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1. Identificação e Dados Gerais do Curso 

 

Curso:  Curso Técnico de Nível Médio em Eletrônica 

Eixo Tecnológico Controle e Processos Industriais 

Modalidade Presencial regular 

Forma Subsequente ao Ensino Médio 

Habilitação Técnico Industrial em Eletrônica 

Turnos Noturno 

Vagas por turno 40 

Carga horária específica (Núcleo 

Profissional e Tecnológico) 
1200 horas 

 

Prática Profissional 400h 

Carga Horária Total 1600 horas 

Periodicidade Letiva Semestral 

Duração 2 anos 

Ano da primeira oferta 2014 

Telefone da coordenadoria 21 2566-3153 

Telefone da Sala de Professores 21 2566-3197 

E-mail da coordenadoria coordelt@cefet-rj.br /coordelt@gmail.com 

Localização da coordenadoria Av. Maracanã 229, Bloco B – 3º andar – Rio 

de Janeiro – RJ CEP: 20271-110 

Site (material didático) https://sites.google.com/site/coordelt/apostilas 

Comissão Responsável pela Elaboração do Projeto 

 

José Fernandes Pereira (coordenador) 

Carlos Artexes Simões 

Carlos Alberto Gouvêa Coelho 

Aridio Schiappacassa de Paiva 
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2. Apresentação 

 

O Curso Técnico de Eletrônica foi incluído no rol dos demais cursos da instituição, 

na época denominada Escola Técnica Nacional (ETN), ao final da década de 1950. Nesta 

época a instituição teve suas ofertas educativas revistas por força da Lei 3.552, de 16 de 

fevereiro de 1959. Esta Lei dispunha sobre a nova organização escolar e administrativa dos 

estabelecimentos de ensino industrial do MEC e ampliava a duração de seus cursos 

técnicos. Naquela época, foram ofertados pela ETN os cursos de Máquinas e Motores, 

Eletrotécnica, Eletrônica, Edificações, Estradas e Meteorologia. A primeira turma efetiva 

de eletrônica, entretanto, só ocorreu em 1962. 

Quando da transformação da Escola Técnica Federal Celso Suckow da Fonseca 

(designação dada à escola desde 1967) em CEFET, através da Lei 6.545 de 30 de junho de 

1978, com o objetivo de integração vertical entre os níveis médio, superior e pós-

graduação de formação técnica. Este projeto de oferta do Curso técnico de Eletrônica na 

forma Subsequente está em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases - LDB nº 

9394/96, as novas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação profissional técnica de 

nível médio - Resolução nº 6 de 20/09/2012 - e o Decreto 90.922 de 06/02/1985 que 

regulamenta a Lei nº 5524 de 05/11/1968 –, que dispõe sobre o exercício da Profissão, 

segundo o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA e o 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA. 

Este projeto também se alinha ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do 

CEFET-RJ estabelecido para o período 2010-2014. 

 

 

3. Justificativa e Objetivos  

 

3.1. Justificativa 

 

A história do CEFET-RJ reflete as mudanças que ocorreram nas exigências 

profissionais do setor produtivo ao longo do século XX, e as consequentes adequações de 

objetivos do ensino industrial. Embora o mercado de trabalho disponível aos alunos 

formados não esteja restringido à cidade do Rio de Janeiro, é nela que sem dúvida está a 

maior parte do mercado. Representante do segundo maior PIB do País, a cidade do Rio de 

Janeiro apresenta um grande mercado de trabalho para o técnico em eletrônica, o qual é 
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caracterizado, principalmente, pela terceirização de serviços de instalação, manutenção de 

equipamentos e operação técnica de sistemas eletro-eletrônicos. Assim, requisita-se uso 

intensivo da tecnologia em uma multiplicidade de empresas na área de serviços e 

telecomunicações, além de ofertas nos segmentos industrial e ambiental, e numa oferta 

menor, em instituições de pesquisa. 

O Rio de Janeiro é sede de duas grandes empresas brasileiras: a Petrobrás e a Vale, 

das principais companhias de petróleo e telefonia, do maior conglomerado de empresas de 

mídia e comunicação, e de empresas nos setores de informática, telecomunicações e 

automação. Isto demanda por profissionais com formação que envolva temas como: 

equipamentos eletrônicos, testes e medições, microprocessadores e microcontroladores, 

dentre outros. Estes temas são pertinentes à formação do técnico em eletrônica, de acordo 

com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. 

A lei nº 11.741/2008, que atualiza a LDB as alterações ocorridas no Decreto 

5154/2006, prevê que a educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida nas 

seguintes formas: I - articulada com o ensino médio e II - subsequente, em cursos 

destinados a quem já tenha concluído o ensino médio. 

Após a revogação do Decreto 2208/1997 pelo Decreto nº 5154/2006 os dados 

oficiais em relação à Educação profissional técnica de nível médio demonstram que o 

maior crescimento de matrículas ocorreu precisamente na forma subsequente conforme 

quadro abaixo: 

 

Distribuição matrículas da educação 

profissional de nível técnico 

Integrado Concomitante Subsequente

2007 11,1% 40,6% 48,3%

2008 14,3% 40,9% 44,9%

2009 17 % 29,5% 53,5%

2010

2011

18,9%

20,6% 

19 %

15 %

62,1%

64,3 %
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Uma das razões desse crescimento ocorre devido ao fato que o corte etário do 

público atendido nesta forma de oferta é mais adequado à formação de profissionais que 

efetivamente vão exercer a profissão de técnico. 

Portanto este projeto do curso técnico de Eletrônica na forma subsequente atende 

não só ao cenário e arranjo produtivo do Rio de Janeiro como a demanda de grande 

contingente de jovens e adultos trabalhadores que reconhecem na educação profissional 

técnica uma possibilidade de uma formação de qualidade e de sua inserção qualificada e 

efetiva no mundo do trabalho.      

 

3.2. Objetivo Geral do Curso 

O Curso Técnico de Eletrônica do CEFET/RJ objetiva a formação de técnicos em 

eletrônica de nível médio, na forma subsequente. 

 

3.3. Objetivos Específicos do Curso 

 

 Construir saberes para a resolução de problemas práticos no trabalho e no convívio 

social; 

 Desenvolver uma visão sistêmica de processos; 

 Desenvolver o pensamento crítico e reflexivo; 

 Adquirir conhecimentos e capacidades da formação técnica de eletrônica no âmbito 

do eixo tecnológico de controle e processos industriais; 
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 Promover atualização contínua; 

 Desenvolver habilidades de trabalho em grupo e resolução de conflitos; 

 Expressar-se com clareza oralmente e de forma escrita; 

 Adquirir, organizar e transmitir informações de forma efetiva; 

 Aplicar variados recursos tecnológicos no âmbitos laborais e sociais; 

 Aprimorar habilidades cognitivas, psicomotoras e sócio-afetivas; 

 Aprender a aprender; 

 

 

4. Requisitos e Formas de Acesso 

 

Requisito de acesso: Ensino médio completo ou estar cursando o 3º ano do ensino 

médio ao iniciar o 1º período do curso técnico no CEFET-RJ. 

Formas de Acesso: Edital de concurso público conforme legislação em vigor. 

 

 

5. Perfil Profissional de Conclusão 

 

Baseado na resolução 1010 de 22 de agosto de 2005 do Conselho Federal de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) que estabelece as normas de atribuição 

de título profissional, considerando a Lei nº 5.524, de 5 de novembro de 1968, que dispõe 

sobre a profissão de técnico industrial e agrícola de nível médio estabelece as seguintes 

atribuições ao técnico industrial de eletrônica: 

O técnico em Eletrônica deverá ser capaz de: 

 Avaliar a execução de serviços técnicos na área de Eletro-Eletrônica, verificando a 

adequação do executado ao projeto e às normas específicas; 

 Identificar a necessidade de inovações tecnológicas e propor as soluções adequadas 

à otimização de Processos Eletro-Eletrônicos; 

 Elaborar Projetos, observados os limites legais, diagramas e esquemas, 

correlacionando-os com as normas técnicas e com os princípios científicos e 

tecnológicos; 

 Conduzir e controlar as atividades técnicas na área de Eletro-Eletrônica, visando ao 

atendimento disposto nos projetos e normas técnicas, assegurada a qualidade dos 

resultados; 
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 Executar serviços técnicos na área Eletro-Eletrônica, seguindo orientações de 

projetos, de normas e de Profissionais Técnicos, bem como assegurando a 

qualidade do serviço; 

 Descrever processos e compilar relatórios com resultados de atividades técnicas, 

emitindo parecer, dentro das normas legais; 

 Prestar assistência técnica para aquisição de bens e serviços, instalação e 

manutenção de sistemas e equipamentos Eletro-Eletrônicos. 

 Orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de equipamentos e 

instalações. 

 Estar ciente dos princípios de regulamentação, segurança, saúde e de legislação 

aplicados ao seu trabalho; 

 

 

6. Organização Curricular 

 

6.1. Princípios Norteadores 

 

O currículo do Curso Técnico de Eletrônica tem sua concepção alinhada aos termos 

da Lei nº 9.394/96 (LDB), alterada pela Lei nº 11.741/2008 e tendo como princípios 

norteadores a Resolução nº 6 de 20 de setembro de 2012, a missão e os objetivos do 

CEFET-RJ, e o perfil desejado do egresso do curso. 

 

 

6.2. Matriz Curricular 

A matriz curricular do curso está organizada em disciplinas de regime seriado 

semestral, e com uma carga-horária total de 1200 horas e 400h de estágio supervisionado. 

 

TÉCNICO EM ELETRÔNICA 1o sem 2o sem 3o sem 4o sem   

 DISCIPLINAS CH CH(h) CH CH(h) CH CH(h) CH CH(h) Total 

Núcleo Profissional 
         

Eletricidade  4 60 4 60 
    

120 

Eletrônica  4 60 4 60 4 60 
  

180 

Laboratório  4 60 4 60 4 60 4 60 240 

Sistemas Digitais  
  

4 60 4 60 4 60 180 

Sistemas de Telecomunicações 
    

4 60 4 60 120 
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Sistemas de Televisão 
    

2 30 2 30 60 

Instrumentos de Medidas 
      

4 60 60 

Tecnologia 4 60 2 30 2 30 2 30 150 

OTN – Org. do Trab. e Normas 2 30 
     

 
30 

SMS – Seg. Meio Ambiente e Saúde 2 30 2 30     30 

  
  

 
 

 
 

  

  
  

 
 

 
 

 
1200 

Prática Profissional 
        

400 

  
         Total de Carga Horária do Curso (h) 

        

1600 

 

 

6.3. Ementas e conteúdos programáticos 

 

As ementas e conteúdos programáticos do curso estão apresentados no Anexo I. As 

ementas compõe uma descrição discursiva que resume o conteúdo conceitual ou 

conceitual/procedimental de uma disciplina. Em seguida são elencados os conteúdos que as 

equipes especializadas definiram como relevantes ao processo de ensino. Estas ementas e 

conteúdos deverão atender ao princípio deste Plano Pedagógico de Curso que prevê a 

constante revisão e articulação entre as áreas dos saberes, centralizada nos sujeitos do 

processo de ensino pra as culturas juvenis e suas especificidades. Devem promover a sua 

maior participação, protagonismo e reforçar da interdisciplinaridade. 

 

 

7. Critérios e Procedimentos de Avaliação 

 

A avaliação constitui um processo contínuo com atuações de diagnóstico integrado 

ao processo ensino-aprendizagem, objetivando conhecer as dificuldades, conquistas e 

possibilidades dos estudantes. Deve funcionar como instrumento colaborador na 

verificação da aprendizagem, levando em consideração o predomínio dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos. 

A avaliação do desempenho escolar seguirá as normas estabelecidas pelos 

conselhos escolares do CEFET/RJ, porém, seguindo os preceitos deste Plano de Curso.  

Fazem parte do processo de avaliação as avaliações bimestres, considerando 

aspectos de assiduidade e aproveitamento, conforme as diretrizes da LDB, Lei nº. 

9.394/96.  
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 A proposta pedagógica do curso prevê atividades avaliativas que funcionem como 

instrumentos colaboradores na verificação da aprendizagem, contemplando os seguintes 

aspectos: 

 

 Adoção de procedimentos de avaliação contínua e cumulativa; 

 Prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos; 

 Inclusão de atividades contextualizadas; 

 Inclusão do aluno em um diálogo permanente; 

 Consenso do colegiado nos critérios de avaliação a serem adotados e cumprimento 

do estabelecido; 

 Adoção de estratégias cognitivas nas avaliações; 

 Disponibilização de apoio pedagógico para aqueles que têm dificuldades com 

discussão, em sala de aula, dos resultados obtidos pelos estudantes nas atividades 

desenvolvidas;  

 Adoção de procedimentos didático-pedagógicos visando à melhoria contínua da 

observação das características dos alunos e de seu desenvolvimento; 

 Adoção de pressuposto de progressão de ano independente dos valores 

quantitativos alcançados observando prioritariamente o desenvolvimento 

acadêmico e participativo do aluno; 

 Proporcionar o crescimento integral do aluno através da integração dos saberes 

sistematizados do curso, consolidando o perfil do trabalhador-cidadão, com vista a 

contínua construção do saber escolar. 

 Inclusão do aluno em um diálogo permanente; 

 Consenso do colegiado nos critérios de avaliação a serem adotados e cumprimento 

do estabelecido; 

 Disponibilização de apoio pedagógico para aqueles que têm dificuldades com 

discussão, em sala de aula, dos resultados obtidos pelos estudantes nas atividades 

desenvolvidas;  

 Adoção de estratégias cognitivas nas avaliações; 

 Adoção de procedimentos didático-pedagógicos visando à melhoria contínua da 

observação das características dos alunos e de seu desenvolvimento; 
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 Adoção de pressuposto de progressão de ano independente dos valores 

quantitativos alcançados observando prioritariamente o desenvolvimento 

acadêmico e participativo do aluno; 

 Proporcionar o crescimento integral do aluno através da integração dos saberes 

sistematizados do curso, consolidando o perfil do trabalhador-cidadão, com vista a 

contínua construção do saber escolar. 

 

A assiduidade diz respeito à frequência às aulas teóricas, aos trabalhos escolares, 

aos exercícios de aplicação e as atividades práticas. O aproveitamento escolar é avaliado 

através de acompanhamento contínuo dos estudantes e dos resultados por eles obtidos nas 

atividades avaliativas. 

 

7.1. Avaliações das Disciplinas de Laboratório. 

 

As aulas de laboratório constituem aspecto fundamental em um curso que tem por 

objetivos capacitar e integrar saberes para a formação humana e profissional de nível 

técnico dos alunos. A nota bimestral única lançada no sistema e no diário será formada 

segundo os critérios e procedimentos de avaliação deste capítulo e levarão em 

consideração a metodologia planejada pelo colegiado do curso que objetiva a completa 

formação técnica do aluno, respeitando aspectos cognitivos, mas dando ênfase na 

participação do aluno nas atividades. 

As aulas de laboratório são efetivadas por divisão da turma em dois ou três grupos 

distintos e permanentes que receberão ensino em áreas agregadoras de conhecimento às 

aulas teóricas dos núcleos. As aulas são ministradas simultaneamente a todos os grupos 

com um professor por grupo. Os critérios para a atribuição dos valores de grau bimestrais 

seguirão normas internas decididas pelo colegiado de forma que se ajustem a metodologia 

específica aplicada aos laboratórios. 

