente poderá se
matricular naquelas disciplinas em que reprovou. Em outras palavras,
nesse caso o aluno não passará para a série seguinte e cursará
novamente as disciplinas nas quais reprovou.

As disciplinas ministradas por outros Departamentos estipularão os prérequisitos necessários. Cabe a Coordenação do Curso de Engenharia
Elétrica negociar o menor número possível de pré-requisitos para essas
disciplinas.
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10. O SÉTIMO E O OITAVO SEMESTRES:
O sétimo e o oitavo semestres, corresponderão aquele semestre de
escolha de ênfase; ou seja, no sétimo semestre o aluno fará opção entre a
ênfase de ELETRÔNICA, ELETROTÉCNICA OU TELECOMUNICAÇÕES.
Ele possuirá no momento da escolha , todo o embasamento propiciado pelo
regime seriado, e estará em condições de realizar tal escolha. Destaca-se no
entanto que o número de horas obrigatórias de estudo em cada ênfase, será
de apenas 350 horas sendo que o mesmo será obrigado a cursar 370 horas
em disciplinas de qualquer uma das áreas, integralizando no total 720 horas
aula. O anexo dois desta proposta, apresenta um rol de exemplos de
disciplinas que certamente não corresponderão, em sua maioria, à realidade
do curso quando da sua implementação – em 2005. No momento em que
estas disciplinas forem ofertadas, um ajuste se fará então necessário.
11. DISCIPLINAS E EMENTAS DO REGIME SERIADO:
Afim de facilitar a análise do novo currículo, as disciplinas que compõem o
regime seriado, forão agrupadas por período.

