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1. APRESENTAÇÃO
O curso de pós-graduação lato sensu em Eficiência Energética na Indústria foi
desenvolvido pelo SENAI-SP com a colaboração da Agência de Cooperação Internacional
Alemã Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, com a possibilidade de ser
ofertado de forma integrada em mais de uma Unidades da Grande São Paulo.
Foi utilizado como referência o Itinerário Nacional de Educação Profissional do SENAI
para área de Energia, elaborado pelo Departamento Nacional com a participação dos
Departamentos Regionais, dentre eles o SENAI-SP.
O curso está inserido na Área Tecnológica: Energia, no Eixo Tecnológico Controle e
Processos Industriais e será oferecido, de forma presencial, congregando as expertises e a
infraestrutura das Faculdades SENAI de Tecnologia Mecatrônica e de Tecnologia de Santos,
além da escola SENAI Hessel Horácio Cherkassky, respectivamente localizadas nas cidades
de São Caetano do Sul, Santos e Cubatão.

2. JUSTIFICATIVA
A sociedade da informação e do conhecimento produziu a globalização da economia e
mudou o padrão de consumo no mundo. O desenvolvimento dos países com base no uso
intensivo de tecnologia para obter ganhos de qualidade e produtividade exige uma demanda
cada vez maior de energia. A necessidade de manter um grau de competitividade sustentável
indica para dois tipos de solução, otimização de processos e gestão de energia e eficiência
energética.
Nesse contexto, inovar produtos e processos com melhor desempenho inclui eficiência
energética apoiada em métodos e estratégias de gestão de energia. Estas ações somente são
possíveis quando existem profissionais qualificados, capazes de elaborar e implementar projeto
industrial de gestão de energia, de introduzir inovações tecnológicas no mercado e absorver
outros conhecimentos externos de PD&I.
Considerando sua vocação, experiência e recursos nas áreas de mecatrônica,
automação industrial e eficiência energética, as Faculdades SENAI de Tecnologia Mecatrônica
e de Tecnologia de Santos, e a Escola SENAI “Hessel Horácio Cherkassky” decidiram
implantar o curso de pós-graduação lato sensu em Eficiência Energética na Indústria, que vem
complementar a formação profissional dos cursos de graduação oferecidos por esta e outras
instituições de ensino superior da região.
Esta iniciativa beneficiará a comunidade propiciando maiores oportunidades de
emprego ao cidadão, que estará preparado para atender à demanda do mercado e gerenciar
sua própria carreira. Além disso, fortalecerá a educação profissional do país, intensificando a
geração e o uso efetivo do conhecimento para as indústrias otimizarem seus recursos técnicos
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e tecnológicos alcançando assim a autossuficiência e a sustentabilidade no que tange a
competitividade, com base em ações táticas que definem como utilizar a tecnologia disponível.

3. HISTÓRICO DAS INSTITUIÇÕES
A Faculdade SENAI de Tecnologia Mecatrônica está sediada na Escola SENAI
Armando de Arruda Pereira, situada à Rua Santo André, 680 - Boa Vista, São Caetano do SulSP, que atua com mecatrônica desde 1992, para contribuir com o esforço de modernização
das indústrias nacionais e fazer frente à crescente competitividade gerada pela globalização da
economia, sendo considerada em nível nacional e internacional uma referência como um
Centro de Automação da Manufatura Mecatrônica.
A Escola SENAI Armando de Arruda Pereira, foi inaugurada em 1952, na Cidade de
São Caetano do Sul - SP. Nesses 65 anos de existência tem desenvolvido seu trabalho
educacional assegurando a todos seus alunos um desenvolvimento pleno e, ao mesmo tempo,
o acesso aos conhecimentos necessários à sua atuação na sociedade.
No período de 1952 a 1990, atuou na área da Cerâmica, preparando profissionais para
atender essa área. Em 1990, as atividades na área de Cerâmica, passaram a ser
desenvolvidas pela Escola SENAI Mário Amato em São Bernardo do Campo - SP.
A Escola, fruto de arrojado convênio com o governo do Japão, é uma das mais
modernas e avançadas do País, graças à tecnologia recebida via JICA – “Japan International
Cooperation Agency”, organismo do governo japonês responsável pela integração e execução
da cooperação técnica com países em desenvolvimento.
No período de 1998 a 2000 a Escola firmou um segundo convênio de Cooperação
Técnica com a JICA, com o objetivo de transferir tecnologia na área de robótica, que resultou
na implantação de um laboratório de robótica.
Devido ao pleno êxito obtido já no primeiro convênio com o Japão, em 1997, a JICA
reconheceu que a Escola tinha todas as condições de realizar Programas de Treinamento para
Terceiros Países – TCTP, para participantes de países da América Latina, resultando, portanto,
na terceira parceria SENAI-JICA.
O Convênio total SENAI-JICA resultou num investimento de 18 milhões de dólares na
Escola, dotando-a de avançada tecnologia de manufatura.
A Faculdade SENAI de Tecnologia Mecatrônica se insere na estrutura organizacional do
SENAI – Departamento Regional de São Paulo e é a responsável pela coordenação e
execução do Curso Superior de Tecnologia em Mecatrônica Industrial, que teve seu
funcionamento autorizado pela Portaria nº 703, de 09.07.1998, e recredenciada pela Portaria
MEC nº 855, de 11 de setembro de 2013, publicada no DOU nº 177 – páginas 8/9 – seção 1 de
12/09/2013. O curso foi reconhecido pela Portaria MEC 3614 de 19.12.2002, publicada no DOU
nº 246 – página 41 – Seção 1 de 20.12.2002, com o conceito “A” e última renovação do
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reconhecimento Portaria MEC/SERES 155 de 04 de abril de 2013, publicada no DOU nº 65 –
páginas 28 e 29 – seção 1 de 05/04/2013.
Em janeiro de 2016, a Faculdade passou a funcionar nas novas instalações, localizada
no município de São Caetano do Sul SP – Rua Santo André, 680 – Bairro Boa Vista.