A proposta pedagógica do curso prevê atividades avaliativas de laboratório que 

funcionem como instrumentos colaboradores na verificação da aprendizagem, 

contemplando os seguintes aspectos: 

 

 Adoção de procedimentos de avaliação contínua e cumulativa; 

 Prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos; 
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 Avaliação participativa dos alunos através da Ficha de Observação e Desempenho 

do Aluno; 

 Consenso do colegiado nos critérios de avaliação a serem adotados e cumprimento 

do estabelecido; 

 Disponibilização de apoio pedagógico pelas áreas competentes  para aqueles que 

têm dificuldades com discussão, em sala de aula, dos resultados obtidos pelos 

estudantes nas atividades desenvolvidas;  

 Adoção de estratégias cognitivas nas avaliações; 

 Adoção de procedimentos didático-pedagógicos visando à melhoria contínua da 

observação das características dos alunos e de seu desenvolvimento; 

 

 

8. Biblioteca, Instalações e Equipamentos 

 

8.1 Biblioteca Geral 

 

Com controle eletrônico de consulta de títulos (http://biblioteca.cefet-rj.br/) a 

biblioteca dispõe de títulos diversos além dos títulos disponíveis nas bibliografias das 

disciplinas. É localizada no quarto andar do bloco E. 

 

8.2 Instalações e Equipamentos 

 

O curso técnico de Eletrônica deverá desenvolver o seu processo de ensino com 

aulas teóricas e práticas.  

As aulas teóricas são ministradas em salas de aula com espaço de conforto e 

ergonomia própria ao ambiente escolar. Deverão ter disponibilidade de mobiliário e 

recurso didáticos compatíveis com os planejamentos dos professores e atendendo as 

recomendações legais. 

As aulas práticas são ministradas em laboratórios específicos, com recursos 

didáticos e técnicos para possibilitar o aprendizado laboral na área eletrônica. 

Equipamentos e Laboratórios específicos e obrigatórios para o ensino de eletrônica 

oferecidos pelo CEFET/RJ:  

 

http://biblioteca.cefet-rj.br/
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 Biblioteca Setorial de Eletrônica – Sala de Estudos. Consulta a Livros e 

Periódicos da área de Eletrônica e acesso a internet com mobiliário para execução 

de ensaios técnicos. 

Ocupação: 12 alunos.   

 Setor de Circuito Impresso. Laboratório para confecção de circuitos impressos 

equipado com aparelhos para processo de corrosão e artesanato de placas. 

Ocupação: 12 alunos. 

 Setor de Montagem 1. Laboratório de montagem de circuitos eletrônicos. 

Equipado com bancadas, cadeiras e suporte para montagem de placas de circuito 

impresso. 

Ocupação: 18 alunos. 

 Setor de Montagem 2. Laboratório de montagem de circuitos eletrônicos em 

SMD, Equipado com bancadas, cadeiras e suporte para montagem de placas de 

circuito impresso utilizando tecnologia SMD.  

Ocupação: 16 alunos. 

 Setor de Apoio. Setor equipado com microcomputador e bancadas 

de instrumentos de medidas eletrônicas para estudo e preparo de tarefas e apostilas 

de laboratório. 

Ocupação: Três Estagiários e 2 professores. 

 Setores de Medidas 1, 2 e 3. Setores com bancadas equipadas com instrumentos de 

medidas para ensaios de circuitos eletrônicos de sinal e potência.  

Ocupação: 18 alunos por setor. 

 Setor de Televisão. Setor com bancadas equipadas com instrumentos de medidas 

eletrônicas, televisores e geradores de sinal, para estudos de sistemas de TV de 

broadcast. 

Ocupação: 18 alunos. 

 Setor de Hardware. Setor com bancadas e computadores para prática e teste de 

sistemas de microcomputadores e afins. 

Ocupação: 32 alunos. 

 Setor de Painel, Setor com carteiras escolares e bancadas de instrumentos de 

medidas eletrônicas para demonstração e ensaios de funcionamento de circuitos e 

componentes eletrônicos. 

Ocupação: 18 alunos. 
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 Setor de Microeletrônica. Setor com bancadas de instrumentos de medidas 

eletrônicas, com kits para programação em microcontroladores. 

Ocupação : 18 alunos. 

 Setor de Multiuso. Setor equipado com recursos de multimídia para uso geral 

Ocupação: 36 alunos. 

 Setor de Software. Setor equipado com computadores, mesas e cadeiras 

apropriadas para treinamento em sistemas operacionais, linguagem de programação 

e aplicativos de informática. 

Ocupação: 15 alunos. 

 Setor de Almoxarifado. Setor de guarda de componentes para montagem dos 

circuitos de ensaios eletrônicos do laboratório. 

 Setor de Telecomunicações. Setor com bancadas equipadas com instrumentos de 

medidas eletrônicas para ensaios de circuitos de uso específico em 

telecomunicações. 

Ocupação:18 alunos. 

 

9. Perfil do Pessoal Docente  

 

Como os demais cursos técnicos do CEFET, o Curso Técnico de Eletrônica possui 

um coordenador de curso e um coordenador de laboratório. Ao coordenador de curso, cabe 

a execução de ações didático-administrativas, em consonância com seu colegiado e as 

diretivas da instituição, para o bom andamento do curso (elaboração de horários, controle 

de ponto, reuniões com a chefia imediata etc.). Ao coordenador de laboratório, cabe a 

assessoria ao coordenador de curso no tocante, principalmente, às necessidades técnicas e 

didáticas do laboratório do curso (equipamentos, requisição de material, patrimônios, 

material didático para as práticas, elaboração de tarefas de laboratório com a ajuda do 

colegiado etc.). 

A coordenação do curso deve trabalhar em sinergia com as demais coordenações de 

disciplinas dos núcleos comuns para que os objetivos pedagógicos do processo ensino-

aprendizagem sejam alcançados. 

Os colegiados contemplam licenciados plenos e bacharelados nas suas áreas de 

atuação. Os professores, ainda, possuem especialização, mestrado ou doutorado na área 

técnica ou educacional. 
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10. - Certificados e diplomas a Serem Emitidos 

 

Serão emitidos certificados de conclusão do ensino técnico de nível médio ao final 

do 4º período com titulação de Técnico Industrial em Eletrônica. A obtenção do diploma 

deverá ser dada ao final da conclusão do 4º período e do estágio curricular obrigatório ou 

comprovação de prática profissional compatível com a formação. A comprovação de 

prática profissional deve ser considerada conforme avaliação da coordenação do curso ou 

de comissão de professores para equivalência ao estágio curricular. 

O estágio curricular pode ser exercido durante qualquer período  do curso ou logo 

após a sua conclusão, onde o aluno estará matriculado na disciplina de estágio (5º período). 

Ainda, o curso abre a possibilidade de matriculado no 5º período, o aluno poder 

executar um projeto técnico orientado por professor com equivalência a prática 

profissional. 

 

10.1. Prática Profissional 

 

A prática profissional deverá ter carga horária mínima de 400 horas. Seguirá 

acompanhamento planejado por um professor orientador através de registro e plano de 

trabalho conforme modelo oficial da instituição. 

A prática profissional compõe parte fundamental da formação técnica do aluno. 

Também representa um momento fundamental de inserção social no mundo do trabalho e 

nas relações sociais. 

 

10.1.1. Comprovação de Prática Profissional 

 

A prática profissional deve ser obtida por estágio supervisionado e é concebido 

como uma prática educativa e como atividade curricular intencionalmente planejada, 

integrando o currículo do curso e com carga horária acrescida ao mínimo estabelecido 

legalmente para a habilitação profissional. 

O estágio poderá ser realizado a partir da quarta série do curso, obedecendo às 

normas instituídas pela instituição em consonância com as diretrizes curriculares da 

Resolução CNE/CEB nº 06/2012.  

As atividades programadas para o estágio supervisionado devem manter uma 

correspondência com os conhecimentos teórico-práticos adquiridos pelo estudante no 
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decorrer do curso e devem estar presentes nos instrumentos de planejamento curricular do 

curso. 

O aluno em estágio deverá apresentar um plano de estágio conforme modelo da 

instituição e preenchido pela empresa. Esse plano deverá ser aprovado pelo professor 

orientador do estágio. 

 

Compõe, ainda, a orientação do professor: 

 

a. Reuniões do aluno com o professor orientador; 

b. Relatório das atividades exercidas ao final do estágio; 

c. Avaliação da prática profissional realizada. 

 

10.1.2.   Avaliação da prática profissional realizada sem estágio 

 

Não sendo incomum que um ex-aluno ingresse no mundo do trabalho sem a 

realização de estágio supervisionado e posteriormente pleiteei a equivalência das horas 

trabalhadas em atividades afins a sua formação técnica pra obtenção da titulação, é prática 

dos cursos técnicos a avaliação de compatibilidade das atividades e horas trabalhadas para 

deferimento do pleito. 

Sendo assim, a coordenação do curso, seguindo critérios do colegiado, deve realizar 

a avaliação de documentação comprobatória da atividade de prática profissional realizada.  

 

 

11. Reingresso e Aproveitamento de Estudos 

 

No âmbito deste projeto pedagógico de curso, compreende-se o aproveitamento de 

estudos como a possibilidade de aproveitamento de disciplinas estudadas em outro curso 

de educação profissional técnica de nível médio na mesma área ou em área afim.  

A validação e determinação do período ou ano de inserção do interessado no 

reingresso se dará diante de avaliação de comissão formada por professores do colegiado. 

A validação levará em conta a avaliação de histórico escolar acompanhado das 

ementas de curso.  

A critério da comissão avaliadora, será aferida a capacitação através de certificação 

de conhecimentos com a possibilidade de certificação de saberes adquiridos através de 
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experiências previamente vivenciadas, inclusive fora do ambiente escolar, com o fim de 

alcançar a dispensa de disciplinas integrantes da matriz curricular do curso, por meio de 

uma avaliação teórica ou teórica-prática, conforme as características da disciplina. 
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Centro Federal de Educação Tecnológica – Celso Suckow da Fonseca – RJ 
Curso Técnico de Eletrônica – Unidade Maracanã 

Disciplina: Tecnologia Carga Horária: 150h 

 

Ementa 

 

Redação de Relatório Técnico de Laboratório. Operações Matemáticas aplicadas a 

eletrônica e aos Circuitos Elétricos. Circuitos Elétricos e suas tecnologias. Componentes 

eletrônicos. Aplicações da língua inglesa em leituras técnicas na área eletrônica. Estudos e 

aplicações da eletrônica em rede de computadores. 
 
 

Objetivos 

 

 Conhecer as Técnicas de Redação de Relatório. 

 Interpretar Textos Técnicos de Eletrônica na Língua Inglesa. 

 Conhecer as Propriedades de Operadores Matemáticos aplicados aos Circuitos 

Eletrônicos. 

 Conhecer as tecnologias aplicadas a eletrônica. 

 

 

Conteúdos 

 

1º PERÍODO 

 

1. Redação de Relatório Técnico de Laboratório. 

2. Operações Matemáticas Básicas, aplicadas aos Circuitos Elétricos.  

3. Condutores Elétricos.  

4. Pilhas e Baterias.  

5. Resistores Eletrônicos. 

6. Múltiplos e Submúltiplos das Grandezas Elétricas. 

7. Disjuntores.  

8. Rede Elétrica Trifásica Domiciliar.  

9. Proteção por Aterramento.  

10. Valores de Pico, Eficaz e Instantâneo de Sinais Elétricos. D 

11. Diodos Semicondutores. 

 

2º PERÍODO 

1. Leitura de Textos Técnicos em Língua Inglesa.  

2. Diodos. 

3. Transistores. 

4. Circuitos Integrados. 

5. Operações Matemáticas com Logaritmos aplicados aos Circuitos Elétricos. 

6. Operações Matemáticas com Números Complexos aplicadas aos Circuitos Elétricos.  

7. Filtros Elétricos. 
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3º PERÍODO 

1. Leitura de Textos Técnicos em Língua Inglesa.  

2. Transistores de Efeito de Campo. 

3. Famílias Lógicas. 

4. Circuitos Integrados.  

5. Contadores Binários. Decodificadores. 

6. Displays. Operações Matemáticas Exponenciais.  

7. Transiente de Corrente e Tensão em Capacitores e Indutores. 

8. Amplificadores Operacionais  

 

 

4º PERÍODO 

1. Leitura de Textos Técnicos em Língua Inglesa.  

2. Conversores D/A e A/D. 

3. Cristais Piezoelétricos. 

4. Osciladores de Radiofrequências. 

5. Espectro Eletromagnético.  

6. Antenas.  

7. Linhas de Transmissão. 

8.  Redes de Computadores.  

9. Protocolos de Internet.  

10. Equipamentos de Rede. 
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Centro Federal de Educação Tecnológica – Celso Suckow da Fonseca – RJ 
Curso Técnico de Eletrônica – Unidade Maracanã 

Disciplina: Eletricidade Carga Horária: 120h 

 

Ementa 

 

Estrutura da matéria. Grandezas elétricas básicas. Circuitos elétricos. Métodos de análise 

de redes. Teoremas de Thevenin, Norton e Millman. Teorema da Superposição. Teorema 

de Maxwell. 

Sinais senoidais. Propriedades gerais dos componentes reativos. Capacitores. Indutores. 

Transformadores. Análise C.A. dos circuitos RL, RC e RLC. Representações fasoriais. 

Filtros de frequência passivos. Circuitos integradores e diferenciadores passivos 
 

Objetivos 

 

 Aplicar os conceitos essenciais de eletricidade à eletrônica. 

 Resolver circuitos elétricos. 
 

Conteúdos 

 

1º PERÍODO 

 

11. Estrutura da Matéria 

11.1. Conceito de matéria, substância, molécula e átomo. 

11.2. Estrutura da matéria. Condutores, semicondutores e isolantes. 

11.3. Carga elétrica. Eletrização. 

 

12.  Grandezas elétricas básicas 

12.1.  Carga elétrica. O Coulomb. Carga do elétron. 

12.2. Corrente elétrica. Sentidos da corrente. Conceito de CA e CC. O 

Ampére. 

12.3. Tensão elétrica. DDP. O Volt. 

12.4.  Resistência elétrica. O Ohm. Resistividade. Materiais condutores e 

sua resistividade. Cálculo da resistência em função das dimensões. 

Variação da resistência com a temperatura. 

12.5.  A Lei de Ohm. 

12.6.  Potência elétrica. O Watt. 

12.7.  A Lei de Joule, o efeito Joule e potência dissipada. 

12.8.  Energia elétrica. O Joule e o quilowatt-hora. Cálculo do custo 

(“conta”) da energia elétrica. 

12.9. Energia mecânica em HP. Conversão HP-kW. 

12.10. Eficiência / rendimento elétrico. 

12.11. Conceitos de tensão alternada: a forma de onda senoidal, período, 

freqüência, valor de pico, valor eficaz e valor médio. 

 

13.  Circuitos elétricos 
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13.1. O circuito elétrico simples. Conceito de elemento ativo e elemento 

passivo. Fonte de energia, condutores, chave e receptor de energia (carga). 

Símbolos. 

13.2. A Lei de Ohm aplicada aos circuitos. Cálculo das grandezas 

elétricas. 

13.3. Cálculo da perda nos circuitos elétricos, com exemplo prático.  

13.4. Resistores. Tipos e sua construção. Associação de resistores: série, 

paralela, série-paralela. 

13.5. Condutância: conceito, unidade, cálculo da condutância de circuitos 

em paralelo. A Lei de Ohm com condutância. 

13.6. Circuitos série, paralelo, série-paralelo. Propriedades dos circuitos. 

Cálculo de suas grandezas elétricas. 

13.7. Fonte de tensão. Conceituação. Fonte ideal e fonte real. Perda na 

resistência interna. Eficiência/rendimento. Efeito da carga. Máxima 

transferência de potência. Associação. Tipos de fontes e seu princípio de 

funcionamento: pilhas, baterias, geradores e células solares.  