PRIMEIRO PERÍODO:
As disciplinas que compõem o primeiro período são:
CM041: CÁLCULO I:
Função real de uma variável real. Derivadas. Integrais. Introdução às
equações diferenciais. Tópicos de Cálculo.
CM045: GEOMETRIA ANALÍTICA I:
Vetores no plano e no espaço. Retas e planos no espaço com coordenadas
cartesianas. Translação e rotação de eixos. Curvas no plano. Superfícies. Outros
sistemas de coordenadas.
CF059: FÍSICA I:
Vetores. Movimento em uma dimensão. Movimento em um plano. Dinâmica da
partícula. Trabalho e energia. Conservação da energia. Sistemas de partículas.
Colisões. Cinemática da rotação. Dinâmica da rotação.
TQ072: CIÊNCIA E ENGENHARIA DOS MATERIAIS:
Estrutura eletrônica dos átomos. Propriedades periódicas dos elementos.
Ligação química. Íons e moléculas. Polímeros. Propriedades gerais dos materiais
como conseqüência de sua estrutura cristalina e tipo de ligação química. Noções de
Eletroquímica. Potencial de eletrodo. Pilhas eletroquímicas. Eletrodeposição de
metais. Noções sobre Corrosão de materiais metálicos. Passividade dos metais.
Proteção contra corrosão; tintas e noções de proteção catódica. Princípios da
estrutura e defeitos cristalinos aplicados a materiais metálicos. Curvas de tensões e
deformações dos materiais. Estrutura interna dos materiais: sistemas cristalinos e
não cristalinos. Defeitos e imperfeições. Discordâncias e grãos cristalinos.
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Transformações nos materiais sólidos. Deformações nos materiais monofásicos e
polifásicos. Propriedades mecânicas dos materiais através de ensaios de
tração/compressão, flexão, dureza, impacto e fadiga. Comportamento mecânico dos
materiais em altas temperaturas. Comportamentos elástico e plástico.
Transformações de fases nos materiais: tratamento térmico e mudanças nas
propriedades mecânicas dos materiais. Nomenclatura dos materiais. Mecânica da
fratura. Noções de Metalografia. Noções de Análise química. Ensaios nãodestrutivos.
CI208: PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES:
Histórico da Computação. Elementos de Linguagem de Programação. Tipos
de Dados. Estrutura do Programa. Comandos. Subprogramas. Tipo Vetor. Tipo
Registro.
CD029: DESENHO TÉCNICO A
Instrumentos de desenho. Construções geométricas fundamentais. Normas
Técnicas da ABNT. Vistas ortográficas principais e auxiliares. Vistas seccionais.
Cotagem e escalas. Representação de sólidos em perspectiva axométrica.Croquis.
Noções básicas de CAD.
TE040: INTRODUÇÃO À ENGENHARIA ELÉTRICA:
Conceito de Engenharia. História da Engenharia. Regulamentação
profissional. Atribuições do Engenheiro. Áreas de atuação do Engenheiro. Evolução
da Engenharia. O Engenheiro e a sociedade. Características da Engenharia Elétrica.
O processo de formação do Engenheiro Eletricista. Modelo e simulação. Otimização.
Metodologia do projeto; formulação, análise, alternativas. A fabricação do produto e
a garantia de qualidade. O computador na Engenharia. CAD/CAM na Engenharia. A
Engenharia e o desenvolvimento industrial. História da Engenharia Elétrica. A
Eletrônica e a Sociedade. Visitas Técnicas a indústrias e empresas do ramo eletroeletrônico.
SEGUNDO PERÍODO:
As disciplinas que compõem o segundo período são:
CM042: CÁLCULO II:
Funções vetoriais de uma variável real. Cálculo diferencial de funções de mais
de uma variável. Integração múltipla. Cálculo vetorial. Teoremas de Green, Gauss e
Stokes. Tópicos de Cálculo.
CM005: ÁGEBRA LINEAR:
Matrizes e equações lineares. Espaços vetoriais. Transformações lineares.
Operadores e matrizes diagonalizáveis. Espaços com produto interno. Operadores
sobre espaços com produto interno. Cônicas. Quádricas.
CF060 : FÍSICA II :
Oscilações. Gravitação. Estática dos fluidos. Dinâmica dos fluidos. Ondas em
meios elásticos. Ondas sonoras. Temperatura. Calor e a Primeira Lei da
Termodinâmica. Teoria cinética dos gases. Entropia e a Segunda Lei da
Termodinâmica.
CF063 : FÍSICA EXPERIMENTAL I :
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Medidas físicas e erros experimentais. Experiências de Mecânica Clássica,
Termodinâmica e Ondas Mecânicas.
CE003 : ESTATÍSTICA II :
Estatística. Representação Tabular e Gráfica. Distribuições de Freqüências.
Elementos de Probabilidade. Distribuições Discretas de Probabilidades.
Distribuições Contínuas de Probabilidades. Noções de Amostragem. Estimativa de
Parâmetros. Teoria das Pequenas Amostras. Testes de Hipóteses. Análise de
Variância. Ajustamento de Curvas. Regressão e Correlação. Séries Temporais.
Controle Estatístico de Qualidade.
TE041 : CIRCUITOS ELÉTRICOS I :
Conceitos Preliminares. Circuitos Resistivos. Fontes dependentes ou
controladas. Métodos de Análise. Teoremas de rede. Elementos armazenadores de
energia. Circuitos simplificados RC e RL. Circuitos de Segunda ordem.
TE042 : LABORATÓRIO DE ENGENHARIA ELÉTRICA I :
Atividades de laboratório relacionadas ao conhecimento de Engenharia
Elétrica adquiridos pelo aluno nas disciplinas de Circuitos Elétricos I e noções gerais
sobre componentes eletrônicos, medidas elétricas e instrumentos de medida.

TERCEIRO PERÍODO:
As disciplinas que compõem o terceiro período são:
CM043: CÁLCULO III:
Séries numéricas e de potências. Equações
Transformada de Laplace. Tópicos de Cálculo.

diferenciais

ordinárias.

TE043: TÉCNICAS ANALÍTICAS PARA A ENGENHARIA ELÉTRICA:
Integral: linha, superfície, volume. Séries de potências. Séries de Fourier.
Transformada de Laplace. Transformada de Fourier. Transformada Z.
TE044: ELETRICIDADE E MAGNETISMO:
Carga eletrostática. Campo eletrostático. Potencial e energia eletrostáticos.
Materiais dielétricos e capacitância. Corrente eletrostática. Materiais condutores e
resistência. Campo magnetostático. Potencial e energia magnetostáticos. Materiais
magnéticos e indutância.
TE045: CIRCUITOS ELÉTRICOS II:
Excitação senoidal e fasores. Análise em regime permanente C.A, potência em
regime permanente C.A . Circuitos trifásicos. Freqüência complexa e funções de
rede. Resposta em freqüência. Transformadores.
CF064: FÍSICA EXPERIMENTAL II:
Instrumentos de medidas elétricas. Experiências
Eletromagnetismo, Ótica, Mecânica Quântica e Relativística.
CF062: FÍSICA IV:

de

Eletrostática,
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Ótica Geométrica. Ótica Física. Teoria da Relatividade. Mecânica Quântica.
Condutividade em sólidos. Física Nuclear.
TE046: DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS:
Amplificadores operacionais. Diodos semicondutores. Aplicações de diodos.
Transistor bipolar de junção. Transistores de efeito de campo – JFET – MOSFET.
Dispositivos especiais.
TE047 : LABORATÓRIO DE ENGENHARIA ELÉTRICA II :
Atividades de laboratório relacionadas ao conhecimento de Engenharia
Elétrica adquiridos pelo aluno nas disciplinas : Circuitos Elétricos II, Eletricidade e
Magnetismo, Dispositivos Eletrônicos.

QUARTO PERÍODO:
As disciplinas que compõem o quarto período são:
CI202: MÉTODOS NUMÉRICOS:
Representação de Números Reais e Erros. Zero de Equações Polinomiais e
Transcendentes. Sistemas de Equações Lineares e Algébrica. Interpolação.
Integração Numérica. Revisão da Disciplina.
TE048: MODELAGEM DE SISTEMAS ELÉTRICOS:
Modelagem de sistemas por equações diferenciais ; Equações diferenciais
básicas em circuitos elétricos ; Sistemas de equações diferenciais em circuitos
elétricos ; Equações diferenciais especiais em eletromagnetismo ; Equações
diferenciais parciais em eletromagnetismo.
TE049: CONVERSÃO DE ENERGIA:
Máquinas de Corrente Contínua. Transformadores Monofásicos.

TH014: FENÔMENOS DE TRANSPORTE NA ENGENHARIA ELÉTRICA:
Introdução aos Fenômenos de Transporte. Condução de Calor em Regime
Estacionário e Transiente. Troca de Calor por Convecção. Troca de Calor por
Radiação. Trocadores de Calor. Aplicações em Eletrônica (Dissipadores); Introdução
ao Escoamento de Fluidos. Introdução à Medição de Propriedades Físicas dos
Fluidos. Escoamento ao Redor de Corpos Imersos. Covecção Natural e Forçada.
Introdução à Transferência de Massa. Lei de Fick. Difusão em Sólidos, Líquidos e
Gases.
TE050: ELETRÔNICA DIGITAL I:
Sistemas de numeração. Álgebra Booleana, portas lógicas. Circuitos lógicos
combinacionais. Circuitos de memória (Flip-flops). Circuitos seqüenciais. Aritmética
binária. Simulação lógica.
TE051: CIRCUITOS NÃO LINEARES:
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Circuitos não lineares com diodo; Circuitos não lineares com transistor;
Circuitos não lineares com amplificador operacional; Osciladores não-senoidais.
TE052 : LABORATÓRIO DE ENGENHARIA ELÉTRICA III :
Atividades de laboratório relacionadas ao conhecimento de Engenharia
Elétrica adquiridos pelo aluno nas disciplinas : Circuitos Elétricos III e Eletrônica
Digital I.

QUINTO PERÍODO:
As disciplinas que compõem o quinto período são:
TE053: ONDAS ELETROMAGNÉTICAS:

Campo eletromagnético. Equações de Maxwell. Onda plana uniforme.
Guias de onda. Dipolo eletromagnético. Potenciais eletromagnéticos Antenas.
TE054: CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES:
Amplificadores com múltiplos estágios. Amplificadores
Amplificadores de potência. Filtros. Osciladores senoidais.

realimentados.