A Faculdade SENAI de Tecnologia de Santos encontra-se instalada nas
dependências da Escola SENAI “Antônio Souza Noschese”, na cidade de Santos, estabelecida
à Rua Senador Feijó, 421, 344, Vila Mathias, Santos-SP.
A Escola SENAI "Antônio Souza Noschese" foi inaugurada em 1957, graças a uma
grande mobilização desencadeada pelo jornal “A Tribuna”, que entendia que a necessidade da
formação de mão-de-obra para atender a atividade portuária e a indústria, principalmente
depois da inauguração da Refinaria Presidente Bernardes em Cubatão, tornava indispensável
a instalação de uma unidade do SENAI na Baixada Santista, consolidando a criação de um
complexo industrial na região. Com localização privilegiada e estrutura física e ambiental
agradável, a escola vem, ao longo dos anos, atendendo às necessidades da indústria e da
comunidade em termos de formação e preparação de mão-de-obra e de prestação de serviços.
Pioneira nas áreas de Instrumentação Industrial e Mecânica de Manutenção, a Escola
Senai de Santos propicia atendimento em nível nacional podendo, também, atender clientes de
outros países, como já ocorreu com alunos provenientes da Bolívia, Angola e Guatemala.
Contando com uma forte e moderna base tecnológica instalada e recursos humanos de
elevada competência, a Escola SENAI “Antônio Souza Noschese“ passou a abrigar, a partir de
2013, a Faculdade SENAI de Tecnologia de Santos, na cidade de Santos-SP, por decisão do
Conselho Regional do SENAI-SP, como unidade vinculada à Faculdade SENAI de Tecnologia
Mecatrônica, nos termos do § 3o , do art. 20, da Lei nº 12.513, de 26/10/2011, DOU27/10/2011, alterada pela Lei nº 12.816, de 05/06/2013, DOU-06/06/2013.

A Escola SENAI “Hessel Horácio Cherkassky” está sediada na Praça da Bíblia nº 01,
no município de Cubatão. Os inícios de suas atividades ocorreram em dia 04 de agosto de
1992, com a matrícula de 64 alunos nos Cursos de Aprendizagem Industrial, sendo 32 na
ocupação de Mecânico Geral e 32 na ocupação de Eletricista de Manutenção.
Em 1993, a Escola iniciou a ampliação de suas atividades, passando a oferecer
oportunidades de matrícula na ocupação de Caldeireiro, no Curso de Aprendizagem Industrial.
Instala também a Oficina de Soldagem e inicia o atendimento à comunidade, por meio das
programações desenvolvidas no período noturno, nas modalidades Ajustador Mecânico,
Torneiro Mecânico, Eletricista Instalador e Eletricista Enrolador.
Ainda em 1993, é instalado o Setor de Treinamento, tendo como objetivo principal o
atendimento às necessidades emergentes das empresas em termos de qualificação de
pessoas.
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Por meio de convênios firmados entre o SENAI e as Prefeituras de Cubatão e Guarujá,
passa a atender pessoas das comunidades locais, dentro do programa PCFP (Programa
Comunitário de Formação Profissional).
No decorrer dos anos seguintes, sempre procurando atender às necessidades das
Indústrias de sua região de atuação, a escola continuou a estruturar novos cursos, agregar
novos equipamentos e instalações, merecendo destaque os seguintes: Aquisição de Torno e
Centro de Usinagem CNC, para Mecânica de Usinagem; Instalação de Oficina de Mecânica de
Manutenção de Plantas de Processo; Laboratórios de Informática, Automação, Máquinas
Elétricas e Acionamentos; Implantação dos cursos de Operador de Processos Químicos e
Petroquímicos, Mecânico de Instalações Industriais e Operador de Controle de Processos
Siderúrgicos; e Modernização das Instalações da escola.
A partir de 2008, a escola passa a oferecer, anualmente, o Curso Técnico em
Manutenção Eletromecânica, em atendimento articulado entre o SESI e o SENAI, aos alunos
de Ensino Médio do SESI de Cubatão, com inclusão de alunos, da comunidade, selecionados
por Processo Seletivo, no caso de vagas remanescentes. E em 2009 inicia também o Curso
Técnico em Eletroeletrônica, ampliando dessa forma a oferta de Cursos Técnicos nesta
unidade.
No tocante ao processo de ensino e de aprendizagem, notadamente no que se refere
aos Cursos de Aprendizagem Industrial e Técnico, entendemos que cabe a esta Escola o
compromisso de direcionar suas atividades no sentido da formação da cidadania, ou seja,
formar o cidadão que terá como qualificação profissional competências nas áreas de mecânica,
caldeiraria, eletroeletrônica, manutenção mecânica e siderurgia.
Para tanto, firma-se o compromisso do desenvolvimento de atividades variadas via
currículo não formal. Atividades estas que serão utilizadas como estratégias para oferecer aos
alunos oportunidades para o desenvolvimento das capacidades pessoais requeridas pelo
mundo do trabalho e pela vida em comunidade (iniciativa, criatividade, capacidade de trabalhar
em equipe e resistência à pressão), bem como proporcionar, oportunidades para vivenciar
valores como ética, honestidade, cidadania e solidariedade.
Em 2012, ao completar 20 anos de funcionamento, a escola passa a oferecer, os
Cursos Técnicos em Eletroeletrônica e Eletromecânica, no período noturno.
Em 2017, torna-se pioneira na rede SENAI-SP, na implantação do Curso Técnico em
Eletroeletrônica na modalidade EAD, que representou um avanço no atendimento aos alunos
que não apresentam as condições de horário disponível para estudar em cursos presenciais.
A partir de 2018, em parceria com a empresa Usiminas e o CFP 1.19 (Osasco),
ofertamos o Curso Técnico em Metalurgia, que irá habilitar os funcionários da empresa
Usiminas para assumirem cargos de liderança na Usina.
No ano de 2019, implantamos mais um Curso Técnico, na modalidade EAD, o Curso
Técnico em Eletromecânica e renovamos a oferta do Curso Técnico em Eletroeletrônica EAD.
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4. OBJETIVOS
O curso tem como objetivo geral suprir o mercado de trabalho, tanto na área da
indústria como na área acadêmica, formando especialistas que possuam uma visão atualizada
das tecnologias disponíveis no mercado de Eficiência Energética na Indústria e atendimento e
implantação da norma 50.001. Estes especialistas terão subsídios para identificar
oportunidades de melhoria na eficiência energética industrial, justificá-las técnica e
financeiramente, programar e acompanhar a execução de projetos nesta área.

5. PÚBLICO-ALVO
O curso de pós-graduação lato sensu em Gestão de Energia e Eficiência Energética é
aberto a candidatos diplomados em cursos de graduação em engenharia e tecnologia, nas
áreas de automação, elétrica, eletrônica, mecânica, mecatrônica e correlatas.

6. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA
O mercado de gestão de energia e eficiência energética é segmentado por tipos de
indústria e região de localização, cada tipo de indústria utiliza um determinado grupo de fontes
de energia dependendo de seu processo de fabricação e da disponibilidade do recurso em sua
região de localização.
O mercado de energia oferece aos consumidores industriais alguns tipos de contrato de
energia, o consumidor deve estudar qual das modalidades tarifárias melhor se adequa a seu
perfil de consumo para obter a menor taxa de energia.
Os tipos de energia disponíveis se adequam melhor a determinados processos
oferecendo um melhor rendimento, para consumir menos energia é necessário que os
processos utilizem o tipo de energia mais adequado.
Os processos de fabricação apresentam perdas que podem ser identificadas e
minimizadas para melhor rendimento do sistema.
O uso racional da energia passa por um sistema de gestão que consiga identificar as
fontes os consumidores e promover políticas de uso.
A energia consumida pela indústria impacta diretamente no custo de seu produto,
reduzir a quantidade de energia empregada nos processos de fabricação contribuirá para o
aumento da competitividade de nossa indústria.
A energia utilizada deve levar em conta os aspectos ambientais para garantir qualidade
de vida ao futuro da humanidade.
Considerando todos os aspectos citados, o programa foi concebido para suprir o
mercado com especialistas que apresentam a competência de fazer a gestão da energia
considerando os aspectos ambientais envolvidos e promover a eficiência energética de forma a
reduzir o custo do processo de fabricação e melhorar a competitividade de nossa indústria.
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A vinculação entre teoria e prática, aspecto fundamental na metodologia adotada no
curso, é praticada através de aulas expositivas, bem como pelo desenvolvimento de atividades
práticas em laboratórios com equipamentos industriais e didáticos adquiridos com recursos
próprios da instituição e/ou por meio de parcerias com empresas que comercializam produtos
na área de gestão de energia e eficiência energética.
A inovação surge num ambiente impregnado do que se tem como estado da arte em
gestão de energia e eficiência energética. As soluções propostas pelos fabricantes que atuam
no mercado servem como base inspiradora para a proposição de inovações em sistemas de
gestão de energia e eficiência energética. A Faculdade SENAI de Tecnologia de Santos
através de seus recursos tecnológicos, máquinas e equipamentos, bem como de seu
qualificado corpo docente, constitui-se num ambiente propício à inovação e desenvolvimento
do potencial de seus alunos.

7. COORDENAÇÃO DO PROGRAMA.
A coordenação do programa está sob a responsabilidade do engenheiro Cláudio Luís
Magalhães Fernandes, mestre em Engenharia Mecânica pela UNISANTA em 2012, pósgraduado em automação industrial e em pedagogia, atua na área de projetos desenvolvendo e
atuando na integração de sistemas para automação, inteligência artificial e redes neurais desde
1998. Atua na Instituição desde 2007 em regime de tempo integral.

8. CARGA HORÁRIA
A carga horária é distribuída entre as unidades curriculares que compõem o curso onde
se desenvolvem atividades de forma a atender a concepção do programa. Na grade curricular
temos elencadas unidades curriculares onde se desenvolvem atividades práticas, individuais,
em grupo, dentro e fora da sala de aula notadamente no desenvolvimento do trabalho de
conclusão do curso. As 360 horas do curso são distribuídas de forma a atender todas estas
atividades em sala de aula e nos laboratórios.
A metodologia empregada busca o equilíbrio entre as exposições teóricas dialogadas e
atividades práticas laboratoriais, desenvolvidas individualmente ou em pequenos grupos,
considerando-se ainda como fundamental o tempo utilizado fora do horário de aula para
consolidar

os

conhecimentos

e

conceitos

por

meio

de

pesquisas

bibliográficas,

desenvolvimento de listas de exercícios e elaboração do trabalho de conclusão do curso.

A tabela 1 a seguir mostra a distribuição média nas unidades curriculares das diversas
atividades desenvolvidas.
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Tabela 1 - Distribuição média da carga horária por atividade:
TIPO DE ATIVIDADE

CARGA HORÁRIA DA UNIDADE
CURRICULAR (C)

Atividades práticas em grupo

30% de C

Atividades práticas individuais

10% de C

Exposição teórica dialogada

60% de C

Atividades em salas de aula e laboratórios

100% C

Pesquisas, listas de exercício, feiras
tecnológicas, visitas técnicas e trabalho de
conclusão do curso, fora de sala de aula.

100% C
(recomendado ao aluno)

9. PERÍODO E PERIODICIDADE
As unidades curriculares do curso de pós-graduação – lato sensu serão oferecidas aos
sábados seguindo os horários abaixo:
•

Sábados – das 9 horas às 12 horas e das 13 horas às 16 horas.

Em caráter especial, também poderão ser oferecidas aulas às sextas-feiras, das 19 horas
às 22 horas.
O curso será oferecido em módulos, ofertados entre as unidades participantes do
programa. Após a conclusão de todos os módulos, o aluno fará jus à obtenção do diploma de
especialização em Eficiência Energética na Indústria.
A oferta das unidades curriculares ocorrerá em sintonia com a grade curricular proposta e
com a disponibilidade de laboratórios, sendo que a preocupação fundamental será em atender
os alunos no sentido de prover todas as condições para que as 360 horas do curso possam ser
cumpridas em três semestres letivos.

10.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

As unidades curriculares que compõem o curso, com respectivas cargas horárias, estão
colocadas na tabela a seguir:
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Tabela 2 - Organização Curricular do Curso Gestão de Energia e Eficiência Energética

MÓDULOS

Qualidade de
Energia e
Diagnóstico de
Eficiência
Energética
Eficiência
Energética para
Máquinas Elétricas
e Sistemas de
Iluminação
Eficiência
Energética para
Sistemas de Ar
Comprimido e de
Vapor

Eficiência
Energética para
Sistemas de
Refrigeração,
Climatização,
Bombeamento e
Ventilação

Engenharia
Econômica e
Gestão de Projetos
de Eficiência
Energética

Eficiência
Energética e
Geração de
Energia
Convencional e
Renovável

CARGA
HORÁRIA

CARGA
HORÁRIA
MÓDULO

UNIDADE
OFERTANTE

Qualidade de Energia

30

60

CFP 1.23

Diagnóstico Energético

30

Máquinas Elétricas

30

Sistemas de Iluminação

30

Sistemas de Compressão e Distribuição de
Ar Comprimido

30

Sistemas de Geração e Distribuição de
Vapor

30

Sistemas de Refrigeração e Climatização

30

Sistemas de Bombeamento e Ventilação

30

Gestão de Projetos

30

Engenharia Econômica

30

Geração de Energia Convencional e
Renovável

30

UNIDADES CURRICULARES

CFP 1.23

60

CFP 2.02

CFP 2.02

60

CFP 1.23

CFP 1.23

60

CFP 2.01

CFP 2.01

60

CFP 2.01

CFP 2.01

60

CFP 2.02
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Eficiência Energética

Pós-Graduação em
Eficiência
Energética na
Indústria

Projeto de Eficiência Energética na
Indústria

30

TCC

Carga Horária Total

CFP 2.02

CFP 1.23
--

CFP 2.01

360
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EMENTAS E BIBLIOGRAFIA DAS UNIDADE CURRICULARES
MÓDULO QUALIDADE DE ENERGIA E DIAGNÓSTICO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Perfil Profissional: Pós-graduação em Eficiência Energética na Indústria
Unidade Curricular: Qualidade de Energia
Carga Horária: 30h
Unidade de Competência: UC1, UC2, UC3
Objetivo Geral: Desenvolver capacidades técnicas para realizar o diagnóstico da qualidade
de energia, interpretando dados e resultados, e propondo melhorias.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Capacidades Técnicas

Conhecimentos
•

•
•
•

•
•
•

•

•

Identificar os potenciais
equipamentos que causam
harmônicos no sistema analisado
Identificar as condições da instalação
Verificar as condições dos filtros de
rede de energia elétricas
(capacitores, entre outros..)