13.8. Circuito divisor de tensão. 

13.9. Circuito divisor de corrente. 

13.10. Fonte de corrente. Conceituação. Fonte ideal e fonte real. Perda na 

resistência interna. Construção de uma fonte de corrente a partir de uma 

fonte de tensão. 

 

14.  Métodos de análise de redes 

14.1. Conceitos de nó simples, nó principal, ramo e malha. 

14.2. Leis de Kirchhoff para tensão (LKT) e corrente (LKC). Aplicação da 

LKC a um nó. Aplicação da LKT a uma única malha, com a equação das 

tensões (quedas/elevações). 

14.3. Associação mista de resistores. Transformações triângulo-estrela e 

estrela-triângulo. Cálculo das grandezas nos circuitos mistos. 

14.4. Circuito Ponte de Wheatstone. Condição de equilíbrio. Equação no 

equilíbrio. Aplicações. 

 

15. Teoremas de Thevenin, Norton e Millman 

15.1. Conceituação e equivalência entre os teoremas. 

15.2. Simplificação de redes lineares com aplicação dos Teoremas de 

Thevenin e Norton. 

15.3. Conceituação do Teorema de Millman. 

15.4. Calculo da tensão resultante de uma associação de fontes de tensão 

em paralelo e uso dessa tensão para o cálculo das correntes nos ramos. 

15.5. Análise de redes pela transformação de fontes de tensão em fontes de 

corrente e vice-versa. 

 

16.  Teorema da Superposição 

16.1. Conceituação. 

16.2. Cálculo de correntes e tensões com a aplicação do Teorema da 

Superposição 

 

17. Teorema de Maxwell 
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17.1. Conceituação. 

17.2. Equação das tensões de malha utilizando as correntes de malha. 

 

 

2º PERÍODO 

 

1. Sinais senoidais 

1.1. Tensões e correntes alternadas x tensões e correntes contínuas. 

Características e aplicações. 

1.2. Geração da tensão senoidal. Indução eletromagnética. 

1.3. Conceito de período, frequência, velocidade angular e fase. Relações entre 

as grandezas. 

1.4. Valor instantâneo; valor de pico; valor pico a pico. Função matemática da 

tensão e da corrente senoidal. 

1.5. Conceituação física do valor médio (offset) e do valor eficaz (RMS). 

Valores máximo e mínimo (pico superior e pico inferior). Formas de 

cálculo desses valores. 

1.6. Outras formas de onda: retangular, triangular, dente-de-serra. Ciclo de 

trabalho (duty cycle) e sua visualização nas formas de onda citadas. 

Aplicações. 

 

2. Propriedades gerais dos componentes reativos 

2.1. Definição de componentes ativos/passivos e resistivos/reativos. 

2.2. Os componentes elétricos passivos: resistor, capacitor e bobina; suas 

relações com armazenamento de energia. Exemplos de componentes 

ativos: transistor e circuito integrado. 

2.3. Conceito de dualidade: capacitor x indutor: propriedades gerais em C.C. e 

C.A. Relação de fase entre tensão e corrente nesses componentes.  

2.4. Conceituação de capacitância e indutância (abordagem física).  

2.5. Conceituação de reatância capacitiva e reatância indutiva (abordagem 

física). 

2.6. Aplicações dos capacitores e indutores. 

 

3. Capacitores 

3.1. O capacitor, sua construção e seu funcionamento: placas condutoras, 

dielétrico, acumulação de cargas, campo elétrico. Tipos e aplicações. 

3.2. Capacitância: definição e cálculo em função das dimensões do capacitor e 

do dielétrico. Valor da constante dielétrica relativa dos materiais isolantes 

mais usados. 

3.3. Rigidez dielétrica: definição e sua importância. Tensões de isolamento 

típicas dos materiais isolantes mais usados. 

3.4. Relação entre carga, capacitância e tensão.  

3.5. Associação de capacitores: série, paralela e mista. Cálculo da capacitância 

equivalente, da carga total e da carga e tensão em cada capacitor. 

3.6. Carga e descarga de capacitores: constante de tempo e curvas 

características. Equações de carga e descarga. 

 

4.  Indutores 
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4.1.  Indutor, sua construção e seu funcionamento. 

4.2.  Indutância: definição e cálculo. Autoindutância e indutância mútua. 

4.3.  Transiente RL: constante de tempo e curvas características. Equações de 

cargas e descarga. 

 

5.  Transformadores 

5.1.  Fundamentos dos transformadores. 

5.2.  Relações nos transformadores (tensão, corrente, impedância e espiras). 

5.3.  Rendimento dos transformadores. 

5.4.  Núcleo dos transformadores, quanto à forma e ao material. 

5.5.  Tipos de transformadores: tensão, corrente, pulsos, autotransformador. 

5.6.  Especificação comercial dos transformadores e valores típicos de tensão e 

corrente. 

 

6.  Representações Fasoriais 

6.1.  Necessidade do uso de números complexos para análise C.A.: associação 

da defasagem de 90° à multiplicação pelo operador j.  

6.2. Definição e aplicações dos fasores. Representação dos complexos nas 

formas retangular e polar. Conversão entre as formas. 

6.3. Conceito de impedância. Lei de Ohm para C.A.. Cálculo e representações 

fasoriais nos circuitos resistivo puro, capacitivo puro e indutivo puro. 

 

7.  Análise C.A. dos circuitos RL, RC e RLC 

7.1.  Circuitos série envolvendo resistores, capacitores e indutores. Cálculo de 

impedância. Cálculo de correntes e quedas de tensão. Análise fasorial. 

7.2.  Circuitos paralelo envolvendo resistores, capacitores e indutores. 

Definição de condutância, susceptância e admitância. Uso da admitância 

em cálculos de circuitos paralelos. Cálculo de impedância. Cálculo de 

correntes e quedas de tensão. Análise fasorial. 

7.3. Cálculo de potência elétrica em C.A. Conceito de resistência efetiva. 

Definições de potência real, potência reativa e potência aparente. 

 

8.  Filtros de Frequência Passivos 

8.1. Definição e classificação geral dos filtros de frequência: aplicações e 

distinção entre filtros ativos e passivos. Comparativo entre as curvas de 

resposta dos filtros ideais com respostas de freqüência de Chebyshev, 

Butterworth e Bessel. 

8.2. Definição de função de transferência. Domínio do tempo e domínio da 

frequência. 

8.3. Definição de decibel. Cálculo de ganhos em dB. Vantagens e aplicações 

das unidades logarítmicas. 

8.4. Análise física de filtros de freqüências: RC, RL e RLC. 

8.5. Filtro RC Passa-baixas de primeira ordem: desenvolvimento da função de 

transferência e curvas de Bode; razão de atenuação, conceito de oitava e 

década. 

8.6. Filtro RC Passa-altas de primeira ordem: desenvolvimento da função de 

transferência e curvas de Bode; razão de atenuação. 

8.7. Filtros de ordens superiores. 
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8.8. Aplicações de filtros de frequência em eletrônica: controles de tonalidade 

(Baxandall), atenuador compensado e outras aplicações. 

8.9. Efeitos das capacitâncias e indutâncias na resposta de frequência em 

equipamentos eletrônicos, como amplificadores e instrumentos 

eletrônicos. Modelos de componentes reais (efeito combinado de 

resistência, capacitância e indutância em um mesmo componente); 

exemplificação. 

 

9. Circuitos integradores e diferenciadores passivos 

9.1. Definição e aplicações dos circuitos diferenciadores e integradores; 

distinção entre circuitos passivos e ativos. 

9.2. Análise física do integrador RC; condição de integração. 

9.3. Análise física do diferenciador RC; condição de diferenciação. 

9.4. Integradores e diferenciadores RL. 

9.5. Efeitos físicos de modificação de formas de onda devido a capacitâncias 

distribuídas: linhas de transmissão, osciloscópio, outros. 
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Centro Federal de Educação Tecnológica – Celso Suckow da Fonseca – RJ 
Curso Técnico de Eletrônica – Unidade Maracanã 

Disciplina: Eletrônica Carga Horária: 180h 

 

Ementa 

 

Organização dos sistemas eletrônicos. Fonte de Alimentação. Transformadores. Diodo 

Retificador. Filtro capacitivo. Diodo Zener e LED. Aplicações de diodos. Reguladores de 

tensão. Fontes Chaveadas. Física dos semicondutores. Polarização do transistor bipolar. 

Tiristores. Transistor bipolar. Organização dos sistemas eletrônicos. Introdução aos 

amplificadores. Modelamento dos amplificadores. Amplificadores Transistorizados de 

Grandes Sinais. Resposta de frequência dos amplificadores transistorizados. 

Realimentação. Amplificador Operacional. Geradores de forma de onda. Eletrônica de 

Potência. Circuitos Inversores. Fonte de alimentação Linear. Fonte de alimentação 

Chaveada. 

Objetivos 

 

 Compreender os conceitos básicos de eletrônica, essenciais ao curso técnico de 

eletrônica. 

 Compreender o funcionamento dos transistores, em seus aspectos essenciais ao 

estudo da eletrônica. 

 Aplicar os conceitos essenciais de eletricidade à eletrônica e resolver circuitos 

elétricos. 
 

Conteúdos 

Ementa 

1º PERÍODO 

 

1.  Organização dos sistemas eletrônicos 

1.1.  Definição de eletrônica. 

1.2. Divisão das áreas de atuação da eletrônica. 

1.3. Tipos de circuitos eletrônicos. 

1.4. Descrição de sistemas utilizando Diagrama de Blocos. 

 

2. Fonte de Alimentação 

2.1. Conceito de tensão alternada e contínua. Principais características. 

Classificação das fontes de alimentação em lineares e chaveadas. 

Caracterizar quanto a sua tecnologia e eficiência. 

2.2. Análise em blocos da fonte de alimentação linear. 

 

3. Transformadores 

3.1. Tipos de transformadores quanto à aplicação (elevadores, abaixadores e 

casadores de impedância) e quanto ao material do núcleo (ferro e ferrite). 

3.2. Esquematização dos tipos de transformadores. 

3.3. Razão de Transformação e relação de fases. 

3.4. Especificação comercial de um transformador. 

 

4.  Diodo Retificador 
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4.1. Diodo de junção. Aproximações: ideal, quase ideal e quase real; 

especificações, simbologia e parâmetros. 

4.2. Circuitos retificadores: ½ onda, onda completa com a utilização da 

derivação central do transformador em ponte. 

4.3. Valores característicos de uma tensão retificada: médio, pico e pico-a-pico. 

Valor eficaz do sinal alternado. Valores de tensão e de corrente. Folha de 

características (datasheet). 

4.4. Teste de um diodo comum com multímetro. 

 

5.  Filtro capacitivo 

5.1. Capacitor: construção e funcionamento para tensão contínua. 

5.2. Capacitor como elemento de filtragem. 

5.3. Formas de onda, cálculo do valor médio e do fator de ondulação. 

 

6.  Diodo Zener e LED 

6.1. Diodo Zener: Simbologia, polarização direta e inversa, curva 

característica, parâmetros e aplicações. 

6.2. LED: simbologia, polarização direta e inversa, curva característica, 

parâmetros e aplicações. Folha de características (datasheet). 

6.3. Cálculo de resistor limitador de corrente de um LED. 

6.4. Testes de diodos Zener e LED. 

 

7.  Aplicações de diodos 

7.1. Ceifadores. 

7.2. Grampeadores. 

7.3. Multiplicadores. 

 

8.  Reguladores de tensão 

8.1. Tipos de reguladores. 

8.2. Reguladores a Zener. 

8.3. Reguladores monolíticos fixos e ajustáveis. 

 

9.  Fontes Chaveadas 

9.1. Descrição de blocos. 

9.2. Análise em blocos da fonte de alimentação chaveada. 

 

10. Física dos semicondutores 

10.1. Semicondutor intrínseco e extrínseco. 

10.2. Junção PN: Característica; polarização direta e inversa; curva 

característica. Capacitância de Junção e tempo de recuperação. 

10.3. Efeito avalanche e efeito zener. 

10.4. Outros tipos de diodo: Características e aplicações. Trabalho dirigido. 

Folha de características (data sheet). 

 

11. Transistor bipolar 

11.1. Aplicações do transistor como elemento de controle, amplificação e 

chaveamento. 

11.2. Construção física do transistor, tipos (PNP e NPN), simbologia, 

configurações e polarização básica. Folha de características (data sheet). 

11.3. Curvas características e parâmetros. 
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11.4. Testes de transistores com multímetro. 

 

12. Polarização do transistor bipolar 

12.1. Circuitos de polarização por corrente constante de base, independente de 

Beta e estabilização por resistor de emissor. 

12.2. Estudo e determinação gráfica do Ponto de Operação Estático (POE) na 

Reta de Carga.  

12.3. Polarização do transistor como chave. 

 

13. Tiristores 

13.1. Dispositivo PNPN, DIAC, SCR e TRIAC. 

13.2. Controle de Potência – DIMMER, circuito aplicado. 

 

 

2º PERÍODO 

 

1. Organização dos sistemas eletrônicos 

1.1. Definição e tipos. 

1.2. JFET - Características de transferência. 

1.3. Polarização do JFET — Polarização fixa, auto-polarização e polarização 

por divisor de tensão (não usado na prática). 

1.4. FET com semicondutor de Óxido Metálico - MOSFET. Tipo depleção e 

MOSFET tipo crescimento; Características de transferência do MOSFET 

tipo crescimento. 

1.5. Circuitos de Polarização, MOSFET de porta dupla. 

1.6. MOSFET como chave. Exemplos: MOS e CMOS. 

 

2. Introdução aos amplificadores 

2.1. Sistema básico de amplificação: fonte de sinal, amplificador, fonte de 

alimentação e carga. Desenho do diagrama básico.Exemplo com sistema 

de áudio: microfone, amplificador, fonte de alimentação e alto-falante. 

2.2. Princípio de funcionamento de microfones e alto-falantes. 

2.3. Conceitos de ganho, tipos de ganho (potência, tensão e corrente). Cálculo 

do ganho adimensional no amplificador ideal. Ganho em dB. 

2.4. O amplificador real: resistência de entrada e saída. Cálculo de ganho 

considerando também a resistência interna da fonte de sinal. Análise de 

potência na carga e na alimentação. Múltiplos estágios. 

2.5. Conceito de amplificadores de corrente, transcondutância e 

transresistência.  

2.6. Quadripolo: modelos.  

2.7. Resposta de freqüência dos amplificadores. Conceitos: banda passante e 

freqüências de corte. Tipos: banda larga, sintonizado e acoplamento direto. 

2.8. Resposta de fase dos amplificadores: inversor, não-inversor e defasador. 

 

3.  Modelamento dos amplificadores I 

3.1. Modelo de Ebers-Moll para o BJT. 

3.2. Equivalente AC de um amplificador Emissor Comum (EC) empregando o 

modelo de Ebers-Moll. Calculo dos ganhos de tensão e corrente e das 

impedâncias de entrada e saída. 



28 
 

 

4.  Modelamento dos amplificadores II 

4.1. Representação de um quadripolo pelos parâmetros Z, Y, G e H. 

4.2. Desenvolvimento dos parâmetros H: hi, hf, hr e ho, com suas respectivas 

equações. 

4.3. Modelo híbrido genérico de um amplificador — Parâmetros. 

4.4. Aplicação do modelo H simplificado do EC às configurações EC, BC e 

CC. Cálculo de Av, Zi, Zo e Ai. 

4.5. Análise do funcionamento do amplificador Emissor Comum com e sem o 

capacitor de bypass. 

4.6. Quadro comparativo entre as três configurações (EC, CC e BC): Ai, Av. 

Zi, Zo e defasagem. Aplicações. 

