
 

 

Unidade Curricular CH Semestre 

Laboratório de Refrigeração e Climatização A - LRA 80 1 

Objetivos: capacitar os alunos a: 
(1) realizar medições de temperatura e pressão em refrigeradores domésticos;  
(2) conhecer as ferramentas da área de Refrigeração e Climatização;  
(3) executar operações de solda/brasagem em tubulações de cobre; 
(4) execução de evacuação/desidratação e carga de fluido refrigerante em sistemas de refrigeração.. 

Conhecimentos: 
• normas de utilização de laboratórios; 
• itens de Segurança/EPI; 
• ferramentas, equipamentos e instrumentos de medição; 
• manipulação de tubulações de cobre e alumínio; 
• soldagem oxiacetilênica – procedimentos e materiais; 
• pressurização / teste de vazamento; 
• elétrica básica; 
• teste de componentes eletromecânicos; 
• recolhimento, vácuo e carga de fluido em refrigeradores domésticos; 
• refrigeradores e freezers: descrição do ciclo de refrigeração; análise de defeitos;  

Habilidades: 
• utilizar ferramentas com segurança e confiança;  
• executar solda e brasagem em tubulações de cobre;  
• efetuar recolhimento e carga de fluido refrigerante em refrigeradores; 
• efetuar desidratação e teste de vazamento em refrigeradores; 
• medir temperaturas e pressões em refrigeradores e interpretar os resultados;  
• diagnosticar e corrigir defeitos em refrigeradores.  

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, e avaliação individual, escrita 
ou oral. 

Pré-requisito: não há. 

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: W. F. Stoecker. Editora: McGraw-Hill. 
2013 ASHRAE HANDBOOK – Fundamentals. Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating 
and Air-Conditioning Engineers, 2013.  

 
 



 
 

Unidade Curricular CH Semestre 

Sistemas de Refrigeração e Climatização A - SRA 40 1 

Objetivos: capacitar os alunos a: 
(1) compreender e empregar conceitos/habilidades matemáticas básicas;  
(2) conhecer a história da tecnologia de refrigeração e da climatização;  
(3) conhecer e descrever o funcionamento dos equipamentos e sistemas utilizados na tecnologia de 
refrigeração e climatização;  
(4) desenhar diagramas e esquemas que representem os sistemas refrigeração e da climatização; 
(5) conhecer os tipos de fluidos refrigerantes e suas aplicações. 

Conhecimentos:  
• operações matemáticas básicas: números positivos e negativos, frações e decimais, potenciação e 
emprego de potências de 10; logaritmos;  
• história da refrigeração e climatização;  
• ciclo termodinâmico de compressão de vapor e seus elementos;  
• classificação dos equipamentos e sistemas de refrigeração e de climatização;  
• desenho de croquis de sistemas. 

Habilidades:  
• executar operações matemáticas básicas (números positivos e negativos, frações e decimais, 
potenciação e emprego de potências de 10; logaritmos); 
• conhecer a história da Refrigeração e Climatização;  
• identificar os tipos de sistemas de Refrigeração e Climatização e descrever seu funcionamento;  
• conhecer os tipos de fluidos refrigerantes aplicados na área de Refrigeração e CLimatização.  

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

Pré-requisito: não há. 

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 

Eletricidade Aplicada A - ELA 40 1 

Objetivos: capacitar os alunos a: 
(1) compreender, interpretar, descrever e quantificar os conceitos básicos de eletrodinâmica, 
possibilitando a análise de circuitos em corrente contínua;  
(2) compreender os conceitos de corrente alternada, seu princípio e aplicações; 
(3) realizar medidas elétricas.  

Conhecimentos:  
• unidades elétricas; 
• ferramentas elétricas; 
• eletrodinâmica; Lei de ohm; tensão elétrica, corrente, resistência, potência, energia elétrica;  
• circuitos em corrente contínua (CC); associação de resistores; 
• princípios de circuitos em corrente alternada (CA); 
• instrumentação elétrica (multímetro e alicate amperímetro). 

Habilidades:  
• conhecer os conceitos básicos de eletrodinâmica; 
• analisar circuitos em corrente contínua; 
• conhecer os princípios e aplicações de corrente alternada; 
• utilizar o multímetro e o alicate amperímetro. 

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

Pré-requisito: não há. 