•

Diagnosticar a qualidade da energia
por meio de instrumentos de medida,
tanto de entrada quanto na planta.
Registrar os dados coletados para
fins de documentação dos processos
de melhoria identificados
Interpretar os resultados das
grandezas medidas, tendo em vista a
implementação do projeto de
melhoria
Estabelecer os indicadores de
desempenho a serem monitorados
através de testes de desempenho,
tendo em vista o controle das
melhorias implementadas
Comparar, para fins de controle das
melhorias, os dados anteriores e
posteriores à implementação do
projeto de melhoria

•

•

•

Definições de Qualidade de
energia;
Distúrbios eletromagnéticos:
distorções da forma de onda;
harmônicas; inter-harmônicas;
flutuações de tensão (sobre e
subtensão); desbalanceamento;
variações de frequência;
transientes (Impulsivo e oscilatório);
ruídos; cortes.
Medições e avaliação dos dados e
formas de mitigação dos distúrbios,
fator de potência; valores máximos
aceitáveis; instrumentos de
medições; interpretação das
medidas; sistemas de filtros;
indutores de proteção.
Estruturas de filtragem de potência
passivas, ativas e híbridas.

Normas referentes à qualidade da
energia elétrica: resoluções
normativas ANEEL, PRODIST.

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas
•
•

Ter senso crítico
Cumprir normas

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, COM RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,
MÁQUINAS, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS
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Sala de Aula
Aula em campo

Ambiente Pedagógico

Quadro branco
Microcomputador
Televisão

Equipamentos

Normas regulamentadoras
Legislações vigentes

Materiais Didáticos

Bibliografia
•

CAPELLI, A. Energia elétrica - qualidade e eficiência para aplicações industriais. 1
ed. São Paulo, Editora ERICA, 2013.

•

KAGAN, N.; ROBBA, E. J.; SCHMIDT, H. P. Estimação de Indicadores de Qualidade
de energia, Editora Edgard Blucher, 2009

•

ALDABO, R. Qualidade na Energia Elétrica, Editora Artliber, 2001.

QUALIDADE DE ENERGIA E DIAGNÓSTICO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Perfil Profissional: Pós-graduação em Eficiência Energética na Indústria
Unidade Curricular: Diagnóstico Energético
Carga Horária: 30h
Unidade de Competência: UC3
Objetivo Geral: Integrar tecnologias, intervenções arquitetônicas e gestão predial, com a
finalidade de aumentar a eficiência energética, em projetos de retrofiting
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Capacidades Técnicas
•
•

•
•
•

Elaborar diagnóstico energético em
edificações considerando tecnologias
prediais e elementos arquitetônicos
Analisar dados energéticos,
conforme condições de conforto
térmico, qualidade do ar e
transmissão de calor
Avaliar a análise tarifária e perfil de
carga
Seguir processo de Medição &
Verificação, conforme protocolo
IPMVP
Manusear equipamentos de medição
e programas de simulação em aulas
práticas, preparando seu uso em
condições reais

Conhecimentos
•
•

•

Elaboração de diagnóstico
energético em edificações (manual
prático – check list)
Levantamento de dados existentes
e análise estática para elaboração
de potenciais medidas

IPMVP: Protocolo de medição e
verificação – estabelecimento de
planos, controle de custos, metas e
elaboração de relatórios
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QUALIDADE DE ENERGIA E DIAGNÓSTICO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Perfil Profissional: Pós-graduação em Eficiência Energética na Indústria
Unidade Curricular: Diagnóstico Energético
Carga Horária: 30h
Unidade de Competência: UC3
Objetivo Geral: Integrar tecnologias, intervenções arquitetônicas e gestão predial, com a
finalidade de aumentar a eficiência energética, em projetos de retrofiting
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Capacidades Técnicas

Conhecimentos
•

•
•

Selecionar medidas de eficiência
energética aplicada a um projeto de
retrofit
Elaborar plano de intervenção (plano
de investimento).

•

Desenho de um plano de
intervenção (plano de
investimento), avaliando medidas
de eficiência energéticas segundo
critérios econômicos, ambientais e
sociais
Simulação de projeto de eficiência
energética em um prédio existente

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas
•

Coordenar trabalho de equipe
multidisciplinar (possivelmente
subcontratos e representantes do
cliente-dono do prédio)

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, COM RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,
MÁQUINAS, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS
Laboratório
Sala de aula
Softwares de planilha eletrônica, banco de
dados entre outros
Quadro branco
Microcomputador
Projetor multimídia
Normas técnicas e regulamentadoras
Legislações vigentes

Ambiente Pedagógico

Equipamentos

Materiais Didáticos

Bibliografia
•

DEMIREL, Yasar. Energy: production, conversion, storage, conservation, and coupling.
London: Springer-Verlag, 2012.

•

MCLEAN-CONNER, Penni.
Oklahoma: PennWell, 2009

•

THOLLANDER, Patrik; PALM, Jenny. Improving energy efficiency in industrial
energy systems: an interdisciplinary perspective on barriers, energy audits, energy
management, policies, and programs. London: Springer-Verlag, 2013.