 

5. Modelamento dos amplificadores III 

5.1. Análise AC do amplificador com JFET em Fonte Comum, utilizando µ e 

gm. Configurações; Amplificadores JFET com polarização estabilizada. 

5.2. Análise AC do amplificador com JFET em Dreno Comum e Porta 

Comum. 

 

6.  Amplificadores Transistorizados de Grandes Sinais 

6.1. Análise da etapa de potência dos amplificadores de grandes sinais. Classes 

de operação A, AB, B e C: polarização, rendimento, aplicações. 

6.2. Tipos de saídas usando BJT e MOSFET: a transformador, push-pull, 

simetria complementar e quase-complementar. Conexão em ponte. 

Configuração Darlington. 

6.3. Projeto de um amplificador de potência com saída complementar. 

6.4. Distorção harmônica, por cruzamento (crossover) e por intermodulação. 

Distorção por amplitude, fase e freqüência - teste da onda quadrada . 

 

7.  Resposta de frequência dos amplificadores transistorizados. 

7.1. Elementos de circuito responsáveis pela limitação da resposta às baixas e 

às altas frequências (capacitores de acoplamento e desacoplamento, 

capacitâncias de fiação e de conectores, capacitâncias internas do 

transistor). 

7.2. Teorema de Miller e Dual de Miller. 

7.3. Cálculo das freqüências de corte inferior e superior em um amplificador 

emissor comum. 

 

 

3º PERÍODO 

 

1.  Realimentação 

1.1. Conceito e características gerais da realimentação (positiva e negativa). 

1.2. Efeitos da realimentação negativa nas impedâncias e ganhos. Aplicação de 

Miller e Dual de Miller. 

1.3. Aplicação da realimentação positiva: Osciladores. Classificação geral: 

quanto a forma de onda, quanto a freqüência, quanto a topologia. 

Exemplo: Phase Shift. 
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2.  Amplificador Operacional 

2.1. Análise do funcionamento do amplificador diferencial. Modo diferencial e 

modo comum. Relação de rejeição de modo comum (CMRR). 

2.2. Estágio diferencial do Amplificador Operacional. Conceito e 

características gerais do amplificador Operacional: impedâncias e ganho 

de tensão diferencial.  

2.3. Detalhamento de características com uso do datasheet 

2.4. Configurações básicas com Amp. Op. Cálculos de ganho de tensão e 

impedâncias; 

2.5.  Circuitos amplificadores: inversor e não inversor e buffer. 

 

3.  Aplicações do Amplificador Operacional 

3.1. Circuitos misturadores de áudio: somador e subtrator. 

3.2. Filtros Ativos: Comparação com os filtros passivos; 

3.3. Filtro Ativo de Butterworth. 

3.4. Comparadores de Tensão: Inversor e não inversor.  

3.5. Disparador Schmitt com Amplificador     Operacional, TTL e CMOS. 

3.6. Circuitos Limitadores e Retificadores de Precisão. 

3.7. Funcionamento básico. 

3.8. Função transferência. 

3.9. Integrador e Diferenciador: Funcionamento básico; Forma de onda e 

tensão de saída. 

 

4. Geradores de forma de onda 

4.1. Multivibradores transistorizados e com amplificadores operacionais. 

4.2. Estudo e aplicações do CI 555: Astável, monoestável, PPM e PWM. 

4.3. Estudo do transistor unijunção e suas aplicações. 

 

5. Eletrônica de Potência  

5.1. SCR, Diac e Triac 

5.2. Funcionamento básico e aplicações: Controle de potência – Dimmer (Triac 

e Diac). 

5.3. Rele de estado sólido (Triac e Fototriac). 

5.4. Controle de potência em rede trifásica (SCR). 

5.5. Outros dispositivos: IGBT, SCS, SUS, SBS, LASCR, etc.: Funcionamento 

básico e aplicações.  

 

6. Circuitos Inversores. 

 

7. Fonte de alimentação Linear. 

7.1. Especificações de componentes: transformador, diodos, capacitores, 

transistores, resistores equalizadores. Uso de datasheets.  

7.2. Amplificador de erro. 

7.3. Proteção de sobrecorrente e sobretensão (Crowbar). 

7.4. Cálculo de rendimento. 

 

8. Fonte de alimentação Chaveada. 

8.1. Principais técnicas. 
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8.2. Conversão AC/DC, chaveamento, transformação (tipos especiais), 

regulação e filtragem. 

8.3. Proteções. 

8.4. Soft start. 

8.5. Conversão DC/DC. 

8.6. Exemplificação com fonte de PC.  

8.7. Cálculo de rendimento. 
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Centro Federal de Educação Tecnológica – Celso Suckow da Fonseca – RJ 
Curso Técnico de Eletrônica – Unidade Maracanã 

Disciplina: Sistemas Digitais Carga Horária: 180h 

 

Ementa 

 

Introdução aos sistemas digitais e seus conceitos básicos: Grandezas, Níveis lógicos. 

Conversões A/D e D/A. Circuitos integrados digitais. Diagrama em blocos do computador 

digital; conceituação de microprocessadores e microcontroladores; hardware software. 

Codificação binária. Sistemas de numeração e bases. Códigos numéricos e alfanuméricos. 

Projeto de circuitos lógicos combinacionais. Operações lógicas. Circuitos integrados. Uso 

do data sheet. Codificadores e decodificadores. Circuitos multiplex e demultiplex. 

Circuitos aritméticos. Circuitos de armazenamento de informações. Contadores e divisores 

de frequência. Registradores. Microssitemas. Memórias. 

Processamento de sinais digitais: Fundamentos, conversão A/D e D/A. Automação e 

Controle: Fundamentos, Sistemas, Algoritmos, Sensores e Lógica Programável Aplicada. 

Classificação dos dispositivos lógicos programáveis. CPLDs. FPGAs. Microcontroladores. 

Estrutura dos microprocessadores e microcontroladores. Fundamentos da linguagem 

ladder. Estrutura dos microprocessadores e microcontroladores. PIC e Arduino. 

Programação e gravação do PIC. Programação de portas de I/O. Instruções de iteração. 

Loops finitos e infinitos. Interfaces de potência para microcontrolador. Acionamento de 

displays. Timers e interrupções no PIC. Comunicação Serial.  Conversão A/D e aplicações. 

PWM.  
 

Objetivos 

 

 Aplicar conceitos e fundamentos de sistemas e circuitos digitais como instrumento 

em diversificadas especialidades de eletrônica, tais como: hardware e software de 

sistemas computacionais, telecomunicações, televisão, instrumentação, automação 

e controle. 
 

Conteúdos 

E 

2º PERÍODO 

 

1. Introdução aos sistemas digitais e seus conceitos básicos 

1.1. Grandezas e sistemas analógicos. 

1.2. Grandezas e sistemas digitais. 

1.3. Natureza binária da eletrônica digital: vantagens e aplicações. 

1.4. Níveis lógicos: lógica positiva e negativa. 

1.5. Conversões A/D e D/A em blocos: aplicações. 

1.6. Circuitos integrados digitais: lógica fixa e lógica programável; outras 

classificações. 

1.7. Diagrama em blocos do computador digital; conceituação de 

microprocessadores e microcontroladores; hardware software. 

 

2. Codificação binária 
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2.1. Sistemas de numeração: bases binária, octal e hexadecimal. 

2.2. Conversões entre bases. 

2.3. Representação de valores negativos: sinal e magnitude; complemento a 1; 

complemento a 2. 

2.4. Representação em ponto flutuante. 

2.5. Códigos numéricos e alfanuméricos: BCD, Gray, autocomplementares, 

ASCII. 

2.6. Detecção e correção de erros (códigos de paridade, check sum, outros) 

2.7. Projeto de circuitos lógicos combinacionais. 

 

3. Operações lógicas. 

3.1. Lógica das proposições e funções lógicas: OR, AND, NOT, NOR, NAND, 

X-OR, X-NOR. 

3.2. Diagramas de chaveamento e aplicações em CLPs. 

3.3. Definição de circuito combinacional e circuito sequencial: exemplos e 

aplicações: tabela-verdade. 

3.4. Postulados da álgebra de Boole. 

3.5. Leis de De Morgan. 

3.6. Formas canônicas. 

3.7. Soma de produtos (mintermos). 

3.8. Produtos de somas (maxtermos). 

3.9. Simplificação de expressões e implementação de circuitos. 

3.10. Manipulação algébrica. 

3.11. Método de Karnaugh com 2, 3 e 4 variáveis. 

3.12. Implementação de funções com NAND e NOR. 

3.13. Implementações em circuitos programáveis (CLP e FPGA): arquitetura; 

utilização e noções de linguagem de programação. 

 

4. Circuitos integrados 

4.1. Características básicas de circuitos integrados. 

4.2. Construção: princípios básicos. 

4.3. Nomenclaturas; características elétricas; principais famílias. 

4.4. Uso do data sheet. 

 

5. Codificadores e decodificadores 

5.1. Conversores de códigos.  

5.2. Decodificadores BCD/7 segmentos e Hexadecimal; tipos de displays. 

5.3. Decodificador n/2n linhas. 

 

6. Circuitos multiplex e demultiplex 

6.1. Definição e aplicações. 

6.2. Projeto. 

6.3. Ampliação de capacidade. 

6.4. Implementação de funções lógicas. 

6.5. Teclado e display multiplexado. 

 

7.  Circuitos aritméticos 

7.1. A ALU e a realização de operações aritméticas e lógicas. 

7.2. Operações aritméticas em base 2 e 16. 

7.3. Somadores paralelos. 
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7.4. Half-adder e full-adder. 

7.5. Subtração com complementos. 

 

8. Circuitos de armazenamento de informações 

8.1. Introdução aos circuitos sequenciais; definições de multivibradores 

astáveis, monoestáveis e biestáveis; disparadores de Schmitt; exemplos e 

aplicações. 

8.2. Circuitos de clock com portas lógicas; clock derivado da rede elétrica. 

8.3. Latch RS; aplicações: circuito de deboucing; clock manual; outras. 

8.4. Flip-flops RST e D; aplicações. 

8.5. Flip – flop T e JK; acionamento por borda; circuito de detecção de borda; 

tempos de setup e hold. 

 

9. Contadores e divisores de frequência 

9.1. Implementação de contadores assíncronos e aplicações. 

9.2. Implementação de contadores síncronos e aplicações. 

9.3. Limitação de frequência. Uso do prescaler. Aplicações em medidas de 

tempo e frequência (cronômetros e frequencímetros). 

 

10. Registradores 

10.1. Latch. 

10.2. Registradores de deslocamento. 

10.3. Aplicações: contador em anel; Conversores S/P e P/S. 

 

11. Introdução aos microssitemas 

11.1. Diagrama genérico de um microssistema. 

11.2. CPU, memória e I/O. 

11.3. Barramentos de dados, endereços e controle. 

11.4. Barramento de dados: implementação. 

 

12. Memórias 

12.1. Memórias ROM e RAM, tipos e características principais (tempo de 

acesso, densidade de armazenamento e volatilidade). 

12.2. ROM. 

12.3. ROM mask. 

12.4. PROM ou OTP. 

12.5. EPROM. 

12.6. EEPROM ou EAROM. 

12.7. FLASH 

12.8. RAM. 

12.9. SRAM. 

12.10. DRAM. 

12.11. Associação de memórias. 

12.12. Expansão de linhas de dados e expansão de linhas de endereços. 

12.13. Mapa de memória. 

12.14. Associação de RAM e ROM 
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3º PERÍODO 

 

1. Processamento de sinais digitais 

1.1. Fundamentos e diagrama em blocos do processamento de sinais digitais: 

filtro anti-aliasing; sample and hold; ADC; DSP; DAC; filtro de 

reconstrução.  

1.2. Conversão A/D: amostragem; quantização; codificação. 

1.3. Métodos de conversão A/D: Flash; rampa dupla; aproximações sucessivas; 

Delta-sigma. 

1.4. Conversores A/D integrados. Aplicações. 

1.5. Conversores D/A; especificações: resolução, precisão, linearidade, 

monotonicidade, tempo de ajuste. 

1.6. Métodos de conversão D/A: entradas ponderadas (somadores passivos e 

ativos); malha R-2R. 

1.7. Aplicações do DSP 

2.  Automação e Controle  

2.1. Fundamentos e histórico da automação e controle. 

2.2. Natureza de controle. 

2.3. Sistemas auto-operados. 

2.4. Sistemas operados por energia externa: controlador pneumático; 

controlador hidráulico; controladores elétricos e eletrônicos. 

2.5. Algoritmos de controle: controle on-off, controle proporcional, controle 

integral, controle derivativo, PID. 

2.6. Sensores e atuadores: tipos, data sheets. 

2.7. Lógica Programável Aplicada. 

2.8. Classificação dos dispositivos lógicos programáveis. 

2.9. CPLDs Altera e Xilinx; estruturas e aplicações. 

2.10. FPGAs Altera e Xilinx; estruturas e aplicações. 

2.11. Linguagem de descrição de Hardware e ferramentas de projeto: 

exemplos. 

2.12. Introdução aos microcontroladores. 

2.13. Microprocessadores e microcontroladores. 

2.14. Características da família PIC; nomenclatura. Uso do datasheet. 

2.15. Estrutura interna de um PIC de 8bits; estrutura Harvard. 

2.16. Filosofia RISC. 

2.17. Tipos de clock e configuração. 

2.18. Configuration bits (fusíveis de configuração). 

2.19. Exemplos de programas de controle. 

2.20. Controladores lógicos programáveis – histórico e aplicações; 

2.21. Fundamentos da linguagem ladder. 

 

3. Estrutura dos microprocessadores e microcontroladores 

3.1. Diagrama em blocos de uma CPU genérica; comparações entre 

microprocessadores de 8, 16, 32 e 64 bits. A família 80X86. 

3.2. Estrutura da família PIC. Famílias de 8bits: 12, 16 e 18. PICs de 16 e 32 

bits. DsPIC. 

3.3. Análise da seção de lógica e aritmética: ALU - Registradores de segmento; 

Acumulador ou registro de trabalho; Registradores de uso geral; 

Apontadores, FLAGS. 
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3.4. Instruções da CPU: Instruções de transferência de dados; Instruções 

lógicas e aritméticas; Instruções de pilha; Instruções de desvio e decisão. 

3.5. Hardwares da CPU: Barramentos; Reset; Clock; Interrupções. 

3.6. Estrutura da família Atmel AVR (Arduino).  

3.7. Análise de kit Arduino. 

3.8. Instalação e compilação. 

3.9. Exemplos práticos de uso. 

 

4º PERÍODO 

 

1.  Programação e gravação do PIC 

1.1. Linguagens de programação comumente usadas em microcontroladores. 

Comparações. O software MikroC.  Necessidade e elaboração do projeto. 

Configuration bits. Uso do clock interno e outros tipos de clock. 

1.2. Programa de exemplo: pisca-pisca com LED. Escrita na porta. Uso do 

TRIS. Rotinas de delay. Compilação do programa. 

1.3. Programas de gravação. Uso do WinPic800. Debug do programa. 

Alterações dos valores de delay. 

 

2.  Programação de portas de I/O 

2.1.  Portas nos PICs. Comparações entre as diversas famílias. Definição da 

direção dos pinos. Leitura e escrita de um pino. 

2.2. Programa de exemplo 1: botão e LED; instruções de teste e controle. 

2.3. Programa de exemplo 2: Acionamento e temporização de um LED. 

Necessidades para outras cargas. 