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. 
Máquinas Elétricas, Fritzgerald, A.D., Editora McGrow-Hill- SP. 
Luminotécnica, GARCIA JUNIOR, ERVALDO, 1a Edição, Editora Érica. 
Choque Elétrico, KINDERMAN, G., 1a Edição, Editora Sagra, DC Luzzatto. 
Instalações Elétricas Industriais, MAMEDE FILHO, J.; 3a. Edição, Editora Livros Técnicos e 
Científicos. 
Máquinas de Corrente Alternada, MARTINGNONI, A., Globo- RS. 
Apostilas de Eletricidade Básica – Prof. Márcio Michels (Eletrostática, Eletrodinâmica e 
Eletromagnetismo e Práticas de Laboratório) 

 
 



 
 

Unidade Curricular CH Semestre 

Transferência de Calor - TCL 40 1 

Objetivos: capacitar os alunos a: 
(1) compreender e empregar conceitos/habilidades matemáticas básicas;  
(2) compreender, interpretar, descrever e quantificar os fenômenos de transferência de calor, inerentes 
aos sistemas de refrigeração e condicionamento de ar, habilitando-o a assimilar o conteúdo das 
disciplinas técnicas de instalações, projetos, e de equipamentos térmicos, bem como aperfeiçoá-lo 
para a prática profissional. 

Conhecimentos:  
• uso da calculadora científica; uso de planilhas eletrônicas; 
• modos de transferência de calor: condução, convecção e radiação; 
• isolamento térmico e suas aplicações na refrigeração e climatização; 
• trocadores de calor e suas aplicações na refrigeração e climatização; 
• desempenho térmico de ambientes. 

Habilidades:  
• executar conversão de unidades; 
• utilizar a calculadora científica; 
• utilizar planilhas eletrônicas; 
• identificar, descrever e avaliar os mecanismos de transferência de calor em situações reais;  
• estimar o calor transferido por cada um dos modos de transferência de calor;  
• selecionar isolantes térmicos e painéis isolantes para aplicações;  
• avaliar o funcionamento de trocadores de calor;  
• avaliar a transferência de calor em edificações;  
• avaliar ambientes em relação ao conforto térmico;.  

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

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

Pré-requisito: não há. 

Bibliografia Básica: 
Holman, J. P. Transferência de Calor. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1983. 
Incropera, F. P.; DeWitt, D. P. Introduction to Heat Transfer. 2 ed. New York: John Wiley & Sons, 1990.  
Refrigeração e Ar Condicionado, STOECKER, W.F. e JONES, J.W., Mc Graw-Hill do Brasil, São 
Paulo, 1985. 

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

 



 
 

Unidade Curricular CH Semestre 

Mecânica dos Fluidos - MFL 40 1 

Objetivos: capacitar os alunos a: 
(1) compreender e empregar conceitos/habilidades matemáticas básicas; 
(2) compreender,   interpretar,   descrever   e   quantificar   os   fenômenos relacionados à mecânica 
de fluidos, pertinentes aos sistemas de refrigeração e condicionamento de ar, habilitando-o a assimilar 
o conteúdo das disciplinas técnicas de instalações, projetos, e de equipamentos térmicos, bem como 
aperfeiçoá-lo para a prática profissional. 

Conhecimentos:  
• cálculo de áreas e volumes;  
• conversão de unidades; 
• conceitos básicos de estática de fluidos: densidade, pressão; 
• dinâmica de fluidos: velocidade e vazão em dutos, viscosidade, regimes de escoamento, princípios 
de conservação de massa e energia aplicados ao escoamento; 
• equação de Bernoulli (fluido ideal, fluido real, e com máquina de fluxo); 
• cálculo da perda de carga em dutos; 
• medição de vazão em tubulações.  

Habilidades: 
• calcular áreas de superfícies planas; 
• calcular volumes de sólidos regulares; 
• identificar, descrever e avaliar os fenômenos inerentes à mecânica de fluidos em situações reais 
encontradas na prática;  
• compreender e realizar a medição de pressões;  
• determinar (medir/calcular) a vazão de fluidos em dutos;  
• identificar e avaliar componentes e acessórios de sistemas de movimentação de fluidos;  
• avaliar a dinâmica da movimentação de fluidos em tubulações;  
• calcular perda de carga em tubulações.  

Atitudes: pontualidade e proatividade na execução dos estudos e 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: não há. 

Bibliografia Básica: 
Instalações Hidráulicas Prediais e Industriais, Macintyre, A. J., LTC. 4 edição. 2010. 
Ventilação Industrial. 2ª Edição. Clezar, C. A., Editora da UFSC: 2009. 