TE055: TEORIA DE SISTEMAS LINEARES DE CONTROLE:
Realimentação. Análise de sistemas de controle contínuos e discretos em regime
permanente. Estabilidade: Critérios de Routh-Hurwitz, Nyquist e Bode. Projeto de
controladores contínuos e discretos.
TE056: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
Materiais e Dispositivos utilizados em Instalações Elétricas residenciais e
comerciais. Funções, aplicação, dimensionamento e especificações. Princípios
básicos de instalações elétricas em baixa tensão. Projeto de instalações elétricas
prediais. Projeto de instalações comerciais de grande porte.
TE057: ELETRÔNICA DIGITAL II:
Unidade Central de Processamento: ULA e registradores. Barramentos
interno e externo. Memórias: tipos, leitura e escrita, conceitos de Pilha e Fila,
interfaces. Dispositivos de Entrada e de Saída: interfaces e E/S mapeado em
memória. Programação de baixo nível: tipos de dados, modos de endereçamento e
conjuntos de instruções. Análise e Síntese de Sistemas Digitais: hardware e
software, circuitos e programas.
TE058: ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS:
Elaboração de Relatórios Técnicos, Pareceres Técnicos, Perícia Técnica,
Estudo de Normas Técnicas da ABNT.
TE059 : LABORATÓRIO DE ENGENHARIA ELÉTRICA IV :

Projeto de Reforma Curricular do Curso de Engenharia Elétrica da UFPR

34

Atividades de laboratório relacionadas ao conhecimento de Engenharia
Elétrica adquiridos pelo aluno nas disciplinas : Eletrônica Digital II, Amplificadores e
Filtros Eletrônicos.

SEXTO PERÍODO:
As disciplinas que compõem o sexto período são:
TE060: PRINCÍPIOS DE COMUNICAÇÃO:
Representação de sinais e sistemas no domínio do tempo. Representação
de sinais e sistemas no domínio da frequência. Modulação em amplitude.
Modulação em frequência. Modulação por pulsos.
TE061: INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA:
Geração de Energia (Fontes Convencionais e Alternativas). Transmissão de
Energia. Distribuição de Energia. Comercialização de Energia. Utilização de Energia.
TE062: ELETRÔNICA DE POTÊNCIA:
Análise de dispositivos eletrônicos sob regime de chaveamento. Indutores e
Transformadores de Pulsos. Princípios de funcionamento dos conversores estáticos
(retificadores, fontes chaveadas e inversores). Métodos de comando de interruptores
de potência. Regulação de Tensão. Inversores. Princípios gerais de variadores de
velocidade e de posição: estruturas, modelos, comportamento estático e dinâmico,
desempenho.
TE063: IINSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE DE PROCESSOS:
Noções gerais de processos industriais e instrumentação. Transdutores.
Condicionamento de sinais para sistemas digitais. Sistemas de aquisição de dados
baseados em microcomputadores. Microcontroladores, microprocessadores e
microcomputadores no controle de processos industriais. Interfaces padrão em
instrumentação e controle. Interfaceamento entre sensores e microomputador.
Controladores Lógicos Programáveis (CLPs). Sistemas de controle distribuído.
Outros sistemas programáveis. Estudos de casos de monitoramento de processos
industriais e aquisição de dados usando microcomputadores.
TE064: GERÊNCIA DE PROJETOS:

Importância da gerência de projetos. Aspectos multidisciplinares de
projetos. Ética, relações interpessoais e confidencialidade de dados e
informações. Formação de custos de produtos e serviços. Métodos de
avaliações técnicas de alternativas. Métodos de avaliação econômicas de
alternativas. Estudo de casos de necessidades de clientes corporativos.
Desenvolvimento de soluções. Criação, acompanhamento e execução de
cronogramas. Tarifação horária. Estudo de legislações técnicas.
TE065: ECOLOGIA, AMBIENTE E A ENGENHARIA ELÉTRICA:

Projeto de Reforma Curricular do Curso de Engenharia Elétrica da UFPR

35

Biosfera e seu equilíbrio. Efeitos da tecnologia sobre o equilíbrio
ecológico. Preservação de recursos naturais. Riscos ambientais. Princípios
de segurança em projetos e construções de obras elétricas. Estatísticas e
custos de acidentes.
TE066: MATERIAIS ELÉTRICOS:
A importância dos Materiais para a Engenharia Elétrica. Materiais
Condutores: Princípios físicos, técnicas de fabricação e uso em Engenharia Elétrica.
Materiais Dielétricos: Princípios físicos, técnicas de fabricação e uso em Engenharia
Elétrica. Materiais Semicondutores: Princípios físicos, técnicas de fabricação e uso
em Engenharia Elétrica. Materiais Magnéticos: Princípios físicos, técnicas de
fabricação e uso em Engenharia Elétrica
TE067 : LABORATÓRIO DE ENGENHARIA ELÉTRICA V :
Atividades de laboratório relacionadas ao conhecimento de Engenharia
Elétrica adquiridos pelo aluno nas disciplinas : Eletrônica de Potência, Informática
Industrial, Princípios de Comunicação.

