
 

 

Unidade Curricular CH Semestre 

Laboratório de Refrigeração e Climatização B - LRB 80 2 

Objetivos: capacitar os alunos na execução de instalação e manutenção de condicionadores de ar 
do tipo doméstico e unidades split, desenvolvendo suas habilidades para realizar rotinas fundamentais 
de manutenção e instalação dos equipamentos citados. 

Conhecimentos:  
• normas de utilização de laboratórios;  
• normas, utilização e tipos de itens de segurança e equipamentos de proteção individual;  
• noções básicas de administração e custo (cadastros, relatórios, ordens de serviço);  
• sistema de climatização: tipos, funcionamento; 
• testes em componentes eletromecânicos;  
• análise de circuitos eletromecânicos em equipamentos de ar condicionado de janela e sistemas 
divididos (split-system);  
• recolhimento, evacuação, pressurização e carga de fluido em equipamentos de climatização;  
• instalação de equipamentos do tipo split-system;   
• tipos de manutenção;  
• plano de manutenção, operação e controle em sistemas de cliamtização (PMOC);  
• diagnóstico e análise de defeitos. 

Habilidades:  
• executar as atividades com segurança e de modo eficiente; 
• empregar boas práticas de administração, desenvolvimento de organização e atendimento ao cliente; 
• resolver de maneira rápida os defeitos e problemas ocorridos nos equipamentos de climatização; 
• instalar equipamentos de climatização de acordo com as normas técnicas.   

Atitudes: pontualidade e proatividade na execução dos trabalhos propostos; respeito às normas de 
segurança; zelo pelos equipamentos; civilidade e proatividade nos trabalhos em equipe; postura ética. 

Metodologia de Abordagem: aulas expositivas dialogadas, aulas práticas em laboratório 
(laboratório de Solda e Herméticos); contextualização através de situações-paradigma e problemas 
técnicos reais; avaliação por meio de trabalhos em grupo ou individuais.  

Pré-requisito: LRA 

Bibliografia Básica: 
Introdução à Tecnologia da Refrigeração e da Climatização. Autor: Jesué Graciliano da Silva. 
Editora: Artliber. 
Refrigeração Comercial para Técnicos em Ar-Condicionado. Autor: Dick Wirz. Editora: Cencage 
LE. 

Bibliografia Complementar: 
Refrigeração, manutenção Integrada. Autor: Juan Baca Lozano. Editora: MARY. 
Refrigeração e Ar Condicionado. Autor: Wilbert F. Stoecker. Editora: McGraw-Hill. 
ASHRAE HANDBOOK – Fundamentals, OWEN, M. S. (editor), Atlanta: American Society of Heating, 
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 2013. 

 



 

Unidade Curricular CH Semestre 

Sistemas de Refrigeração e Climatização B - SRB 80 2 

Objetivos: capacitar o aluno a compreender o funcionamento dos sistemas de refrigeração e de 
condicionamento de ar, além dos princípios físicos inerentes aos seus componentes e subsistemas, 
capacitando-o a intervir pró-ativamente em tarefas de instalação, manutenção, comissionamento, e de 
seleção e projetos, buscando maximização da eficiência e minimização do custo de instalações. 

Conhecimentos:  
• máquinas de fluxo: bombas e ventiladores (terminologia, potência, curvas características); 
• equipamentos e sistemas de refrigeração e seus componentes unitários. 

Habilidades:  
• avaliar a dinâmica da movimentação de fluidos em tubulações; 
• compreender e avaliar a interação máquina de fluxo vs. instalação: ajustar vazão e perda de carga 
em tubulações;  
• calcular a potência e realizar a seleção de bombas ou ventiladores;  
• calcular propriedades termodinâmicas dos fluidos refrigerantes e trocas energéticas do ciclo de 
refrigeração em programa de computador;  
• utilizar o diagrama pressão-entalpia para descrever o ciclo de refrigeração;  
• identificar, descrever o funcionamento e principais características técnicas dos diversos modelos de 
compressores utilizados nos sistemas de refrigeração;  
• compreender, descrever e analisar os processos de condensação e evaporação nos sistemas de 
refrigeração;  
• identificar, descrever o funcionamento e principais características técnicas dos condensadores 
utilizados nos sistemas de refrigeração;  
• identificar, descrever o funcionamento e principais características técnicas dos evaporadores 
utilizados nos sistemas de refrigeração; 
• identificar, descrever o funcionamento e principais características técnicas dos dispositivos de 
expansão utilizados nos sistemas de refrigeração; 
• identificar, descrever o funcionamento e principais características técnicas dos acessórios utilizados 
nos sistemas de refrigeração; 
• identificar, descrever o funcionamento e principais características técnicas dos sistemas de controle 
utilizados nos sistemas de refrigeração.  

Atitudes: pontualidade e proatividade na execução dos estudos e trabalhos propostos; civilidade e 
proatividade nos trabalhos em equipe; postura ética.  

Pré-requisitos: SRA, MFL. 