 

3.  Instruções de iteração 

3.1. Loops finitos e infinitos. Programas de exemplo: sequenciais de leds. 

3.2. Outros programa de exemplo: controle de motores de passo. 

 

4.  Interfaces de potência para microcontrolador 

4.1. Transistor; 

4.2. Par Darlington; 

4.3. Relés; 

4.4. Mosfet de potência; 

4.5. Optoacopladores e TRIAC; 

 

5.  Acionamento de displays 

5.1. Acionamento de displays de 7 segmentos pelo PIC (comunicação 

paralela); 

5.2. Acionamento de displays de 7 segmentos pelo PIC (comunicação serial); 

5.3. Acionamento de displays LCD alfanuméricos pelo PIC 

 

6.  Timers e interrupções no PIC. 

6.1. Os timers do PIC e seus registros associados; fontes de interrupção no PIC 

- aplicações; registros de configuração de interrupções; programa de 

exemplo 1: pisca-pisca com led por interrupção;  
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6.2. Programa de exemplo 2: temporizador por interrupção externa usando 

sensor de luz. 

6.3. Programa de exemplo 3: contador 

6.4. Periodímetro com sensor de efeito Hall 

 

7.  Comunicação Serial  

7.1. Comunicações seriais do PIC; Comunicação com o PC via RS232C; 

montagem: preparação do conector e das ligações do chip MAX 232; 

7.2. Programa de exemplo 1: Envio de um caracter do PIC para o PC; 

possibilidades de leitura (hyperterminal; mikroC usart terminal etc.). 

7.3. Programa de exemplo 2: Transmissão e recepção de caracteres. 

 

8.  Conversão A/D e aplicações. 

8.1. Processos de conversão A/D; comparações entre as famílias PIC 16 e PIC 

18; Programa de exemplo 1: leitura em binário (LEDs) da tensão em um 

potenciômetro; 

8.2. Programa de exemplo 2: voltímetro DC – parte 1 – preparação do display 

8.3. Programa de exemplo 2: voltímetro DC – parte 2 – elaboração do 

programa; 

8.4. Programa de exemplo 3: amperímetro DC parte 1 – montagem do 

hardware (amplificador de transimpedância); 

8.5. Programa de exemplo 3: amperímetro DC parte 2 – elaboração do 

programa; 

8.6. Programa de exemplo 4: termômetro digital – parte 1 – testes e ajustes do 

sensor de temperatura; 

8.7. Programa de exemplo 4: termômetro digital – parte 2 – elaboração do 

programa. 

 

9. PWM 

9.1. Funções do módulo CCP; configuração do PWM; programa de exemplo 1: 

produzir uma onda retangular com uma frequência e duty cycle dados; 

9.2. Programa de exemplo 2: produzir uma onda retangular com frequência e 

duty cycles ajustáveis via comunicação serial com o PC. 

9.3. Programa de exemplo 3: dimmer 
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Centro Federal de Educação Tecnológica – Celso Suckow da Fonseca – RJ 
Curso Técnico de Eletrônica – Unidade Maracanã 

Disciplina: Sistemas de Telecomunicação Carga Horária: 120h 

 

Ementa 

 

Princípio das telecomunicações. ANATEL. Emissor (fonte) – Canal (meio) – Receptor 

(destino). Os meios de transmissão. Conceito de modulação. Relações logarítmicas. 

Propagação das ondas eletromagnéticas. Análise dos sinais elétricos nos domínios do 

tempo e da frequência. Série de Fourier. Linhas de transmissão. Antenas. Osciladores de 

RF. PLL. Transmissores e receptores de RF. Conceitos Básicos de Modulação e tipos 

principais. Sistemas de Modulação em Amplitude. Demoduladores. Sistemas de 

modulação em ângulo. Sistemas de modulação pulsada. Modulação Digital. Elementos de 

comunicação de dados digital. Codificação e sincronização. Sentidos da comunicação. 

Comunicação serial. Comunicação síncrona e assíncrona. Tipos de codificação de linha em 

banda base: NRZ, NRZI, AMI, Manchester e Manchester diferencial. Transferência de 

dados e características do meio. Sistemas de Telefonia Fixa. Sistemas de Multiplexação. 

Sistemas de telefonia celular. 

 

Introdução às redes de computadores. Funcionamento básico das redes de pacotes. 

Classificação e abrangência e das redes de computadores. Estrutura de hardware da 

Internet. Arquiteturas LAN. Topologias. Modelos de camadas e Ethernet. Comandos. 

Introdução aos protocolos de rede. Protocolos roteáveis. Protocolos não roteáveis. 

Protocolos direcionados ao usuário. Comunicação entre máquinas: processos, portas, 

multiplexação e sockets. Estrutura IP. IPv4, IPv6. DNS. URL. Comandos Arp e Netstat e 

Whois. Equipamentos de rede: Hub, Bridge e Switch. Modem. Configuração de redes 

usando simulador. Elementos de Cabeamento Estruturado. Partes constituintes do 

cabeamento estruturado. Normas de cabeamento. Segurança de Redes. Tipos de ameaças. 

Tipos de ataques mais comuns e respectivas defesas. Aspectos do Hardware de segurança. 

Softwares de segurança. Firewalls. Antivírus. Farejadores (sniffers). Criptografia e 

certificados digitais.Procedimentos gerais para segurança de redes locais (LANs) 

envolvendo HW e SW. Captura de pacotes em redes. Redes Sem Fio. Padrões de redes Wi-

Fi. Características dos equipamentos: Antenas e transceptores. Pontos de Acesso. 

Interligação de redes Wi-Fi e redes cabeadas. Instalação e configuração de uma rede Wi-

Fi. MANs e WANs.  
 

Objetivos 

 

 Conhecer o processo básico das telecomunicações. 

 Conhecer as técnicas analógicas e digitais de comunicação. 

 Conhecer redes de computadores e protocolos. 
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Conteúdos 

Ementa 

3º PERÍODO 

 

1. Princípio das telecomunicações 

1.1. Apresentação do conceito da ANATEL para serviços de telecomunicações 

– STFC, SMP, SCM. 

1.2. Emissor (fonte) – Canal (meio) – Receptor (destino). 

1.3. Os meios de transmissão: cabo, ar/vácuo, fibra ótica. 

1.4. Conceito de modulação e sua necessidade para maior alcance e 

multiplicidade de canais. 

1.5. Tipos de modulação (classificação das modulações analógicas e digitais). 

1.6. Radiodifusão de sinais.  

1.7. Relações logarítmicas de potência e ganho: Decibel: dBm / dBv / dBµ / 

dBi. 

 

2. Propagação das ondas eletromagnéticas 

2.1. Cargas em movimento, campos. 

2.2. Comprimento de onda, equação c = f. 

2.3. Propagação TEM. 

2.4. Frente de onda. 

2.5. Polarização, posição da antena. 

2.6. Intensidade de campo, atenuação no espaço livre, potência do sinal. 

2.7. Faixas de frequência: áudio, rádio, calor, luz, raios X etc.; características e 

efeitos sobre o homem e o meio ambiente. 

2.8. Faixas de frequência das ondas de rádio: VLF a EHF; modo de 

propagação, alcance, variação com a hora do dia e aplicações. 

2.9. Formas de propagação: onda direta, reflexão, refração e difração. 

Descrição, principais características e aplicações. 

 

3.  Análise dos sinais elétricos nos domínios do tempo e da frequência 

3.1. Forma de onda e espectro. 

3.2. Série de Fourier: expressão geral; significado dos coeficientes do espectro. 

3.3. Utilização de filtros e planilhas eletrônicas para comprovação prática da 

análise. 

3.4. Uso de simuladores 

3.5. A onda quadrada: cálculo envolvendo os termos da Série de Fourier; 

expressão até o quinto harmônico; forma de onda de cada componente e a 

resultante; espectro.  

 

4. Linhas de transmissão 

4.1. Características dos meios de comunicações: largura de banda, ruído, 

capacidade do canal - conceituação e quantificação. Relação sinal/ruído. 

4.2. Linhas de transmissão metálicas: análise; aplicações 

4.3. Fibras ópticas: principais conceitos; análise; aplicações. 

 

5. Antenas 

5.1. Tipos. 

5.2. Cálculos de ganho. 

5.3. Diagramas de radiação, análise e aplicações. 
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6. Osciladores de RF 

6.1. Princípio de funcionamento e diagrama em blocos; necessidade de 

realimentação. 

6.2. Osciladores Armstrong, Colpitts, Hartley : análise CC e CA. 

6.3. Osciladores a cristal piezoelétrico e circuitos ressonantes. 

6.4. Osciladores controlados por tensão (VCO) com varicap. 

 

7.  Elo de Fase Sincronizado - (PLL – Phase Locked Loop) 

7.1. Princípio de funcionamento e blocos constituintes; e variáveis (frequência 

de oscilação livre, faixa de captura, etc.). 

7.2. Aplicações: detetores de frequência e fase, sintetizadores, etc. 

 

8. Transmissores e receptores de RF 

8.1. Diagrama em blocos dos transmissores típicos de radiodifusão. 

8.2. Geração de frequência de portadora: multiplicação e estabilidade de 

frequência usando cristal piezoelétrico e PLL. 

8.3. Requisitos de potência de saída; modulação em alta e baixa. 

8.4. Diagrama em blocos dos receptores típicos de RF com ênfase para o 

superheteródino com batimento simples e duplo batimento e suas 

características. 

8.5. Exemplos de circuitos de transmissores e receptoes de baixa potência. 

 

9. Conceitos Básicos de Modulação e tipos principais 

9.1. Definição. Diagrama em Blocos. Conceitos de Portadora e modulante, 

batimento, produtos da modulação. Bandas laterais. Espectro. 

9.2. Tipos de Modulação conceitos e características – AM, FM, PM e QAM.  

 

10. Sistemas de Modulação em Amplitude 

10.1. AM/DSB: índice de modulação; geração das bandas laterais; análise de 

potência da portadora e das bandas. 

10.2. Exemplos de circuitos básicos por multiplicação x(t) x cos(wt); 

moduladores e demoduladores; aplicações. 

10.3. AM/DSB-SC: moduladores (análise dos métodos de supressão da 

portadora) e demoduladores; aplicações. 

10.4. AM/SSB-SC: análise; moduladores e demoduladores; aplicações. 

 

11. Unidade 11- Sistemas de modulação em ângulo 

11.1. Portadora analógica/informação analógica; FM e PM: exemplos de 

circuitos básicos por multiplicação x(t) x cos(wt). 

11.2. Moduladores e demoduladores; aplicações. 

 

12. Sistemas de modulação pulsada 

12.1. Sistemas de modulação com portadora analógica e informação digital: 

análise; moduladores e demoduladores; aplicações. 

12.2. Sistema ASK. 

12.3. Sistema FSK. 

12.4. Sistemas PSK, QPSK, OQPSK, MSK. 

12.5. Sistema QAM. 

12.6. Análise de um modem. 
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13. Unidade 13 - Modulação Digital 

13.1. Portadora discreta (trem de pulso) / Informação analógica: análise; 

moduladores e demoduladores; aplicações. 

13.2. PWM e PPM. 

13.3. PAM. 

13.4. PCM: amostragem (teorema de Nyquist), quantificação, codificação e 

compressão; exemplo de aplicações em telefonia e televisão digital. 

13.5. OFDM, / COFDM para ISDB-TB. 

 

14.  Elementos de comunicação de dados digital 

14.1. Codificação e sincronização. 

14.2. Sentidos da comunicação (simplex, semi-duplex, full-duplex) e 

respectivas aplicações nos vários serviços e meios de transmissão. 

14.3. Comunicação serial (RS-232, RS 422, RS-485), USB e paralela: 

estrutura, vantagens e desvantagens, taxas de transmissão. 

14.4. Comunicação síncrona e assíncrona: estrutura, bits de início e parada, 

aplicações. 

14.5. Tipos de codificação de linha em banda base: NRZ, NRZI, AMI, 

Manchester e Manchester diferencial.   

 

15. Transferência de dados e características do meio 

15.1. Banda larga e banda base: características e aplicações;  

15.2. Requisitos de largura de banda para envio de sinais digitais; taxa de 

transferência; vazão de dados (throughput);  

15.3. Capacidade do canal: Lei de Shannon e Teorema  de Nyquist; problemas 

que afetam os sinais digitais; taxa de erro de bits (BER - Bit Error Rate). 

15.4. Sinalização (bit, dibit, tribit, quadribit, etc.); taxa de sinalização (baud). 

 

16. Sistemas de Telefonia 

16.1. Telefonia Fixa. Rede de Telefonia Pública Comutada. 

16.2. Características da voz; canal telefônico; Híbrida. 

16.3. Partes constituintes de um sistema telefônico.  

16.4. Hierarquia das centrais da Rede de Telefonia Pública Comutada; Centrais 

PABX. 

16.5. Partes constituintes das centrais locais públicas; elementos de rede 

externa; sinalização entre centrais (SS7); sinalização acústica; fases da 

chamada telefônica. 

16.6. Ligação usuário – Internet:  

16.7. DSLAM e splitter da central local; partes constituintes de um provedor 

de acesso (ISP); hierarquias dos provedores de acesso; 

16.8. Rede de acesso ao usuário; tecnologias de acesso à Internet: família 

xDSL; cabo-modem  e uso de fibra óptica. 

 

17. Sistemas de Multiplexação 

17.1. Sistemas multiplex por divisão de frequência (FDM). 

17.2. Princípio de funcionamento; 

17.3. Hierarquias FDM.   

17.4. Sistemas multiplex por divisão do tempo (TDM). 
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17.5. Hierarquias digitais: a formação do canal E0 e respectivas taxas de 

transferência (E1, E2, E3 e E4); formação do quadro; multiplex estatístico. 

 

18. Sistemas de telefonia celular 

18.1. Função das partes constituintes de um sistema celular. 

18.2. Características de um sistema celular: estrutura das células, handoff, 

roaming e paging; 

18.3. Estrutura e características das Estações Rádio Base (ERBs) e Centros de 

Controle de Comutação (CCC); 

18.4. Encaminhamento de uma chamada; tipos de canais usados entre o 

aparelho e a ERB; bandas da telefonia celular. 

18.5. Características e comparação das tecnologias: FDMA/TDMA /CDMA e 

os respectivos sistemas de celulares. 

18.6. Características e serviços das gerações de telefonia celular móvel com 

destaque para CDMA (espalhamento espectral em sequência direta e 

receptor Rake), evolução do GSM (GPRS, EDGE e UMTS). 

 

 

4º PERÍDO 

 

1.  Introdução às redes de computadores 

1.1. Vantagens e caracterísitcas das redes de pacotes; 

1.1.1. Funcionamento básico das redes de pacotes; 

1.1.2. Visão dos meios de transmissão e equipamentos de rede;  

1.1.3. Aplicações das redes de computadores: redes de dados e redes de 

controle. 

1.2. Classificação  e abrangência e das redes de computadores: PANs, LANs, 

MANs, WANs; equipamentos de comunicação entre redes e função do 

gateway. 

1.3. Estrutura de hardware da Internet: meios de transmissão (cabos 

submarinos e enlaces de micro-ondas, servidores DNS e roteadores; 

Provedores de à Internet (ISPs), nuvem. 

1.4. Arquiteturas das LANs: fim a fim (peer to peer) e cliente-servidor: 

componentes e vantagens. 

1.5. Topologias: barra, estrela e anel e hieráquica,  

1.6. Órgãos padronizadores de redes de computadores. 

1.7. Órgãos gestores de Internet; A Internet no Brasil: CGI e FAPERJ, etc; 

RFCs - Request For Coments. 

 

2. Modelos de camadas e Ethernet 

2.1. Modelo OSI: necessidade do sistema de camadas em comunicação de 

dados; Função de cada camada do modelo OSI; limitações do modelo OSI 

e adoção do modelo TCP IP: comparações entre os dois modelos. 

2.2. Encapsulamento e Unidades de dados de protocolo (PDUs) de cada 

camada. 