Bibliografia Complementar: 
2013 ASHRAE HANDBOOK – Fundamentals. Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating 
and Air-Conditioning Engineers, 2013; 
Manual de Instalações Hidráulicas e Sanitárias, Macintyre, A. J., LTC, 1ª Edição, 1990. 
Bombas e Instalações de Bombeamento, Macintyre, A. J., LTC, 2ª Edição, 1997. 
Ventilação industrial e Controle da Poluição, Macintyre, A. J., LTC, 2ª Edição, 1990. 

 



 
 

Unidade Curricular CH Semestre 

Termodinâmica Aplicada - TMD 80 1 

Objetivos: capacitar os alunos a: 
(1) compreender e empregar conceitos/habilidades matemáticas básicas; 
(2) compreender e calcular grandezas técnicas, suas unidades e conversão de unidades;  
(3) reconhecer os estados de agregação da matéria e compreender as mudanças de estado físico; 
(4) compreender as propriedades térmicas da matéria e seus efeitos; 
(5) compreender os fenômenos físicos relacionados às trocas de calor e seus efeitos; 
(6) compreender as transformações envolvendo gases ideais; 
(7) compreender e aplicar a Lei zero e 1ª lei da termodinâmica a problemas reais; 
(8) compreender e calcular as principais propriedades termodinâmicas, utilizando tabelas de 
propriedades termodinâmicas e diagramas de estado.  

Conhecimentos: 
• solução de equações álgebricas; regra de três aplicada à conversão de unidades físicas;  
• Termodinâmica e Física Térmica; 
• Termodinâmica aplicada à refrigeração (ciclos termodinâmicos, medidas de desempenho)..  

Habilidades: 
• solucionar equações algébricas; 
• realizar conversão de unidades físicas; 
• identificar e correlacionar os fenômenos termodinâmicos e seus efeitos práticos nos sistemas de 
refrigeração e climatização. 

Atitudes: pontualidade e proatividade na execução dos estudos e trabalhos propostos; 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: não há. 

Bibliografia Básica: 
Silva, Jesué G.; Introdução à Tecnologia da Refrigeração e da Climatização; São Paulo, Editora 
Artliber, 2003;  
Carron, W.; Guimarães, O. As Faces da Física. Vol. Único. 2ª Ed. São Paulo: Moderna,202.  
Sampaio, J. L., Calçada, C. S. Universo da Física. Vol 2. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2007.  
Máximo, A., Alvarenga, B. Fisica. Volume 2. 3ª Ed. São Paulo: Harbra, 1993. 
Ramalho, Nicolau, Toledo. Fisica. Volume 2. São Paulo: Ática, 1990. 

Bibliografia Complementar: 
2013 ASHRAE HANDBOOK – Fundamentals. Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating 
and Air-Conditioning Engineers, 2013. 
W. F. Stoecker, J. W. Jones; Refrigeração e Ar Condicionado; São Paulo, McGraw-Hill do Brasil, 1985. 
Van Wylen, G. J. e Sonntag, R. E., Fundamentos da Termodinâmica Clássica, Ed. Edgard Blucher 
Ltda. 
Tipler, Paul A.; Mosca, Gene. Física para Cientistas e Engenheiros VOL.1 LTC 6ª edição. 2009. 

 



 
 

Unidade Curricular CH Semestre 

Desenho Técnico A 80 1 

Objetivos: capacitar os alunos a: 
(1) conhecer as normas técnicas básicas para o desenho técnico;  
(2) desenvolver habilidades para construção de esboços;  
(3) desenvolver habilidades para o manusear adequadamente o compasso e o par de esquadros; 
(4) compreender a linguagem empregada no desenho técnico de peças e instalações;  
(5) utilizar o computador na construção de desenho técnico 

Conhecimentos:  
• caligrafia técnica;  
• construções de esboços;  
• escala e cotagem;  
• construções geométricas;  
• planificações de sólidos;  
• perspectivas cavaleira e isométrica;  
• projeções ortogonais;  
• comandos básicos e projeções ortogonais no software AutoCAD. 

Habilidades:  
• executar esboços (croquis) de desenhos técnicos;  
• identificar peças a partir de perspectivas e projeções ortogonais;  
• escrever com facilidade e clareza;  
• executar pequenas peças em computador com o uso do software AutoCAD. 

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

Metodologia de Abordagem: aulas expositivas dialogadas, trabalho em grupo ou individual; 
avaliação por meio de trabalhos em grupo ou individuais, avaliação individual.   

Pré-requisito: não há. 

Bibliografia Básica: 
Desenho Técnico Moderno, RIBEIRO, A. S. e DIAS, C. T., Editora LTC, 2006. 
Autocad 2014 – Utilizando Totalmente, BALDAM, R. e  COST, L., Érica, 2007. 

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. 

 
 
 