Metodologia de Abordagem: aulas expositivas dialogadas; aulas demonstrativas em laboratório; 
contextualização através de situações-paradigma e problemas técnicos reais; avaliação por meio de 
trabalhos em grupo ou individuais, e avaliação individual, escrita ou oral. 

Bibliografia Básica: 
Refrigeração e Ar Condicionado, STOECKER, W.F. e JONES, J.W., Mc Graw-Hill do Brasil, São 
Paulo, 1985. 
Introdução à Tecnologia da Refrigeração e da Climatização, Jesué Graciliano da Silva, Editora: 
Artliber. 

 



 

Unidade Curricular CH Semestre 

Eletricidade Aplicada B - ELB 80 2 

Objetivos: capacitar os alunos a: 
(1) executar instalação e manutenção dos componentes elétricos dos sistemas de refrigeração e 
condicionamento de ar de pequeno porte, desenvolvendo suas habilidades para realizar rotinas 
fundamentais, lidar com instrumentos de medidas e controles;  
(2) interpretar projetos de instalação elétrica predial. 

Conhecimentos: 
• potência elétrica monofásica ativa, reativa e aparente; 
• fator de potência; 
• elementos de instalações elétricas; 
• projetos de instalações elétricas residenciais; 
• práticas de instalações elétricas; 
• instrumentação elétrica; 
• circuitos básicos de acionamento de motores; 
• princípio de funcionamento de um motor. 

Habilidades: 
• interpretar projetos elétricos de instalações elétricas prediais; 
• utilizar dispositivos elétricos (contactores, relés, fusíveis, botões, disjuntores motores, 
temporizadores) para acionamento de motores;  
• utilizar dispositivos elétricos (disjuntores, tomadas, interruptores, receptáculos, sinalizadores, 
campainhas, lâmpadas fluorescentes) de instalações elétrica prediais.  

Atitudes: pontualidade e proatividade na execução dos trabalhos propostos; respeito às normas de 
segurança; zelo pelos equipamentos; civilidade e proatividade nos trabalhos em equipe; postura ética.  

Metodologia de Abordagem:  aulas expositivas dialogadas; aulas práticas e/ou demonstrativas 
em laboratório; contextualização através de situações-paradigma e problemas técnicos reais; 
avaliação por meio de trabalhos em grupo ou individuais, e avaliação individual, escrita ou oral. 

Pré-requisito: ELA. 

Bibliografia Básica: 
Instalações Elétricas, COTRIN, A., 3ª Edição, Editora McGrow-Hill – SP. 
Instalações Elétricas, Creder, H., 13ª Edição, Editora Livros Técnicos e Científicos. 
Apostilas do Prof. Ademar Evandro Rosa. 

Bibliografia Complementar: 
Circuitos Elétricos, EDMINISTER, J., Editora Mc Grow-Hill- SP. 
Luminotécnica, GARCIA JUNIOR, ERVALDO, 1a Edição, Editora Érica. 
Apostilas de Eletricidade Básica – Prof. Márcio Michels (Eletrostática, Eletrodinâmica e 
Eletromagnetismo e Práticas de Laboratório) 

 
 



 

Unidade Curricular CH Semestre 

Tratamento do Ar e Psicrometria - TAP 40 2 

Objetivos: capacitar o aluno a avaliar os processos psicrométricos (misturamento, resfriamento, 
aquecimento, umidificação e desumidificação) envolvidos nos processos de tratamento do ar. 

Conhecimentos:  
• termodinâmica; 
• transferência de calor; 
• psicrometria e propriedades do ar; 
• processos psicrométricos; 
• equipamentos e sistemas de climatização e seus componentes.  

Habilidades:  
• interpretar uma carta psicrométrica; 
• localizar estados e determinar as propriedades do ar na carta psicrométrica;  
• traçar processos na carta psicrométrica (mistura de dois fluxos de ar, aquecimento, resfriamento e 
desumidificação, carga do ambiente); 
• calcular as trocas de calor e massa em processos psicrométricos, e respectivos parâmetros (fator de 
calor sensível, outros). .  

Atitudes: pontualidade e proatividade na execução dos trabalhos propostos; zelo pelos 
equipamentos; civilidade e proatividade nos trabalhos em equipe; postura ética.  

Metodologia de Abordagem:  aulas expositivas dialogadas; aulas demonstrativas em laboratório; 
contextualização através de situações-paradigma e problemas técnicos reais; avaliação por meio de 
trabalhos em grupo ou individuais, e avaliação individual, escrita ou oral. 

Pré-requisito: TMD. 

Bibliografia Básica: 
Refrigeração e Ar Condicionado, STOECKER, W.F. e JONES, J.W., McGraw-Hill do Brasil, São 
Paulo, 1985. 
Introdução à Tecnologia da Refrigeração e da Climatização, Jesué Graciliano da Silva, Editora: 
Artliber. 