2.3. Características da tecnologia Ethernet: Especificações da camada física;  

(802.3).Mecanismos de acesso ao meio: CSMA-CD; subcamadas LLC e 

MAC; Especificações do quadro Ethernet 

2.4. Encaminhamento de pacotes e mecanismo de correção de erros: paridade e 

Frame Check Sequence (FCS). 
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2.5. Encaminhamento de pacotes entre máquinas: endereço MAC, endereço 

lógico, ARP e RARP. 

2.6. Prática: Comandos Ipconfig, Ping e Tracert. 

 

3. Introdução aos protocolos de rede 

3.1. Função e estrutura básica dos protocolos; Localização dos protocolos nas 

camadas dos modelos OSI e TCP IP. 

3.2. Protocolos roteáveis com ênfase em IP, UDP, TCP, 

3.3. Protocolos não roteáveis com ênfase em SNMP, ICMP (utilitário PING). 

3.4. Protocolos direcionados ao usuário: HTTP, SMTP, POP, TELNET, FTP, 

etc. 

3.5. Comunicação entre máquinas: processos, portas, multiplexação e sockets. 

 

4.  Estrutura IP 

4.1. Estrutura do IPv4; função das máscaras de rede. 

4.2. Faixa de IPs públicos  e reservados; função dos órgãos de atribuição de IPs 

no mundo; NAT (IPv4); Servidores DHCP. 

4.3. Classes de IP; 

4.4. Criação de subredes; CIDR - Classless Inter Domain Routing. Usar 

calculadora de sub-redes para confirmação dos resultados. 

4.5. IPv6: exaustão de IPs v4, vantagens; estrutura e características de 

numeração. 

4.6. DNS (Domain Name System) e Localizador Universal de Recursos 

(URL): tipos de pesquisas, tipos de domínio, distribução dos servidores 

DNS. 

4.7. Prática: Comandos Arp e Netstat e Whois. 

 

5.  Equipamentos de rede 

5.1. Concentrador (Hub), Ponte (Bridge) e Switch – aplicações; vantagens e 

desvantagens; taxas de transferências; interligações; 

5.2. Modem – características; protocolo PPPoE; 

5.3. Roteadores – rotas estáticas e dinâmicas, tabela de roteamento, protocolos 

de roteamento (EGP, BGP, Spanning Tree, etc.), tipos de portas. 

5.4. Prática: Configuração de redes usando simulador. 

6. Elementos de Cabeamento Estruturado 

6.1. Funções e vantagens do cabeamento estruturado; 

6.2. Partes constituintes do cabeamento estruturado: painéis de manobra, 

armários, cabos, tomadas, ferramentas usadas, etc. 

6.3. Caracterísitcas elétricas do cabos metálicos de redes: categorias (CAT); 

compatibilidade magnética e NEXT. 

6.4. Normas de cabeamento: NBR 14565; EIA/TIA 568 e EIA/TIA 569; 

6.5. Caracterísitcas de um projeto do cabeamento estruturado de uma LAN de 

aproximadamentre 20 máquinas. 

 

7.  Segurança de Redes 

7.1. Tipos de ameaças; tipos de atacantes; tipos de ataques mais comuns e 

respectivas defesas. 

7.2. Aspectos do Hardware de segurança: servidores Proxy, servidores de 

autenticação. 
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7.3. Softwares de segurança: firewalls, antivírus e farejadores (sniffers); 

Criptografia e certificados digitais. 

7.4. Procedimentos gerais para segurança de redes locais (LANs) envolvendo 

HW e SW. 

7.5. Prática - Captura de pacotes em redes. 

 

8. Redes Sem Fio 

8.1. Padrões de redes Wi-Fi: alocação de faixas de frequências; taxas de 

transferência, alcance. 

8.2. Mecanismo CSMA-CA; Roaming. 

8.3. Características dos equipamentos: Antenas e transceptores; Pontos de 

Acesso (PAs). 

8.4. Interligação de redes Wi-Fi e redes cabeadas. 

8.5. Instalação e configuração de uma rede Wi-Fi. 

 

9. MANs e WANs 

9.1. Aplicações, taxas de transferência, características das camadas e unidades 

de informação; comparação entre as redes : Wi-Max, ATM e X.25. 

9.2. Prática: Montagem e configuração de uma LAN. 
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Centro Federal de Educação Tecnológica – Celso Suckow da Fonseca – RJ 
Curso Técnico de Eletrônica – Unidade Maracanã 

Disciplina: Sistemas de TV Carga Horária: 60h 

 

Ementa 

 

A Fundamentação da imagem de TV. Luz e cor. O olho humano. Propriedades das cores.  

Diagrama CIE. O cinema. O processo genérico da TV. Elementos de imagem. 

Transdutores Eletro-opticos.  Funcionamento genérico do TRC, do LCD, AMOLED e do 

Plasma; Varreduras e composição da imagem. Sistemas e padrões analógicos e digitais. 

Breve Histórico da TV. A fundamentação de áudio. Características do som. Fisiologia da 

Audição. Espacialidade Sonora. Som digital. Padrões. O sistema de TV analógico – Sinal 

de banda base e transmissão. Som estéreo. A TV a cores. O sistema de TV digital. HDTV 

para o Brasil: linhas; quadros; campos; entrelaçamento. Sinal de vídeo digital de banda 

base no domínio analógico: níveis, tempos e pulsos. Principais normas técnicas (ITU-601, 

SMPTE 272, 274, 292, 299). Conceitos de imagens digitais de banda base. Resolução de 

imagem. Espectro do sinal. Cálculo do padrão. Som 5.1. Instrumentação básica. 

Compressão de Vídeo Digital e Transmissão. Teoria da conversão A/D do sinal de vídeo: 

Características e limitações. Conceitos básicos de imagens digitais comprimidas: bit's por 

pixel (p&b e colorido), tamanho de um arquivo de imagem, formas de amostragem dos 

pixels de imagem (4:4:4; 4:2:2, 4:2:0). Compressão de Imagens. Encoder, multiplexer, 

modulador. Midleware. Conceito e aplicação. Rotas e Distribuição de sistemas de TV. TV 

por assinatura. A Estação de TV e seus Equipamentos Básicos. Sistemas de Gravação e 

edição de Vídeo Digital. Edição de vídeo: caracterização, tipos de edição; sistemas de 

edição - características, configuração, sinais, comandos. 
 

Objetivos 

 

 Reconhecer, empregar e operar sistemas de televisão vídeo e áudio. 
 

Conteúdos 

 

3º PERÍODO 

 

1.  A Fundamentação da imagem de TV 

1.1. Luz e cor: comprimentos de onda; o espectro; a cor da luz; a cor do objeto 

e a cor observada; mistura aditiva das cores e mistura subtrativa das cores. 

1.2. O olho humano: visão a cores; elementos da retina; curvas de sensibilidade 

dos cones. 

1.3. Propriedades das cores: luminância (brilho) e cromaticidade (matiz e 

saturação); temperatura de cor; iluminantes. 

1.4. Diagrama CIE de cromaticidades. 

1.5. O cinema: ilusão de movimento; cintilação. 

1.6. O processo genérico da TV: análise sequencial (exploração); codificação; 

transmissão; recepção; decodificação. 

1.7. Elementos de imagem: linhas, quadros e campos; traço e retraço; varredura 

entrelaçada. 
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1.8. Transdutores Eletroopticos: Funcionamento genérico do TRC, do LCD, 

AMOLED e do Plasma; Varreduras e composição da imagem. 

1.9. Sistemas e padrões analógicos e digitais: caracterização (M,N, ...) e Digital 

(VGA, SDTV, EDTV, HDTV, ...) 

1.10. Breve Histórico da TV 

 

2. A fundamentação de áudio 

2.1. Características do som: altura, volume, Intensidade e timbre. 

2.2. Fisiologia da Audição: Orelha, saúde, propagação Sonora. 

2.3. Espacialidade Sonora. Som mono, estéreo e 5.1. Posicionamento das 

caixas. 

2.4. Som digital. Padrões. 

 

3.  O sistema de TV analógico – Sinal de banda base e transmissão 

3.1. Características básicas do padrão M: linhas; quadros; campos; 

entrelaçamento. 

3.2. Sinal composto de vídeo, padrão M: níveis, tempos e pulsos 

3.3. Resolução de imagem e máxima freqüência de vídeo. 

3.4. Espectro do sinal de luminância. Cálculo de um padrão. 

3.5. Transmissão Analógica do SCV: modulação de vídeo e de som, banda 

vestigial, som, interportadoras, canal básico, freqüências dos canais de 

VHF e UHF. 

3.6. Som estéreo: estereofonia, ambiência, norma BTSC. 

3.7. Relação entre imagem e forma de onda, exemplos. 

3.8. A TV a cores – Compatibilidade e Intercalamento: necessidade, requisitos, 

cálculo da resolução para cores. 

3.9. Sistema NTSC: características gerais, sinais e codificador básico. 

Instrumentação básica usada: Vectorscope e Waveform. 

3.10. Sistema PAL: sinais, codificador básico. Cancelamento dos erros de 

matiz no sistema PAL. Comparação com o NTSC. 

3.11. Sinal de croma: informações que contém, representação senoidal 

(modulação QAM-SC) e fasorial, equações, posição no canal de vídeo, 

identificação de linhas. 

3.12. Trabalhando com os sinais de TV a cores: exemplificação com o sinal 

padrão de 8 barras. R, G, B, Y, R-Y, B-Y, U, V, u, v, v', C, C*, Burst, 

SCV, o SCV nas escalas IRE e de tensão. 

 

4. Unidade 4 - O sistema de TV digital 

4.1. Características básicas do sistema HDTV para o Brasil: linhas; quadros; 

campos; entrelaçamento. 

4.2. Sinal de vídeo digital de banda base no domínio analógico: níveis, tempos 

e pulsos. 

4.3. Conceito de sinal contínuo e de sinal discreto. 

4.4. Teoria da conversão A/D do sinal de vídeo: Características e limitações. 

4.5. Principais normas técnicas (ITU-601, SMPTE 272, 274, 292, 299) e suas 

recomendações mais relevantes. 

4.6. Conceitos básicos de imagens digitais de banda base: amostragem de 

pixels de imagem (4:2:2). 

4.7. Resolução de imagem e máxima freqüência de vídeo. 

4.8. Espectro do sinal. 
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4.9. Cálculo do padrão. 

4.10. Transmissão digital do HD-SDI: modulação de vídeo e de som, bandas, 

portadores, canal básico, freqüências dos canais de VHF e UHF. 

4.11. Som 5.1: captação, ambiência, normas. 

4.12. Instrumentação básica usada: analisador de espectro. 

 

 

4º PERÍODO 

 

1. Unidade 1 – Compressão de Vídeo Digital e Transmissão 

1.1. Conceito de sinal contínuo e de sinal discreto. 

1.2. Teoria da conversão A/D do sinal de vídeo: Características e limitações. 

1.3. Conceitos básicos de imagens digitais: bit's por pixel (p&b e colorido), 

tamanho de um arquivo de imagem, formas de amostragem dos pixels de 

imagem (4:4:4; 4:2:2, 4:2:0) arquivos de armazenamento (bitmap e 

vetoriais) e taxas de transmissão. 

1.4. Compressão de Imagens: redundância espacial e temporal (intraframe e 

interframe), codificação sem perda e com perda, conceitos básicos da 

compressão JPEG e MPEG. 

1.5. Conceito de Transmissão para TV Digital: padrão ISDBT-B. 

1.6. Encoder, multiplexer, modulador. 

1.7. Sistemas DVB, ISDB-TB (t, mm...):  

1.8. Principais modulações. Sistema COFDM: características gerais, sinais e 

codificador básico. 

1.9. Midleware. Conceito e aplicação. 

 

2.  Unidade 2 - Rotas e Distribuição de sistemas de TV 

2.1. Irradiação pública (broadcasting): transmissão por irradiação em VHF e 

UHF. 

2.2. Link de microondas em visibilidade. 

2.3. Satélites geo-estacionários. 

2.4. Ligações privadas: ponto-a-ponto: link estúdio-transmissor, feeds, 

electronic news gathering, unidades portáteis (ligação por visibilidade e 

por satélite); Rede regional e Rede nacional; 

2.5. transmissões internacionais. 

2.6. Sistema domiciliar de recepção de satélite: parábola, polarização, 

iluminador, LNB, cabos, receptor. 

2.7. TV por assinatura: conceituação, sistemas em uso. 

2.8. TV a cabo: sistemas, blocos, freqüências, características e falhas. 

2.9. Distribuição privada de sinais: antena coletiva, circuito fechado. 

 

3.  Unidade 3 - A Estação de TV e seus Equipamentos Básicos 

3.1. Condições adequadas a um estúdio: isolamento acústico; condicionamento 

térmico; iluminação; acabamento. 

3.1.1. Infraestrutura: AC, Civil, comunicação.  

3.2. Setores da estação: lay-out; funções; equipamentos. 

3.3. Switcher de vídeo: função e princípio de funcionamento.  

3.4. Mesa de cortes e efeitos: tipos de corte; tipos de efeitos; diagrama em 

blocos da mesa; keyboard; operação.  

3.5. Microfones. Tipos e características. 
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3.6. Mesa de áudio: tipos de corte; tipos de efeitos; diagrama em blocos da 

mesa; keyboard; operação. 

3.7. Câmera: seções físicas e sistemas; bases; lentes; filtros; separador ótico; 

captadores; circuitos em blocos; cabos e sinais transportados; 

CCU/MSC/OCU; operação isolada e em conjunto; ajustes.  

3.8. Matrizes, Multivisualizadores. 

3.9. Equipamentos auxiliares: monitor; gerador de caracteres; gerador de 

efeitos digitais; matrizes de vídeo e áudio; teleprompter; amplificador de 

distribuição; frame synchronizer; pulse generator. 

3.10. Equipamentos de medição: waveforms, vectorscopes, monitoração de 

áudio. 

 

4.  Unidade 4 - Sistemas de Gravação e edição de Vídeo Digital 

4.1. Fita magnética e cabeça magnética: estrutura, constituição, características. 

4.2. Princípios da gravação magnética: curva de magnetização, bias, máxima 

freqüência de gravação, influência da velocidade relativa entre cabeça e 

fita e da abertura do gap. 

4.3. Soluções para gravação de vídeo analógico: cabeça giratória, modulação 

aplicada. Soluções para gravação de vídeo digital. 

4.4. Principais formatos de gravação de vídeo. 

4.4.1. Características dos principais sistemas para aplicação 

profissional e domiciliar. 

4.5. Sistemas de gravação broadcasting. 

4.6. Vídeo disco ótico: princípio da gravação ótica; sinais - codificação, 

registro, leitura; sensores - rastreamento, foco; diagrama em blocos 

genéricos da máquina. 

4.7. DVD 

4.8. Blue Ray 

4.9. Edição de vídeo: caracterização, tipos de edição; sistemas de edição - 

características, configuração, sinais, comandos. 
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Centro Federal de Educação Tecnológica – Celso Suckow da Fonseca – RJ 
Curso Técnico de Eletrônica – Unidade Maracanã 

Disciplina: Instrumentos de Medidas Carga Horária: 60h 

 

Ementa 

 

Conceitos Básicos de Medidas. Definições: medição; grandeza; unidade de medição. 

Classificação dos instrumentos de medidas eletro-eletrônicos. Sistema Internacional de 

Unidades. ABNT; INMETRO. Conceitos de Medidas. Teoria ortodoxa do erro. 

Especificações de equipamentos. Instrumentos Analógicos. Instrumentos Digitais. 