Energy

efficiency:

principles

and

practices.
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MÓDULO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA MÁQUINAS ELÉTRICAS E SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

Perfil Profissional: Pós-graduação em Eficiência Energética na Indústria
Unidade Curricular: Máquinas Elétricas
Carga Horária: 30h
Unidade de Competência: UC2
Objetivo Geral: Desenvolver o comando, proteção, desempenho e alimentação de
máquinas elétricas, considerando os aspectos técnicos, tecnológicos, de qualidade,
segurança e meio ambiente.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Capacidades Técnicas

Conhecimentos
•

•
•

Identificar dispositivos de controle,
proteção e acionamento
Selecionar dispositivos de manobra e
proteção
•

•
•

Seguir manuais técnicos, folha de
dados e normas
Selecionar máquinas

•
•
•
•

•

Cumprir normas de segurança e
meio ambiente

•
•

Analisar circuitos elétricos de
automação
Programar acionamentos eletrônicos

•

Analisar circuitos trifásicos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acionamentos elétricos dispositivos de partida de motores
elétricos; Tipos de partida de
motores; Princípios gerais de
variadores de velocidade e de
posição: estruturas, modelos,
redutores comportamento estático e
dinâmico, desempenho;
Tecnologias principais x tecnologias
eficientes: características
construtivas; especificações; curvas
de performance; características de
carga; comportamento térmico;
análise de desempenho energético;
otimização
Dimensionamento de motores
Diagnóstico de perfil de carga
(medição e verificação).
Legislação nacional vigente sobre
motores elétricos
Normas regulamentadoras de
segurança do MTE
Eficiência em motores elétricos
Soluções eficientes para aplicação
de motores elétricos
Atuadores – eletropneumática,
eletro-hidráulica, eletromecânica
Sistemas programáveis
Noções de robótica
Grandezas e unidades
Transformadores
Armazenamento de energia
Instalações elétricas de máquinas
Tensão, corrente e potência
trifásica
Cargas resistivas, indutivas,
capacitivas
Cargas desequilibradas e ligações
especiais
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MÓDULO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA MÁQUINAS ELÉTRICAS E SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

Perfil Profissional: Pós-graduação em Eficiência Energética na Indústria
Unidade Curricular: Máquinas Elétricas
Carga Horária: 30h
Unidade de Competência: UC2
Objetivo Geral: Desenvolver o comando, proteção, desempenho e alimentação de
máquinas elétricas, considerando os aspectos técnicos, tecnológicos, de qualidade,
segurança e meio ambiente.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Capacidades Técnicas

Conhecimentos
•

•
•

Analisar máquinas assíncronas
Analisar máquinas síncronas

•
•

Fundamentos de conversão
eletromecânica de energia;
Definições de máquinas síncronas
e assíncronas
Motores trifásicos e monofásicos
CA e CC: desempenho energético
e otimização

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas
•
•

•
•
•

Identificar diferentes alternativas de
solução nas situações propostas
Organizar o ambiente de trabalho,
tendo em vista a melhoria nas
condições de trabalho e a prevenção
de acidentes
Aplicar os fundamentos da qualidade
nas situações propostas
Organizar e apresentar, com clareza,
dados e informações técnicas
Seguir manuais, normas,
procedimentos e legislações vigentes
AMBIENTES PEDAGÓGICOS, COM RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,
MÁQUINAS, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS

Ambiente Pedagógico

Equipamentos

Materiais Didáticos

Laboratório de informática
Laboratório de comandos elétricos
Sala de aula
Ferramentas computacionais
Quadro branco
Microcomputador
Projetor multimídia
Motores
Instrumentos de medição
Normas técnicas e regulamentadoras
Manual de fabricantes
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MÓDULO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA MÁQUINAS ELÉTRICAS E SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

Perfil Profissional: Pós-graduação em Eficiência Energética na Indústria
Unidade Curricular: Máquinas Elétricas
Carga Horária: 30h
Unidade de Competência: UC2
Objetivo Geral: Desenvolver o comando, proteção, desempenho e alimentação de
máquinas elétricas, considerando os aspectos técnicos, tecnológicos, de qualidade,
segurança e meio ambiente.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Capacidades Técnicas

Conhecimentos
Bibliografia:

•
•
•
•
•

NR, Norma Regulamentadora MTE. NR-12 – Máquinas e Equipamentos. 2009.
NR, Norma Regulamentadora MTE. NR-10 – Segurança em instalações e Serviços
em Eletricidade – ED. 2004.
NASCIMENTO, G. Comandos Elétricos: Teoria e Atividades. 1 ed. São Paulo:
Editora Érica, 2011.
FRANCHI, Claiton Moro. Acionamentos Elétricos. 4 ed. São Paulo: Editora Érica,
2008.
FITZGERALD, A. E.; KINGSLEY, C.; UMANS, S.D. Máquinas elétricas: com
introdução à eletrônica de potência. 6 ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

MÓDULO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA MÁQUINAS ELÉTRICAS E SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

Perfil Profissional: Pós-graduação em Eficiência Energética na Indústria
Unidade Curricular: Sistemas de Iluminação
Carga Horária: 30h
Unidade de Competência: UC3
Objetivo Geral: Determinar a tecnologia de iluminação adequada a cada ambiente
aumentando a eficiência energética do sistema.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Capacidades Técnicas

Conhecimentos
•

•

•
•

Identificar a eficiência das diferentes
tecnologias utilizadas para geração de
fluxo luminoso por meio da energia
elétrica.
Analisar circuitos elétricos de
instalações elétricas industriais
Avaliar princípios da luminotécnica

•

Fundamentos físicos ligados á
iluminação (grandezas e unidades,
efeitos de reflexão e difração da
luz, etc)
Tecnologias principais x tecnologias
eficientes: equipamentos de
iluminação: diferentes tipos de
lâmpadas, equipamentos de
adaptação, transformadores,
sistemas de luz, controles de luz,
métodos de utilização da luz
natural, sistemas de automação
para iluminação;
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MÓDULO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA MÁQUINAS ELÉTRICAS E SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

Perfil Profissional: Pós-graduação em Eficiência Energética na Indústria
Unidade Curricular: Sistemas de Iluminação
Carga Horária: 30h
Unidade de Competência: UC3
Objetivo Geral: Determinar a tecnologia de iluminação adequada a cada ambiente
aumentando a eficiência energética do sistema.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Capacidades Técnicas
•
•

Calcular eficiência
Modelar ambientes e simular
computacionalmente soluções
luminotécnicas

•

Selecionar lâmpadas e luminárias
energeticamente eficientes
Selecionar dispositivos/equipamentos
para sistemas de iluminação
Realizar medidas de grandezas
elétricas e luminosas
Verificar os impactos do sistema de
iluminação nos outros sistemas
Avaliar características de materiais e
componentes utilizados nos sistemas
de iluminação
Seguir manuais técnicos, folha de
dados e normas
Cumprir normas de segurança e meio
ambiente

•
•
•
•
•
•

Conhecimentos
•
•
•
•
•
•
•

•

Diagnóstico em iluminação
(medição e verificação).
Eficiência em sistemas de
iluminação;
Métodos de projeto luminotécnico.
Soluções para iluminação comercial
e escritórios;
Soluções para iluminação industrial;
Soluções para iluminação viária;
Projetos de Iluminação eficiente:
dimensionamento de novas
instalações de iluminação conforme
grau de eficácia de sala, pontos e
números de iluminação, e escolha;

Legislação nacional vigente sobre
iluminação no trabalho.

