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Engenharias

“Sou e sempre serei um engenheiro nerd, 
de meias brancas e protetor de bolso nascido 
sob a segunda lei da termodinâmica, ancorado 

em tabelas de propriedade dos gases, 
apaixonado por diagramas de corpo livre, 

transformado por Laplace, propelido por ar 
comprimido. Como engenheiro, tenho imenso 
orgulho das realizações de minha profissão.” 

(Neil Armstrong)

“Seria, com efeito, a engenharia - mais que a 
ciência - o que levaria ao pouso na Lua: e um 
engenheiro seria o primeiro a pôr os pés no 

outro mundo.” 
(James R. Hansen)



Curso Técnico de Eletrônica



Curso Técnico de Eletrônica



Plano de Ensino - Objetivos

A Unidade Curricular de Eletrônica de Potência tem como tema central aplicar as diferentes 
topologias e tecnologias de eletrônica de potência em sistemas eletroeletrônicos; reunindo os 
conceitos necessários para que o aluno possa compreender o funcionamento, projetar e aplicar as 
estruturas clássicas e as tecnologias de conversão estática de energia e de fontes de alimentação 
chaveadas, considerando aspectos de eficiência, qualidade energética e de viabilidade econômica.

www.ProfessorPetry.com.br

http://www.ProfessorPetry.com.br


Plano de Ensino - Objetivos

www.ProfessorPetry.com.br

Ao término da disciplina, o estudante deve conhecer e correlacionar as diferentes topologias e 
tecnologias empregadas na Eletrônica de Potência. Dentre as habilidades esperadas do aluno, tem-se:  

• Conhecer os principais semicondutores de potência, bem como suas especificações em 
catálogos e folhas de dados; 

• Conhecer as principais estruturas de conversores estáticos e seus sistemas de proteção; 
• Selecionar estruturas para projeto de conversores de potência; 
• Especificar componentes para aplicações de conversores de potência; 
• Realizar montagem e testes de conversores de potência; 
• Conhecer as aplicações da eletrônica de potência. 

http://www.ProfessorPetry.com.br


Plano de Ensino - Bibliografia
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Plano de Ensino - Avaliação

Instrumentos de avaliação: 
• Trabalhos solicitados; 
• Listas de exercícios; 
• Relatórios de simulações e laboratórios; 
• Avaliações escritas; 
• Participação em aula, assiduidade, interesse, etc.



A média final da disciplina será calculada por: 

Onde: 
• MP: média das provas, todas com o mesmo peso; 
• LAB: nota dos laboratórios; 
• PJ: nota do projeto semestral; 
• MV: média das verificações.

Plano de Ensino - Avaliação

MF = MP ⋅0,5 + LAB ⋅0,3+ PJ ⋅0,2

MF > 6,0  Aluno considerado APTO  

MF < 6,0  Recuperação final  REC > 6,0  APTO  

REC < 6,0  NÃO APTO  



Plano de Ensino - Avaliação
O que obterei? 

1. Conhecer e especificar os principais semicondutores de potência.  
2. Conhecer as diferentes estruturas de conversores estáticos e seus sistemas de proteção. 
3. Escolher componentes e estruturas e efetuar montagem de conversores.  

Onde chegarei? 
•  Análise, simulação e implementação dos principais conversores estáticos.



Plano de Ensino - Avaliação

1. Equipes para aulas de laboratório; 
2. Entrega de materiais; 
3. Utilização de recursos diversos; 
4. Roteiros, listas de exercícios, apostilas, etc... 
5. Outras considerações.



Plano de Ensino - Cronograma
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Plano de Ensino - Quadro de Horários

Contato: 
Prof. Clóvis Antônio Petry 
Instituto Federal de Santa Catarina 
Campus Florianópolis 
DAEL – Dep. Acadêmico de Eletrônica 
Av. Mauro Ramos, 950 – Centro 
Florianópolis – SC 
CEP: 88020300 
Tel. (48) 3211 6065 
Web: www.ProfessorPetry.com.br 
E-mail: petry@ifsc.edu.br

mailto:petry@ifsc.edu.br


A Importância de Montagens em Eletrônica

Imagens obtidas do relatório Eletrônica Básica de Claudio R. Schmitz de 2007/1. 



A Importância dos Simuladores

Simulação de circuitos: 
• Psim; 
• Circuitmaker; 
• Orcad/Pspice; 
• Proteus; 
• Eagle; 
• Multisim; 
• Tina-TI; 
• Entre outros ...



A Importância dos Simuladores - Psim

www.powersimtech.com

http://www.powersimtech.com


A Importância dos Simuladores - CircuitLab

www.circuitlab.com

http://www.circuitlab.com


A Importância de Softwares de Matemática



Softwares de Matemática - Mathematica
www.wolfram.com

http://www.wolfram.com


Softwares de Matemática - Smath
http://en.smath.info/forum

http://en.smath.info/forum


A Importância da Informática na Eletrônica
www.arduino.cc

http://www.arduino.cc


www.fritzing.org

A Importância da Informática na Eletrônica

http://www.fritzing.org


https://en.wikipedia.org/wiki/Industry_4.0

A Indústria 4.0

https://en.wikipedia.org/wiki/Industry_4.0


Tarefas
Tarefas: 
• Fazer o download do Psim, instalar e utilizar alguns exemplos: 

• Fazer o download do CDF player, instalar e utilizar alguns exemplos: 

• Fazer o download do Arduino, instalar e abrir alguns exemplos: 

• Fazer cadastro no CircuitLab, abrir e simular alguns exemplos: 
•

http://www.powersimtech.com

www.wolfram.com

www.arduino.cc

www.circuitlab.com

http://www.powersimtech.com
http://www.wolfram.com
http://www.arduino.cc
http://www.circuitlab.com


Próxima Aula
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Introdução à Eletrônica de Potência
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