Osciloscópios. Analisador de Espectro. Instrumentos de 3ª e 4ª Gerações. Uso de sensores 

na instrumentação: Instrumentação e leitura. Aplicações na indústria. CLP: Aplicações e 

exemplos de programas. 
 

Objetivos 

 

 Aplicar os conceitos essenciais de medições em instrumentações analógicos e 

digitais aplicados em medidas em eletrônicas. 

  Interpretar corretamente os resultados de uma medida a partir do conhecimento da 

construção e funcionamento destes instrumentos.  

 Reconhecer as vantagens e aplicações dos instrumentos inteligentes e virtuais. 
 

Conteúdos 

 

4º PERÍODO 

1.  Conceitos Básicos de Medidas 

1.1. Definições: medição; grandeza; unidade de medição; padrões de medidas e 

sistemas coerentes e não coerentes; Noções de equações dimencionais; 

transformações de unidades; aplicação da homogenidade nas relações 

entre grandeza. 

1.2. Classificação dos instrumentos de medidas eletro-eletrônicos: Formas de 

classificação; características das gerações de instrumentos analógicos, 

digitais, inteligentes e virtuais; Diagrama em blocos funcional de um 

instrumento de medidas genérico: transdutor; condicionador de sinal; 

transmissão; Processamento e representação. 

1.3. Prescrições Gerais sobre Grafia em Sistemas de Unidades; Grafia de 

Nomes de Unidades; Grafia de Símbolos de Unidades; Grafia dos 

Números; Apresentação do SI  Sistema Internacional de Unidades. 

ABNT; INMETRO. 

 

2.  Conceitos de Medidas: Tipos de erro 

2.1. Erro Associado ao Processo de Medida: Acurácia, precisão, sensibilidade e 

resolução; Algarismos significativos; valor mais provável; desvio; desvio 

médio; desvio padrão; erro absoluto e relativo. 

2.2. Erro Grosseiro; Erro Sistemático; Erro Sistemático Instrumental; Erro 

Sistemático Ambiental; Erro Sistemático Observacional; 

2.3. Erro sistemático teórico; 

2.4. Erro aleatório; Erro computacional; 



51 
 

 

3. Teoria ortodoxa do erro 

3.1. Teoria ortodoxa do erro. Conceito; definições e cálculos: valor nominal, 

limite de erro, formatação dos resultados. 

3.2. Intervalos de dispersão e erro relativo. Algarismos significativos, 

algarismos corretos e algarismos duvidosos. 

3.3. Cálculos matemáticos com números com dispersão. Erro implícito; 

Aproximações; Número de algarismos significativos do erro. 

3.4. Teoria Estatística de Erro: Conceitos, definições de média e intervalo de 

incerteza. Probabilidade experimental e densidade de probabilidade. 

Justificativa da Distribuição Gaussiana. Incerteza padrão. 

3.5. Cálculo de intervalos de incerteza usando a média e a incerteza padrão. 

3.6. Cálculos matemáticos com números descritos por média e incerteza 

padrão. 

 

4. Especificações de equipamentos 

4.1. Estudo Geral das Especificações de Equipamentos de Medida: 

4.2. Multímetros analógicos: Descrição do mostrador e escalas; sensibilidade; 

cálculo do erro do multímetro. 

4.3. Multímetro digital: Descrição do mostrador; cálculo do erro do multímetro 

em função da escala de medida (DC, AC e AC + DC); da freqüência, da 

temperatura e da forma de onda (multímetro True RMS). Tabela de 

correção do erro e valor eficaz em função da forma de onda (fator de 

forma). Cálculo do fator de forma para qualquer forma de onda. Fator de 

“Crista”. Uso do cálculo do fator de forma para obtenção dos valores 

diferentes do valor eficaz. 

4.4. Erros de acoplamento (impedância e capacitância de entrada); 

4.5. Cálculo de erro devido a utilização de sondas. Exemplo.  

 

5. Instrumentos Analógicos Passivos 

5.1. Galvanômetros: eletromagnéticos (IPBM, Ferro-móvel e 

eletrodinamômetro); térmicos (par termelétrico e fio aquecido). 

5.2. Amperímetros: aumento da escala e conceito de shunt; resistência interna e 

seu efeito na medida; sensibilidade do amperímetro; amperímetro shunt 

anel. 

5.3. Voltímetros D.C.: aumento da escala e conceito de resistor de 

multiplicação; voltímetro série; resistência interna e efeito de carga; 

sensibilidade em Ω/V; medidas de valor médio com várias formas de onda 

5.4. Voltímetros A.C.: voltímetros tipo retificador; fator de correção; medidas 

de valor eficaz e valor de pico; voltímetros true-rms.  

5.5. Ohmímetros: ohmímetro série; construção da escala; aumento e redução da 

escala; ajuste de zero; testes de componentes com o ohmímetro; 

ohmímetro paralelo. 

5.6. Medidas com pontes equilibradas: características e vantagens; exemplos 

de pontes D.C. e A.C.; medidas de capacitância, indutância e impedância. 

 

6.  Instrumentos Analógicos eletrônicos 

6.1. Voltímetro eletrônico básico: Diagrama em blocos de um multímetro 

eletrônico básico; exemplos de voltímetros com componentes discretos e 

integrados; voltímetro com amplificador diferencial; cálculo do atenuador 
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de entrada e resistência interna; vantagens em relação aos instrumentos 

passivos. 

6.2. Amperímetro eletrônico: mudança de escalas.  

6.3. Ohmímetro eletrônico. 

 

7. Instrumentos Digitais 

7.1. Conceitos básicos: Diagrama em blocos de um multímetro digital; 

Instrumentos com DPM (Digital Panel Meter). 

7.2. Teoria da conversão A/D e D/A: revisão dos tipos de conversores e 

aplicações: rampa digital, rampa simples e rampa dupla; resolução; 

velocidade de conversão. 

7.3. Medições de tensão, corrente e resistência. 

7.4. Testes diversos: testes de componentes; pontas de provas especiais. 

 

8. Osciloscópio e outros instrumentos de observação e teste 

8.1. Funções e Aplicações. 

8.2. Osciloscópio Analógico: Diagrama em blocos genérico; Tubos de raios 

catódicos; Osciloscópio de duplo canal: análise dos modos chopper e 

alternate; atenuador vertical; pontas de prova: tipos e aplicações. 

8.3. Osciloscópio Digital: Diagrama em blocos; análise de funcionamento. 

8.4. Outros instrumentos de observação e teste: Analisadores de espectro; 

Vectorscopes e Analisadores lógicos. 

 

9. Analisador de Spectro 

9.1. Funções e Aplicações. 

9.2. Diagrama em blocos genérico; LCD, canais. 

 

10. Instrumentos de 3ª e 4ª Gerações 

10.1. Instrumentos inteligentes. 

10.2. Instrumentos Virtuais. 

10.3. Uso de sistemas multimídia na instrumentação.  

 

11. Uso de sensores na instrumentação 

11.1. Principais tipos de sensores. 

11.2. Instrumentação e leitura. 

11.3. Aplicações na indústria. 

11.4. CLP (PLC). 

11.4.1. Aplicações. 

11.4.2. Exemplos de programas. 

 

Bibliografia 
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Centro Federal de Educação Tecnológica – Celso Suckow da Fonseca – RJ 
Curso Técnico de Eletrônica – Unidade Maracanã 

Disciplina: OTN – Organização do Trabalho e Normas Carga Horária: 30h 

 

Ementa 

Introdução à disciplina. Orientações de trabalho e estágio. Normas Regulamentadoras do 

trabalho com eletricidade: NR-10. Os acidentes. Conceito de acidente/acidente de trabalho 

e co-responsabilidade. Acidente de trajeto. Acidentes elétricos conforme norma NR-10. 

Doenças do trabalho e profissionais. EPI (Equipamentos de Proteção Individual). 

Insalubridade e Periculosidade. Mapas de risco. Proteção contra incêndios. Noções de 

primeiros socorros. Noções básicas de socorro imediato a acidentados de energia elétrica 

segundo a NR-10. Gerenciamento da Segurança do Trabalho. CIPA (Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes). SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e 

em Medicina do Trabalho). Riscos no ambiente de trabalho. Riscos ambientais e 

ergonômicos. Riscos de acidentes elétricos. Noções de organização empresarial. A 

Organização do Trabalho. Conceitos gerais de Empresa, Produção e Produtividade. 

Organograma (Estrutura Organizacional da Empresa). Normalização a nível internacional e 

Aplicação da ISO 9000. Noções de qualidade total, Obtenção de Certificação, Programa 

“5S”,  Diagrama de Causa e Efeito, Ciclo PDCA, Método para Análise e Soluções de 

Problemas (MASP), Just  in  time, Kanban, CCQ (Círculo de Controle de Qualidade)  e 

Qualidade Total e  O Cliente. Obrigações e deveres trabalhistas. Finanças pessoais 
 

Objetivos 

 

 Aplicar medidas preventivas no ambiente de trabalho, através do conhecimento dos 

aspectos técnicos e legais da segurança do trabalho. 

 Compreender a organização e as funções do SESMT e da CIPA. 

 Conhecer o funcionamento dos dispositivos de proteção e segurança coletiva e 

individual. 

 Conhecer os requisitos e condições mínimas para implementação de medidas de 

controle e de prevenção necessárias para garantir a segurança e a saúde dos 

trabalhadores em instalações elétricas e serviços com eletricidade. 

 Compreender as questões financeiras para o bom uso do dinheiro. 
 

Conteúdos 

Ementa 

1º PERÍODO 

 

1.  Introdução 

1.1. Apresentação da disciplina.  

1.2. Importância social e econômica.  

1.3. Histórico. 

1.4. Legislação vigente. 

 

2. Orientações de trabalho 

2.1. Orientações para a prática profissional (Estágio).  

2.2. Plano de trabalho; Folha de apontamento. 
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2.3. Professor orientador. 

2.4. Relatório de estágio. 

 

3. Normas Regulamentadoras do trabalho com eletricidade 

3.1. Normas regulatórias – NR: Conceito. 

3.2. Principais normas.  

3.3. Norma Regulamentadora 10 (NR-10): conceitos e principais pontos. 

 

4. Os acidentes 

4.1. Conceito de acidente/acidente de trabalho e co-responsabilidade.  

4.2. Acidente de trajeto.  

4.3. Acidentes elétricos conforme norma NR-10. 

4.4. Doenças do trabalho e profissionais. 

4.5. Comunicação e custo dos acidentes. 

4.6. Causas de acidentes: atos e condições inseguras 

4.7. Tipos de incapacidade para o trabalho / Benefícios do INSS. 

 

5.  EPI (Equipamentos de Proteção Individual) 

5.1. Conceito.  

5.2. Classificação/utilização geral e elétrica.  

5.3. Deveres do empregador e do empregado. 

 

6. Insalubridade e Periculosidade 

6.1. Insalubridade: generalidades.  

6.2. Periculosidade: generalidades. 

6.3. Mapas de risco. Conceito e exemplo. 

 

7.  Proteção contra incêndios  

7.1. A química do fogo.  

7.2. Classes de incêndios e métodos de extinção. 

7.3. Agentes e equipamentos extintores. 

 

8.  Noções de primeiros socorros 

8.1. Noções básicas de socorro imediato a acidentados em geral. 

8.2. Noções básicas de socorro imediato a acidentados de energia elétrica 

segundo a NR-10. 

8.3. Prática de procedimentos de reativação cárdio-respiratória. 

 

9. Gerenciamento da Segurança do Trabalho 

9.1. CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes): objetivos, 

composição, dimensionamento e atribuições.  

9.2. SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho): conceitos gerais, dimensionamento, competências 

e profissionais integrantes. 

 

10. Riscos no ambiente de trabalho 

10.1. Riscos físicos: conceito e classificação. 

10.2. Riscos químicos: conceito e classificação. 

10.3. Riscos biológicos: conceito e classificação. 

10.4. Risos elétricos conforme NR-10. 
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10.5. Medidas de Controle e Limites de Tolerância.  

10.6. Doenças provocadas e medidas de controle. 

10.7. Atividades sujeitas a riscos biológicos. 

 

11. Riscos ambientais e ergonômicos 

11.1. Conceitos / generalidades.  

11.2. Atividades que possam gerar riscos ergonômicos. 

 

12. Riscos de acidentes elétricos  

12.1. Riscos de acidentes em geral.  

12.2. Riscos de acidentes nos setores de atividade elétrica ou afim (comércio, 

indústria e prestação de serviços, manutenção). 

 

13. Noções de organização empresarial.  

13.1. A Organização do Trabalho através dos tempos, Princípios da 

Organização do Trabalho, Pioneiros da Organização do Trabalho, 

Diagrama do Processo Organizacional e Administrativo. 

13.2. Conceitos Gerais: Empresa, Produção e Produtividade, Fatores de 

Produção (conceituação - bens e espécies de capital), Agentes da Empresa 

(caracterização e tipos de remuneração), Classificação e tipos de empresas,  

Organograma (Estrutura Organizacional da Empresa) – tipos e  

aplicabilidade dos organogramas. 

13.3. Inteligência Emocional, Visão Holística, O Processo da Comunicação, 

Relacionamento Funcional (formal e informal) e Chefia, Liderança e 

Motivação. 

13.4. Estudos dos postos de trabalho, Conceitos e objetivos, Exemplos de 

falhas e correções, Tipos de Lay-out, Técnicas de projeto e Superfícies de 

ocupação. 

13.5. Normalização, Conceitos e objetivos, Estrutura da normalização no 

Brasil, Classificação e tipo de normas, Normalização a nível internacional 

e Aplicação da ISO 9000. 

13.6. Noções de qualidade total, Obtenção de Certificação, Programa “5S”,  

Diagrama de Causa e Efeito, Ciclo PDCA, Método para Análise e 

Soluções de Problemas (MASP), Just  in  time, Kanban, CCQ (Círculo de 

Controle de Qualidade)  e Qualidade Total e  O Cliente. 

 

14. Obrigações e deveres trabalhistas 

14.1. Carteira de trabalho. 

14.2. Regime jurídico único. 

14.3. Férias, 13º e participação nos lucros. 

14.4. Rescisão de contrato de trabalho. 

14.5. Setor de RH (recursos humanos). 

 

15. Finanças pessoais 

15.1. Conceito de poupança. 

15.2. Juros e mora. 

15.3. Gestão de dinheiro. 

15.4. Previdência social e privada. 

15.5. Aposentadoria. 
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Centro Federal de Educação Tecnológica – Celso Suckow da Fonseca – RJ 
Curso Técnico de Eletrônica – Unidade Maracanã 

Disciplina: SMS – Segurança, Meio Ambiente e Saúde Carga Horária: 60h 

 

Ementa 

Introdução à disciplina. Orientações de trabalho e estágio. Normas Regulamentadoras do 

trabalho com eletricidade: NR-10. Os acidentes. Conceito de acidente/acidente de trabalho 

e co-responsabilidade. Acidente de trajeto. Acidentes elétricos conforme norma NR-10. 

Doenças do trabalho e profissionais. EPI (Equipamentos de Proteção Individual). 

Insalubridade e Periculosidade. Mapas de risco. Proteção contra incêndios. Noções de 

primeiros socorros. Noções básicas de socorro imediato a acidentados de energia elétrica 

segundo a NR-10. Gerenciamento da Segurança do Trabalho. CIPA (Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes). SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e 

em Medicina do Trabalho). Riscos no ambiente de trabalho. Riscos ambientais e 

ergonômicos. Riscos de acidentes elétricos. Noções de organização empresarial. A 

Organização do Trabalho. Conceitos gerais de Empresa, Produção e Produtividade. 