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas
•
•
•
•

Ter responsabilidade socioambiental
Identificar diferentes alternativas de
solução nas situações propostas
Propor alternativas de solução e
possíveis melhorias
Seguir manuais, normas e legislações
AMBIENTES PEDAGÓGICOS, COM RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,
MÁQUINAS, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS
Ambiente Pedagógico

Equipamentos

Laboratório de informática
Sala de aula
Ferramentas computacionais
Software de desenho assistido
Quadro branco
Microcomputador
Projetor multimídia
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Normas técnicas e regulamentadoras
Legislações vigentes

Materiais Didáticos

Bibliografia
•

BENYA, James R.; LEBAN, Donna J.; WARREN, Willard L. Lighting retrofit and
relighting: a guide to energy efficient lighting. New Jersey: Wiley, 2011.

•

DILAURA, David L.(ed.). The lighting handbook: reference and application. 10.ed.
New York: Illuminating Engineering, 2011.

•

DUNNING, Scott C.; THUMANN, Albert. Efficient lighting applications and case
studies. Georgia: Fairmont Press, 2012.

MÓDULO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA SISTEMAS DE AR COMPRIMIDO E DE
VAPOR

Perfil Profissional: Pós-graduação em Eficiência Energética na Indústria
Unidade Curricular: Sistemas de compressão e distribuição de ar comprimido
Carga Horária: 30h
Unidade de Competência: UC2
Objetivo Geral: Otimizar o uso da energia nos sistemas de ar comprimido.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Capacidades Técnicas
•
•

Interpretar diagramas pneumáticos e
hidráulicos com referência em normas
técnicas
Aplicar as normas e os padrões elétricos
e mecânicos na implementação e
manutenção de sistemas hidráulicos e
pneumáticos

Conhecimentos
•
•

•

•

•
•

•
Dimensionar os sistemas hidráulicos e
pneumáticos com base nas
especificações dos catálogos dos
fabricantes

Definir as ações corretivas com base
nos resultados das análises diagnósticas
realizadas
Programar sistemas hidráulicos

•
•

•
•
•

Legislação nacional sobre ar
comprimido
Projetos de sistemas hidráulicos e
pneumáticos eficientes (avaliação
econômica)
Definições de Mecânica: vazão,
pressão, temperatura, perda de
carga, Boyle-Mariote, condições
isotérmicas e isocores, grandezas e
unidades.
Preparação e qualidade de ar
comprimido (ar úmido)
Equação dos gases perfeitos; ciclos
de compressão;
Tecnologias principais x tecnologias
eficientes: compressores; geração de
ar comprimido; distribuição de ar
comprimido; consumo de ar
comprimido; qualificação do ar
comprimido;
Técnicas de medição
Eficiência em sistemas de ar
comprimido
Avaliação dos custos de produção do
ar comprimido.
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MÓDULO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA SISTEMAS DE AR COMPRIMIDO E DE
VAPOR

Perfil Profissional: Pós-graduação em Eficiência Energética na Indústria
Unidade Curricular: Sistemas de compressão e distribuição de ar comprimido
Carga Horária: 30h
Unidade de Competência: UC2
Objetivo Geral: Otimizar o uso da energia nos sistemas de ar comprimido.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Capacidades Técnicas
proporcionais
•

•

Conhecimentos
•
•

Identificar, no plano, as ações de
manutenção e/ou implementação a
serem realizadas nos sistemas
hidráulicos e pneumáticos
Interpretar leituras de grandezas
medidas nas ações de diagnóstico de
sistemas hidráulicos e pneumáticos

•
•
•

Diagnóstico de um sistema de ar
comprimido (medição e verificação)
Sistemas hidráulicos proporcionais
Tecnologia para medição do ar
comprimido;
Sistemas de automação para ar
comprimido
Manutenção de sistemas
pneumáticos e hidráulicos

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas
•
•
•

Demonstrar organização
Ter senso crítico
Compartilhar informações técnicas
AMBIENTES PEDAGÓGICOS, COM RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,
MÁQUINAS, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS
Ambiente Pedagógico

Máquinas, Ferramentas e Instrumentos

Materiais Didáticos

Laboratório de hidráulica e pneumática
Sala de aula
Bancada e kit didático
Ferramentas manuais
EPI e EPC
Normas técnicas e regulamentadoras
Manuais
Legislações vigentes
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Bibliografia
•

ATLAS Copco. Compressed air manual. 7 ed. Belgica, 2010.

•

CAVALCANTI, Jose Eduardo W. de A. Manual de tratamento de efluentes
industriais. 2.ed. ampl. : [S.l.]: J. E. Cavalcanti, 2011.

•

ELLIOTT, Brian. Compressed air operations manual. New York: McGraw-Hill, 2006.

•

MANCUSO, Pedro Caetano Sanches; SANTOS, Hilton Felicio dos. Reuso de agua.
2.ed. São Paulo: Manole, 2007.

•

ROLLINS, John P. Manual de ar comprimido e gases. São Paulo: Prentice Hall,
2004.

•

TOMAZ, Plinio. Economia de agua para empresas e residências: um estudo
atualizado sobre o uso racional da agua. São Paulo: Navegar, 2001.

•

TOMAZ, Plinio. Aproveitamento de agua de chuva: aproveitamento de agua de
chuva para áreas urbanas. 4. ed. São Paulo: Navegar, 2011.

MÓDULO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA SISTEMAS DE AR COMPRIMIDO E DE
VAPOR

Perfil Profissional: Pós-graduação em Eficiência Energética na Indústria
Unidade Curricular: Sistemas de geração e distribuição de vapor
Carga Horária: 30h
Unidade de Competência: UC2
Objetivo Geral: Racionalizar o uso da energia nos sistemas e equipamentos industriais que
utilizam vapor.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Capacidades Técnicas

Conhecimentos
•
•
•

• Identificar as formas de transmissão de
calor

•

Trabalho e calor; Primeira lei da
Termodinâmica; Segunda lei da
Termodinâmica;
Transferência de calor:
fundamentos da condução,
convecção e radiação;
Ciclos termodinâmicos reais e
melhoria dos ciclos;
Combustão; mistura entre gases e
vapores; estequiometria das
reações de combustão;
características da combustão;
combustíveis industriais; química
dos combustíveis;
intercambialidade de combustíveis;
estabilidade; custo aplicado ao
uso; análise de combustíveis; ar de
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MÓDULO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA SISTEMAS DE AR COMPRIMIDO E DE
VAPOR

Perfil Profissional: Pós-graduação em Eficiência Energética na Indústria
Unidade Curricular: Sistemas de geração e distribuição de vapor
Carga Horária: 30h
Unidade de Competência: UC2
Objetivo Geral: Racionalizar o uso da energia nos sistemas e equipamentos industriais que
utilizam vapor.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Capacidades Técnicas

