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Competências do curso 
1.  Entender e projetar sistemas de interfaceamento de 

controle, utilizando como principal dispositivo de 
controle de acionamento transistor bipolar; 

2.  Desenvolver conhecimento relativo a componentes 
eletrônicos como transistores bipolares e unipolares, 
amplificadores operacionais, sensores industriais, 
tiristores, entre outros, suas principais aplicações e 
interações entre eles; 
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Competências do curso 
3.  Ser capaz de interagir os conhecimentos adquiridos ao 

longo do curso, como ferramental, a fim de desenvolver 
soluções para problemas diversos propostos, com 
soluções práticas ou fundamentadas nos conhecimentos 
teóricos desenvolvidos nas disciplinas comuns; 

4.  Saber manipular o instrumental de laboratório com o 
intuito efetuar medições em circuitos analógicos e 
digitais; 

5.  Criar interação entre os conhecimentos desenvolvidos 
em toda a gama de disciplinas estudadas, a fim de 
realizar análises e projetos completos, que abordem 
todas as esferas necessárias para aplicá-los. 
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Ementa EB-II 
1.  Revisão: retificadores, reguladores de tensão, polarização e 

chaveamento de Transistores Bipolares de Junção; 
2.  Fundamentos de Amplificadores; 
3.  Amplificadores Operacionais: fundamentos, comparadores de 

tensão e realimentação negativa (circuitos comuns e filtros ativos); 
4.  Sensores e circuitos de interface utilizando transistores e AOP; 
5.  Transistores de Efeito de Campo: JFET e MOSFET 
6.  Tipos de Fontes: fontes chaveadas e fontes sem transformador; 
7.  Tiristores: fundamentos, diodo shockley e retificador controlado de 

silício (SCR). 
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Considerações 

1.  Quantidade de estudo; 

2.  Material didático: teoria e prática: 
ü  É necessário o material didático impresso. 

3.  Plantão; 
ü  Pré-agendado para sábados às 11h10; 
ü  Utilizado para tirar dúvidas, durante o período regular ou 

durante a recuperação. 
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Considerações 

4.  Entrega de trabalhos: 
ü  Resolução 1.2010: almaço / início da aula / completo; 
ü  Não serão aceitos trabalhos entregues fora do prazo. 

5.  Teste / Prova Bimestral; 
ü  Teste: em sala de aula, agendado ou não; 
ü  PB: sábados, às 13h30. 
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Considerações 

6.  Recuperação Paralela: 
ü  Trabalho: série de exercícios do bimestre. Deverá ser 

entregue completo como ingresso para realização da prova; 
ü  Prova: peso 10. Agendada com no mínimo uma semana de 

antecedência. 

7.  Recuperação Final. 
ü  Trabalho: série específica com exercícios desenvolvidos 

durante o ano letivo. Peso 1; 
ü  Prova: contempla todo o conteúdo desenvolvido. Peso 9.  

9 



Considerações 

8.  Sistema de Notas: 
ü  Maior Nota (MN)  10,0; 
ü  Ka (coeficiente de ajuste): 

 PA: pontuação adicional. 

ü   Exemplo: 
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Contato 
ü  E-mail: 

  jmarcelo@feg.unesp.br 
   

ü  Site: 
  www.feg.unesp.br/~jmarcelo 
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