12. DISCIPLINAS E EMENTAS DO REGIME OPTATIVO :
SÉTIMO PERÍODO:
As disciplinas que compõem o regime optativo, a partir do SÉTIMO
PERÍODO, encontram-se no anexo 2, pois as mesmas são mostradas aqui apenas a
título indicativo, pois o sétimo período só será ofertado em 2006. Como a tecnologia
em Engenharia Elétrica sofre constantes mudanças; haja visto o celular, o pager, a
internet, o ATM, GSM,..., certamente que no ano de oferta destas disciplinas muitas
não terão mais sentido e outras deverão serem criadas em seu lugar.
OITAVO PERÍODO:
As disciplinas que compõem o OITAVO PERÍODO, encontram-se no anexo
2, pois as mesmas são mostradas aqui apenas a título indicativo, pois o oitavo
período só será ofertado em 2006. Como a tecnologia em Engenharia Elétrica sofre
constantes mudanças; haja visto as redes HFC, rádio digital, televisão digital, novos
tipos de satélites de comunicação,..., certamente que no ano de oferta destas
disciplinas muitas não terão mais sentido e outras deverão serem criadas em seu
lugar.

13. DISCIPLINAS DE FINALIZAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA
ELÉTRICA:
NONO PERÍODO:
O nono período é composto por apenas uma disciplina:
TE104: ESTÁGIO SUPERVISIONADO:
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O Estágio Supervisionado de caráter obrigatório poderá ser realizado
em qualquer lugar do Brasil, ou mesmo no exterior, pois o aluno terá a
liberdade de escolha do lugar em que ele realizará seu estágio. Esta
disciplina possuirá uma carga horária total de 585 horas e deverá possuir
acompanhamento do professor orientador. Em caso do aluno decidir efetua-lo
em outra cidade ou país, o professor orientador, deverá iterar-se dos detalhes
concernentes ao estágio e a liberação do aluno só será aceita com uma
declaração por escrito do professor responsável por ele na instituição de
ensino.

DÉCIMO PERÍODO:
As disciplinas que compõem o décimo período são:
TT008: ADMINISTRAÇÃO
ENGENHARIA I:

E

ORGANIZAÇÃO

DE

EMPRESAS

DE

O que é Administração. Importância para a carreira do Engenheiro.
Desenvolvimento das teorias da Administração. Funções administrativas clássicas:
planejamento, organização, direção e controle. Características pessoais do(a)
administrador(a). Suprimentos. Contabilidade. Comportamento Organizacional. A
empresa e seu ambiente. Funções empresariais clássicas: marketing, produção,
finanças e recursos humanos. O processo de criação e administração de uma
empresa. Legislação Profissional – estruturas do capital das empresas.
TE105: PROJETO DE GRADUAÇÃO:

Projeto que deverá ser elaborado no último semestre do curso, sob a
supervisão de um professor orientador de qualquer uma das ênfases do
curso: eletrônica, eletrotécnica ou telecomunicações.
TE106: ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO:

Introdução à Engenharia de Segurança do Trabalho - evolução.
Conceito de segurança do trabalho e demais conceitos fundamentais. Riscos
ambientais de acidentes de trabalho – mapa de risco. Causas e
conseqüências dos acidentes de trabalho. Normas regulamentadoras da CLT
relativas à segurança e medicina do trabalho. Medidas de proteção coletiva –
proteção de máquina – risco de choque elétrico. Medidas de proteção
coletiva – proteção de máquina – risco de choque elétrico. Equipamentos de
proteção individual e coletivo – EPI e EPC. Proteção e combate a incêndios.
Atividades insalubres e perigosas. Responsabilidade civil e criminal dos
acidentes do trabalho. Noções de primeiros socorros em acidentes do
trabalho.

