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COMPETÊNCIAS:
• Conhecer os princípios de funcionamento dos dispositivos transdutores;
• Projetar circuitos dedicados a aquisição de dados para diferentes transdutores.

BASES TECNOLÓGICAS:
CONTEÚDOS

PROGRAMÁTICOS
C-H

ESTRATÉGIAS
DE ENSINO

 (teóricas e práticas)

RECURSOS
DIDÁTICOS

AVALIAÇÃO

• Exercícios de laboratório 
explorando uma variedade de 
transdutores eletrônicos para 
medida de quantidades físicas 
como: Temperatura, força, 
deslocamento, som, luz, 
potencial iônico.

• Uso de microcomputadores 
para aquisição de dados e 
visualização gráfica.
• Tratamento de ruído em 
transdutores.

-Teoria de Sensores e 
transdutores.

-Laboratório e 
simulação 
computacional.

12h

8h

Todo  o  conteúdo  das
aulas e material de apoio
será  disponibilizado  na
wiki da disciplina. É de
responsabilidade  do
aluno  o  acesso  à
internet,  no  caso  de
impossibilidade, o aluno
deve solicitar o material
impresso  ou  por  outro
meio.  As  aulas  teóricas
serão  realizadas  nos
laboratórios,  sempre
com roteiro e orientação.

-Quadro.

-Retroprojetor.
-Microcomputador.

-Slides.
-Vídeos.

-WiKi.
-Laboratório.

Uma avaliação teórica  (AT1) 
discursiva individual, cuja nota 
pode variar de 1 a 10 inteiros. E 
uma avaliação prática, que pode ser 
em equipe, no formato de relatório 
(AP1) e que também será avaliado 
com uma nota de 1 a 10. A nota 
final será calculada pela média das 
duas avaliações. No final, os alunos 
que tiverem média menor que 6 
(seis), farão a recuperação (REC) 
teórica. Essa nota substituirá a nota 
da AT1.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 Básica:
1. Sensores Industriais Fundamentos e Aplicações. Pedro Urbano Braga de Albuquerque; Daniel Thomazini. 4. ed. edição. São Paulo: Erica

2007.
2. Automação Industrial - Controle do Movimento e Processos Contínuos. Alexandre Capelli. Erica.
3. Sensores Industriais. Alexandre Capelli. 1. ed. Antenna Edições Técnicas.

 Complementar:
1. Transdutores e interfaces. Marcelo Martins Werneck. 1. ed. Ltc 
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