Conhecimentos

•
•

• Identificar as tecnologias eficientes para
geração e distribuição de vapor
•
• Avaliar a troca de calor entre componente
e o meio utilizado (água, ar, etc.)
• Avaliar o isolamento térmico em
componentes de sistemas e climatização
• Avaliar a eficiência de sistemas térmicos
(fornos e caldeiras)

•
•
•
•
•

• Propor soluções eficientes para sistemas
térmicos

•

•
•

combustão; eficiência da
combustão; reaproveitamento de
calor; enriquecimento com
oxigênio;
Emissões: formação de NOX,
SOX, sólidos particulados, PAH e
hidrocarbonetos;
Tecnologias principais x
tecnologias eficientes: caldeiras,
queimadores; fornalhas e fornos;
aquecedores; secadores;
geradores de vapor; Isolantes
térmicos e refratários;
Armazenagem térmica;
Incineradores, economizadores,
condensados
Diagnóstico da geração,
distribuição e consumo de vapor
(medição e verificação).
Eficiência na geração, distribuição
e consumo de vapor
Métodos de projeto geração e
distribuição de vapor
Soluções para geração e
distribuição de vapor
Projetos de sistemas eficientes de
geração, distribuição e consumo
de vapor
Cogeração: princípios, tipos e
ciclos de cogeração; equipamentos
utilizados em instalações de
cogeração, tecnológica do frio,
resíduos e sucatas, potencial
técnico, econômico e de mercado.
Aplicação de energia solar na
produção de vapor
Legislação nacional vigente sobre
geração e distribuição de vapor

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas
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MÓDULO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA SISTEMAS DE AR COMPRIMIDO E DE
VAPOR

Perfil Profissional: Pós-graduação em Eficiência Energética na Indústria
Unidade Curricular: Sistemas de geração e distribuição de vapor
Carga Horária: 30h
Unidade de Competência: UC2
Objetivo Geral: Racionalizar o uso da energia nos sistemas e equipamentos industriais que
utilizam vapor.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Capacidades Técnicas
•
•
•
•
•

Conhecimentos

Comunicar-se com clareza
Ter responsabilidade
Aplicar procedimentos técnicos
Ter responsabilidade socioambiental
Ter visão sistêmica
AMBIENTES PEDAGÓGICOS, COM RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,
MÁQUINAS, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS
Ambiente Pedagógico

Equipamentos

Materiais Didáticos

Laboratório
Sala de aula
Quadro branco
Microcomputador
Projetor multimídia
Normas técnicas e regulamentadoras
Legislações vigentes

Bibliografia
•

POTTER, M.C. Termodinâmica. Thonson Pioneira, São Paulo, 2006

•

Potter, Merle C.; Scott, Elaine P. Ciências térmicas: termodinâmica, mecânica dos
fluidos e transmissão de calor. São Paulo: Thomson Learning, 2007.

•

CAVALCANTI, Emmanuel F. Santos; BARBOSA Marcos Ribeiro. Energy efficiency:
methods, limitations and challenges. New York: Nova Science Pub, 2012.

•

JOSHI, Yogendra; KUMAR, Pramod. Energy efficient thermal management of data
centers. New York: Springer, 2012.

•

KANOGLU, Mehmet; CENGEL, Yunus A.; DINCER, Ibrahim. Efficiency evaluation of
energy systems. New York: Springer, 2012.

•

Linsingen, Irlan Von, Fundamentos de sistemas hidráulicos, Editora da UFSC,
Florianópolis: 2001.

•

Bonh, Mark S.; Kreith, Frank. Princípios de Transferência de Calor. São Paulo:
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Thomson Learning, 2003. 623p.
•

Incropera, Frank P.; Dewitt, David P. Fundamentos da transferência de calor e de
massa. Rio de Janeiro: LTC – Livros técnicos e Científicos Editora S.A., 2008.

MÓDULO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
CLIMATIZAÇÃO, BOMBEAMENTO E VENTILAÇÃO

Perfil Profissional: Pós-graduação em Eficiência Energética na Indústria
Unidade Curricular: Sistemas de Refrigeração e Climatização
Carga Horária: 30h
Unidade de Competência: UC2
Objetivo Geral: Otimizar o uso da energia nos sistemas de Refrigeração e Climatização.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Capacidades Técnicas

Conhecimentos
•

• Interpretar temperaturas com diferentes
tipos de termômetros e escalas
termométricas
• Identificar as diferentes escalas
termométricas
• Identificar os diferentes tipos de
termômetros
• Identificar as diferentes unidades de
medida de calor
• Identificar as formas de transmissão de
calor
• Interpretar os tipos de ciclos frigoríficos
aplicados à refrigeração e climatização;
• Identificar os principais componentes que
formam os sistemas de refrigeração e
climatização

• Identificar os principais tipos de isolantes
térmicos;
• Identificar os requisitos de manutenção
para a eficiência do processo;
• Interpretar as características de
funcionamento das tecnologias aplicadas
a sistemas de refrigeração e climatização
• Analisar a carga térmica do ambiente
para tornar o desempenho do sistema
mais eficiente
• Verificar valores de vazão, temperatura,
pressão, utilizando instrumentos de
medição
• Articular as ações de medição e
verificação dos sistemas de refrigeração e
climatização

•

•

Fundamentos de refrigeração e
climatização (transferência de
calor); princípios da termodinâmica,
ciclo de Carnot, grandezas e
unidades aplicadas à refrigeração e
climatização.
Ciclos de refrigeração e
climatização por compressão:
definição; 1ª Lei da termodinâmica;
2ª Lei da termodinâmica; diagrama
termodinâmico de vapores reais;
ciclo de refrigeração real; diagrama
de equipamentos.
Ciclos de refrigeração por
absorção, descrição dos ciclos de
sistemas secundários (água gelada,
banco de gelo); sistemas de
múltiplos estágios sistemas de
cogeração: definição;
equipamentos utilizados; descarga
térmica e recuperação de calor

•

Tecnologias principais x tecnologias
eficientes: sistemas frigoríficos por
compressão de vapor; sistemas
frigoríficos por absorção, sistemas
de condicionamento de ar;
refrigeração industrial e comercial.