Bibliografia Complementar: 
2013 ASHRAE HANDBOOK – Fundamentals. Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating 
and Air-Conditioning Engineers, 2013; 
2016 ASHRAE HANDBOOK – HVAC Systems and Equipments. Atlanta: American Society of 
Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 2011. 
Dossat, R. J. Princípios de Refrigeração. São Paulo: Hemus, 1987; 

 
 



 

Unidade Curricular CH Semestre 

Desempenho Energético em Ciclos - DEC 40 2 

Objetivos: capacitar os alunos a avaliar a capacidade, consumo e desempenho de ciclos de 
refrigeração. 

Conhecimentos:  
• termodinâmica; 
• ciclos termodinâmicos; 
• diagramas termodinâmicos; 
• transferência de calor.  

Habilidades:  
• interpretar diagramas termodinâmicos (principalmente diagrama pressão-entalpia);  
• determinar grau de superaquecimento e subresfriamento; 
• localizar estados e determinar as propriedades dos fluidos em diagramas termodinâmicos;  
• calcular as taxas de transferência de energia em componentes do ciclo de refrigeração; 
• avaliar coeficientes de desempenho (COP, EER, outros) de ciclos de simples estágio e multi-
estágios.  

Atitudes: pontualidade e proatividade na execução dos trabalhos propostos; civilidade e proatividade 
nos trabalhos em equipe; postura ética.  

Metodologia de Abordagem: aulas expositivas dialogadas; aulas práticas em laboratório; 
contextualização através de situações-paradigma e problemas técnicos reais; avaliação por meio de 
trabalhos em grupo ou individuais, e avaliação individual, escrita ou oral. 

Pré-requisito: TMD. 

Bibliografia Básica: 
Refrigeração e Ar Condicionado, STOECKER, W.F. e JONES, J.W., Mc Graw-Hill do Brasil, São 
Paulo, 1985. 
Introdução à Tecnologia da Refrigeração e da Climatização, Jesué Graciliano da Silva, Editora: 
Artliber. 

Bibliografia Complementar: 
2013 ASHRAE HANDBOOK – Fundamentals. Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating 
and Air-Conditioning Engineers, 2013; 

 
 



 

Unidade Curricular CH Semestre 

Desenho Técnico B - DTB 80 2 

Objetivos: capacitar os alunos a: 
(1) fazer uso da representação com corte aplicado em vistas; 
(2) construir conjunto de desenhos para compor um projeto arquitetônico de uma residência; 
(3) utilizar programas de computador na construção de desenhos técnicos (CAD);  
(4) conhecer a simbologia usada nos projetos de engenharia elétrica .    
(5) conhecer as representações típicas de detalhes de projetos de climatização e refrigeração. 

Conhecimentos:  
• emprego de corte em desenho técnico; 
• comandos básicos no AutoCAD 2016; 
• desenho arquitetônico; 
• desenhos esquemáticos de engenharia elétrica; 
• desenhos isométricos de canalizações e acessórios; 
• desenho de fabricação de dutos e acessórios, usados em climatização e ventilação; 
• desenhos de detalhes de projetos, para climatização e refrigeração. 

Habilidades:  
• construir vistas em cortes para representar peças e desenho arquitetônico;  
• elaborar desenhos isométricos de canalizações e assessórios; 
• elaborar desenhos para a fabricação de dutos e acessórios; 
• criar e inserir bloco num desenho no AutoCAD; 
• preparar um arquivo para a impresão, colocando em formato padrão e em escala; 

Atitudes: pontualidade e proatividade na execução dos trabalhos propostos; zelo pelos 
equipamentos; civilidade e proatividade nos trabalhos em equipe; postura ética. 

Metodologia de Abordagem: aulas expositivas dialogadas; aulas práticas em sala de aula com 
computadores; contextualização através de situações-paradigma e problemas técnicos reais; 
avaliação por meio de trabalhos em grupo ou individuais, e avaliação individual.  

Pré-requisito: DTA. 

Bibliografia Básica: 
Desenho Técnico Moderno, SILVA, A, RIBEIRO, A. S. e DIAS, C. T., Editora LTC, 2006. 
Autocad 2016 – Utilizando Totalmente, BALDAM, R. e  COST, L., Érica, 2015. 
Desenho Técnico para Refrigeração e Climatização, SILVA, J. G. e SOUZA, G. J. e ROCHA, P 
R.,Seattle: Amazon, 2014.  

Bibliografia Complementar: 
Manual Básico de Desenho Técnico, SPECK, H. J., Florianópolis, Editora da UFSC, 1997. 
Desenhista de Máquinas, PROVENZA, Eng. F., Escola Protec, São Paulo. 
Desenho Geométrico, JANUÁRIO, A. J., Florianópolis, Ed. Da UFSC, 2000. 
Desenho Técnico Básico, MICELI, M. T. e FERREIRA, P., Ed. Ao Livro Técnico, RJ,2012, 3ªEd. 
Desenho Técnico e Tecnologia Gráfica, FRENCH, T. E., Rio de Janeiro, Ed. Globo,1985. 

 
 
 