Organograma (Estrutura Organizacional da Empresa). Normalização a nível internacional e 

Aplicação da ISO 9000. Noções de qualidade total, Obtenção de Certificação, Programa 

“5S”,  Diagrama de Causa e Efeito, Ciclo PDCA, Método para Análise e Soluções de 

Problemas (MASP), Just  in  time, Kanban, CCQ (Círculo de Controle de Qualidade)  e 

Qualidade Total e  O Cliente. Obrigações e deveres trabalhistas. Finanças pessoais 
 

Objetivos 

 

 Aplicar medidas preventivas no ambiente de trabalho, através do conhecimento dos 

aspectos técnicos e legais da segurança do trabalho. 

 Compreender a organização e as funções do SESMT e da CIPA. 

 Conhecer o funcionamento dos dispositivos de proteção e segurança coletiva e 

individual. 

 Conhecer os requisitos e condições mínimas para implementação de medidas de 

controle e de prevenção necessárias para garantir a segurança e a saúde dos 

trabalhadores em instalações elétricas e serviços com eletricidade. 

 Compreender as questões financeiras para o bom uso do dinheiro. 
 

Conteúdos 

Ementa 

1º PERÍODO 

 

1.  Introdução 

1.1. Apresentação da disciplina.  

1.2. Importância social e econômica.  

1.3. Histórico. 

1.4. Legislação vigente. 

 

2. Orientações de trabalho 

2.1. Orientações para a prática profissional (Estágio).  
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2.2. Plano de trabalho; Folha de apontamento. 

2.3. Professor orientador. 

2.4. Relatório de estágio. 

 

3. Normas Regulamentadoras do trabalho com eletricidade 

3.1. Normas regulatórias – NR: Conceito. 

3.2. Principais normas.  

3.3. Norma Regulamentadora 10 (NR-10): conceitos e principais pontos. 

 

4. Os acidentes 

4.1. Conceito de acidente/acidente de trabalho e co-responsabilidade.  

4.2. Acidente de trajeto.  

4.3. Acidentes elétricos conforme norma NR-10. 

4.4. Doenças do trabalho e profissionais. 

4.5. Comunicação e custo dos acidentes. 

4.6. Causas de acidentes: atos e condições inseguras 

4.7. Tipos de incapacidade para o trabalho / Benefícios do INSS. 

 

5.  EPI (Equipamentos de Proteção Individual) 

5.1. Conceito.  

5.2. Classificação/utilização geral e elétrica.  

5.3. Deveres do empregador e do empregado. 

 

6. Insalubridade e Periculosidade 

6.1. Insalubridade: generalidades.  

6.2. Periculosidade: generalidades. 

6.3. Mapas de risco. Conceito e exemplo. 

 

7.  Proteção contra incêndios  

7.1. A química do fogo.  

7.2. Classes de incêndios e métodos de extinção. 

7.3. Agentes e equipamentos extintores. 

 

 

2º PERÍODO 

 

1.  Noções de primeiros socorros 

1.1. Noções básicas de socorro imediato a acidentados em geral. 

1.2. Noções básicas de socorro imediato a acidentados de energia elétrica 

segundo a NR-10. 

1.3. Prática de procedimentos de reativação cárdio-respiratória. 

 

2. Gerenciamento da Segurança do Trabalho 

2.1. CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes): objetivos, 

composição, dimensionamento e atribuições.  

2.2. SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho): conceitos gerais, dimensionamento, competências 

e profissionais integrantes. 
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3. Riscos no ambiente de trabalho 

3.1. Riscos físicos: conceito e classificação. 

3.2. Riscos químicos: conceito e classificação. 

3.3. Riscos biológicos: conceito e classificação. 

3.4. Risos elétricos conforme NR-10. 

3.5. Medidas de Controle e Limites de Tolerância.  

3.6. Doenças provocadas e medidas de controle. 

3.7. Atividades sujeitas a riscos biológicos. 

 

4. Riscos ambientais e ergonômicos 

4.1. Conceitos / generalidades.  

4.2. Atividades que possam gerar riscos ergonômicos. 

 

5. Riscos de acidentes elétricos  

5.1. Riscos de acidentes em geral.  

5.2. Riscos de acidentes nos setores de atividade elétrica ou afim (comércio, 

indústria e prestação de serviços, manutenção). 

 

6. Noções de organização empresarial.  

6.1. A Organização do Trabalho através dos tempos, Princípios da 

Organização do Trabalho, Pioneiros da Organização do Trabalho, 

Diagrama do Processo Organizacional e Administrativo. 

6.2. Conceitos Gerais: Empresa, Produção e Produtividade, Fatores de 

Produção (conceituação - bens e espécies de capital), Agentes da Empresa 

(caracterização e tipos de remuneração), Classificação e tipos de empresas,  

Organograma (Estrutura Organizacional da Empresa) – tipos e  

aplicabilidade dos organogramas. 

6.3. Inteligência Emocional, Visão Holística, O Processo da Comunicação, 

Relacionamento Funcional (formal e informal) e Chefia, Liderança e 

Motivação. 

6.4. Estudos dos postos de trabalho, Conceitos e objetivos, Exemplos de 

falhas e correções, Tipos de Lay-out, Técnicas de projeto e Superfícies de 

ocupação. 

6.5. Normalização, Conceitos e objetivos, Estrutura da normalização no 

Brasil, Classificação e tipo de normas, Normalização a nível internacional 

e Aplicação da ISO 9000. 

6.6. Noções de qualidade total, Obtenção de Certificação, Programa “5S”,  

Diagrama de Causa e Efeito, Ciclo PDCA, Método para Análise e 

Soluções de Problemas (MASP), Just  in  time, Kanban, CCQ (Círculo de 

Controle de Qualidade)  e Qualidade Total e  O Cliente. 

 

7. Obrigações e deveres trabalhistas 

7.1. Carteira de trabalho. 

7.2. Regime jurídico único. 

7.3. Férias, 13º e participação nos lucros. 

7.4. Rescisão de contrato de trabalho. 

7.5. Setor de RH (recursos humanos). 

 

8. Finanças pessoais 

8.1. Conceito de poupança. 
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8.2. Juros e mora. 

8.3. Gestão de dinheiro. 

8.4. Previdência social e privada. 

8.5. Aposentadoria. 
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Centro Federal de Educação Tecnológica – Celso Suckow da Fonseca – RJ 
Curso Técnico de Eletrônica – Unidade Maracanã 

Disciplina: Laboratório Carga Horária: 240h 

 

Ementa 

 

Práticas Diversas. 
 

Objetivos 

 

 Aplicar os conceitos teóricos em atividades laboratoriais práticas. 

 Desenvolver aspectos cognitivos das teorias eletrônicas. 

 Praticar atividades psicomotoras. 
 

Conteúdos 

 

1º PERÍODO 

 

MEDIDAS 
 
RESISTORES FIXOS: CÓDIGO DE CORES E MEDIDA DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA 
MEDIDAS DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA E DE TENSÃO COM MULTÍMETROS ANALÓGICO E DIGITAL 
COMPROVAÇÃO DE LEI DE OHM E CIRCUITO SÉRIE COM LED – DIODO EMISSOR DE LUZ 
OSCILOSCÓPIO ANALÓGICO E GERADOR DE SINAIS 
PONTE DE WHEATSTONE 
DIODO SEMICONDUTOR 
RETIFICAÇÃO COM DIODO DE JUNÇÃO E FILTRO CAPACITIVO 
REGULADOR DE TENSÃO INTEGRADO AJUSTÁVEL 

 

MONTAGEM  
NORMAS E PROCEDIMENTOS BÁSICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS 
MONTAGEM DE PONTEIRAS DE PROVA 
MONTAGEM DE RESISTORES 
MONTAGEM DE REDUTOR DE POTÊNCIA PARA FERRO DE SOLDAR 
MONTAGEM DE ALARME COM O CI NE 555 E MICROSWITCH 
PONTEIRA LÓGICA DE TESTES - TESTA: Porta USB, Carregador USB e Circuitos TTL 

 

 

PAINEL 
RESISTORES E MEDIDAS DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA E DE TENSÃO COM MULTÍMETROS ANALÓGICO 
E DIGITAL 
MEDIDA DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA E COMPROVAÇÃO DE LEI DE OHM 
USO DO OSCILOSCÓPIO E DO GERADOR DE SINAIS 
PROTOBOARDS E MONTAGENS PARA MEDIDAS 
PILHAS E BATERIAS, ASSOCIAÇÃO DE FONTES DE ENERGIA, RESISTÊNCIA INTERNA DA PILHA e LED 
– DIODO EMISSOR DE LUZ 
CIRCUITOS ELÉTRICOS, FIOS, PROTEÇÕES E CHAVEAMENTOS 
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2º PERÍODO 

 

MEDIDAS  
 
USO DO OSCILOSCÓPIO DIGITAL  
CIRCUITOS CEIFADORES A DIODO 
CIRCUITOS RC EM REGIME SENOIDAL 
FILTROS PASSA-BAIXAS RC 
FILTROS PASSA-ALTAS E PASSA-FAIXA RC 
BJT - POLARIZAÇÃO e USO COMO CHAVE DO TRANSISTOR BJT 
ESTABILIZAÇÃO e GANHO DE TENSÃO NO TRANSISTOR BJT - EC 
CIRCUITO RLC EM REGIME SENOIDAL 

 

MONTAGEM E CIRCUITO IMPRESSO 

 
CARACTERÍSTICAS DO CIRCUITO IMPRESSO 
LAYOUT 1 – ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES 
LAYOUT 2 – FONTE DE ALIMENTAÇÃO CONVENCIONAL SEM REGULAÇÃO – ESTÁGIOS DE 
RETIFICAÇÃO E FILTRAGEM 
LAYOUT 3 – PISCA-PISCA COM LED 
LAYOUT 4 – SEQUENCIAL DE LEDS 
LAYOUT 5 – FONTE DE ALIMENTAÇÃO CONVENCIONAL REGULADA 
INTRODUÇÃO AOS COMPONENTES SMD 
RETRABALHANDO OS COMPONENTES SMD - RETIRANDO COMPONENTES 
RETRABALHANDO OS COMPONENTES SMD - SOLDANDO COMPONENTES 

 

  

PAINEL 

 
DIODO ZENER 
GERADOR DE SINAIS 
POLARIZAÇÃO DO TRANSISTOR DE JUNÇÃO BIPOLAR (BJT) 
ESTABILIZAÇÃO DO PONTO DE OPERAÇÃO NO TRANSISTOR BJT 
POLARIZAÇÃO EM CIRCUITOS COM FET 
COMPONENTES ELETRÔNICOS - CAPACITORES 
COMPONENTES ELETRÔNICOS – INDUTORES, TRANSFORMADORES E TRANSDUTORES 
ELETROACÚSTICOS 
IMPEDÂNCIAS EM AMPLIFICADORES COM BJT 
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3º PERÍODO 

 

 

MEDIDAS 3 

 
POLARIZAÇÃO E GANHO EM AMPLIFICADOR A FET 
OSCILADOR PHASE SHIFT 
COMPARADORES COM AMPLIFICADOR OPERACIONAL 
AMPLIFICADOR OPERACIONAL INVERSOR, NÃO INVERSOR E BUFFER 
AMPLIFICADOR OPERACIONAL SOMADOR E SUBTRATOR 
INTEGRADOR E DIFERENCIADOR COM AMPLIFICADOR OPERACIONAL 
ASTÁVEL E MONOESTÁVEL COM INTEGRADOR 555 
OSCILADOR EM PONTE DE WIEN 

 

 

SISTEMAS DIGITAIS 
 
CONSIDERAÇÕES SOBRE A PRÁTICA DIGITAL. DIFERENÇAS ENTRE CMOS E TTL. 
MONTAGEM EM "PRONT-O-BOARD" DE UM SET-RESET COM CI 7400. 
MONTAGEM EM EWB DE UM CONTADOR BINÁRIO, ASSÍNCRONO, CRESCENTE, COM FF T. 
MONTAGEM EM EWB DE UM CONTADOR DÉCADA, ASSÍNCRONO, DECRESCENTE, COM FF D. 
MONTAGEM EM EWB DE UM REGISTRADOR DE DESLOCAMENTO, SÉRIE-PARALELO. 
MONTAGEM EM EWB DE UM REGISTRADOR DE DESLOCAMENTO, PARALELO-SÉRIE. 
MONTAGEM EM EWB DE UM CONVERSOR D/A BÁSICO. 
MONTAGEM EM EWB DE UM CONVERSOR D/A REDE R2R. 

 

 

MONTAGEM 
 
CRIAÇÃO DE PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO (PCI) COM O SOFTWARE EAGLE ®  
CRIAÇÃO DE PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO (PCI) COM O SOFTWARE EAGLE ®  
CRIAÇÃO DE LAYOUTS - PONTE DE WHEATSTONE E AMPLIFICADOR A TRANSISTOR 
CRIAÇÃO DE LAYOUTS – ASTÁVEL COM SAÍDA DE POTÊNCIA 
MONTAGEM DAS PLACAS - AMPLIFICADOR PARA MP3 PLAYER 

 

 

 

4º PERÍODO 

 

SISTEMAS DIGITAIS 3 
 
Programação e gravação EM ARDUINO 
PROGRAMAÇÃO E GRAVAÇÃO EM PIC 
Pisca-pisca com led por interrupção;  
Temporizador por interrupção externa usando sensor de luz. 
Contador 
Voltímetro DC – parte 1 – preparação do display. 
Voltímetro DC – parte 2 – elaboração do programa. 
Termômetro digital – parte 1 – testes e ajustes do sensor de temperatura. 
Termômetro digital – parte 2 – elaboração do programa. 
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TELECOMUNICAÇÕES 2 

 
MEDIDAS EM SINAIS DE TELECOMUNICAÇÕES-PONTA DE PROVA E OSCILOSCÓPIO DIGITAL  
MEDIDAS EM SINAIS DE TELECOMUNICAÇÕES – GERADOR DE RF  
MEDIDAS EM SINAIS DE TELECOMUNICAÇÕES - ANALISADOR DE ESPECTRO  
OSCILADORES E  TRANSMISSOR  
CABOS DE REDE  
CONFIGURAÇÃO DE REDES EM SISTEMAS OPERACIONAIS 
COMUNICAÇÃO USANDO O SOFTWARE SERIAL (HYPER-TERMINAL OU PUTTY) 
CONFIGURAÇÕES E PROTOCOLOS DE REDE 
APLICAÇÕES DAS REDES DE COMPUTADORES: REDES DE DADOS E REDES DE CONTROLE. 
COMANDOS IPCONFIG, PING E TRACERT. 
COMUNICAÇÃO ENTRE MÁQUINAS: PROCESSOS, PORTAS, MULTIPLEXAÇÃO E SOCKETS 
COMANDOS ARP E NETSTAT E WHOIS. 
CONFIGURAÇÃO DE REDES USANDO SIMULADOR 
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE UMA REDE WI-FI. 

 

 

SISTEMAS DE TV 

 
ANÁLISE DO SINAL ANALÓGICO COMPOSTO DE VÍDEO 
MISTURA ADITIVA DE CORES 
ANTENAS E DISTRIBUIÇÃO DE SINAIS DE TV EM RF 
 LEITURA, INTERPRETAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE MANUAIS TÉCNICOS 
CONEXÃO DIGITAL DE SINAIS DO SETOR DE TV: ESQUEMAS, CABOS E CONECTORES  
MEDIDAS DAS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DO SINAL DE VÍDEO DIGITAL – SDI : FIGURA DE OLHO 
(EYE FIGURE)  
CAPTAÇÃO DE IMAGENS  
EDIÇÃO DE IMAGENS 
TRASMISSÃO DIGITAL 
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https://sites.google.com/site/coordelt/apostilas 

 

Bibliografia geral das disciplinas 

https://sites.google.com/site/coordelt/apostilas