•

Diagnóstico em refrigeração e
climatização (medição e
verificação).
Avaliação da eficiência dos
equipamentos de ar condicionado
(tipos de ventiladores,
balanceamento do sistema
frigorífico e de distribuição de ar)

•
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MÓDULO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
CLIMATIZAÇÃO, BOMBEAMENTO E VENTILAÇÃO

Perfil Profissional: Pós-graduação em Eficiência Energética na Indústria
Unidade Curricular: Sistemas de Refrigeração e Climatização
Carga Horária: 30h
Unidade de Competência: UC2
Objetivo Geral: Otimizar o uso da energia nos sistemas de Refrigeração e Climatização.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Capacidades Técnicas

Conhecimentos
•

• Disseminar boas práticas de manutenção
da eficiência energética nos sistemas de
refrigeração e climatização

•
•

Legislação nacional vigente sobre
refrigeração e climatização
Eficiência em sistemas de
refrigeração e climatização
Projetos e soluções eficientes de
refrigeração e climatização

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas

• Atuar com responsabilidade
socioambiental
• Compartilhar informações técnicas
• Ter senso crítico
• Utilizar equipamentos de proteção
individual

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, COM RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS,
FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS
Sala de aula
Laboratório de Termodinâmica Aplicada
Oficina de refrigeração e climatização

Ambiente Pedagógico

Máquina, Ferramentas e Instrumentos

Materiais Didáticos

Bancada e kit didático
Ferramentas manuais
EPI e EPC
Normas técnicas e regulamentadoras
Manuais

Bibliografia
•

ARI. AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION INSTITUTE. Refrigeration and air
conditioning. New Jersey, Prentice Hall, 1998.

•

ASHRAE HANDBOOK. Refrigeration. Atlanta, 2010.

•

ASHRAE HANDBOOK. HVAC systems and equipment. Atlanta, 2012.

•

BEJAN, Adrian. Transferência de calor. Sao Paulo, Edgard Blucher, 1996.

•

DOSSAT, Roy. Princípios de Refrigeração. São Paulo: Hemus.

•

MILLER, Rex; MILLER, Mark R. Refrigeração e ar condicionado. Rio de Janeiro: LTC,
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MÓDULO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
CLIMATIZAÇÃO, BOMBEAMENTO E VENTILAÇÃO

Perfil Profissional: Pós-graduação em Eficiência Energética na Indústria
Unidade Curricular: Sistemas de Refrigeração e Climatização
Carga Horária: 30h
Unidade de Competência: UC2
Objetivo Geral: Otimizar o uso da energia nos sistemas de Refrigeração e Climatização.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Capacidades Técnicas

Conhecimentos

2008.
•

STOECKER, W. F.; JABARDO, J. M. Saiz. Refrigeração industrial. São Paulo: Edgard
Blucher, 2011.

MÓDULO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO,
CLIMATIZAÇÃO, BOMBEAMENTO E VENTILAÇÃO

Perfil Profissional: Pós-graduação em Eficiência Energética na Indústria
Unidade Curricular: Sistemas de Bombeamento e Ventilação
Carga Horária: 30h
Unidade de Competência: UC3
Objetivo Geral: Desenvolver capacidades técnicas para a utilização de sistemas de
bombeamento e ventilação, tendo em vista soluções eficientes.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Capacidades Técnicas

Conhecimentos
•
•

•

Identificar os diferentes tipos de bombas
e sistemas de ventilação

•

Dimensionar sistemas de bombeamento
e ventilação

•
•
•

•

•
•

Verificar a eficiência dos sistemas de
bombeamento e ventilação
Identificar soluções de bombeamento e
ventilação eficientes
Cumprir legislação

•
•
•

Fundamentos de mecânica: vazão,
pressão, temperatura, perda de
carga
Tecnologias principais x tecnologias
eficientes: bomba e ventilador:
potência e rendimento; curvas
características de bombas e de
ventiladores; cavitação;
canalizações; rotação constante e
variável; balanço de energia no
conjunto moto-bomba ou motoventilado.
Grandezas e unidades.
Dimensionamento de sistemas de
bombeamento e ventilação
Diagnóstico dos sistemas de
bombeamento e ventilação
(medição e verificação).
Eficiência dos sistemas de
bombeamento e ventilação
Soluções de bombeamento e
ventilação eficientes
Projetos de sistemas eficientes
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MÓDULO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO,
CLIMATIZAÇÃO, BOMBEAMENTO E VENTILAÇÃO

Perfil Profissional: Pós-graduação em Eficiência Energética na Indústria
Unidade Curricular: Sistemas de Bombeamento e Ventilação
Carga Horária: 30h
Unidade de Competência: UC3
Objetivo Geral: Desenvolver capacidades técnicas para a utilização de sistemas de
bombeamento e ventilação, tendo em vista soluções eficientes.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Capacidades Técnicas

Conhecimentos
•
•

De bombeamento e de ventilação
Legislação nacional vigente sobre
sistemas de bombeamento e
ventilação

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas
•
•
•

Compartilhar informações técnicas
Atuar com responsabilidade
Ter senso crítico
AMBIENTES PEDAGÓGICOS, COM RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS,
FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS
Sala de aula,
Laboratório de Termodinâmica Aplicada

Ambiente Pedagógico
Máquinas, Ferramentas e Instrumentos
Materiais Didáticos

Bancada e kit
Normas técnicas e regulamentadoras
Manuais

Bibliografia
•

MACINTYRE, Archibald Joseph. Ventilação industrial e controle da poluição. 2. ed. Rio
de Janeiro, Guanabara, 1990.

•

MACINTYRE, Archibald Joseph. Bombas e instalações de bombeamento. Rio de
Janeiro, Guanabara, 1987.

•

OLIVEIRA, Marcos Gomes de. Manual de filtração industrial. São Paulo: Artliber, 2013.

•

CNI. ELETROBRAS. PROCEL. Bombas; guia básico. Rio de Janeiro: PROCEL, 2009.
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MÓDULO ENGENHARIA ECONÔMICA E GESTÃO DE PROJETOS DE EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA

Perfil Profissional: Pós-graduação em Eficiência Energética na Indústria
Unidade Curricular: Gestão de Projetos
Carga Horária: 30h
Unidades de Competência: UC1, UC2, UC3
Objetivo Geral: Desenvolver capacidades de gestão e de planejamento de todas as etapas
envolvidas em projetos, incluindo estudo de viabilidade econômica e montagem da equipe
executora.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Capacidades Técnicas

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conhecimentos
•
•

Analisar custos diretos e indiretos
Comparar dados com referenciais de
mercado e disponibilidades de recursos
financeiros
Estimar os custos diretos e indiretos em
relação à mão de obra, materiais e
equipamentos

•

•
Estruturar o fluxo e armazenamento de
informações do projeto
Representar graficamente a sequência
de operações do projeto
Definir cronograma
Delegar responsabilidades
Identificar os recursos humanos
qualificados
Dimensionar tempos e recursos
humanos físicos e financeiros
Coordenar equipes
Utilizar técnicas de liderança
Treinar pessoas
Promover comunicação interpessoal
Utilizar técnicas de gestão de projetos

•

Projeto: definição e características
Planejamento do projeto: definição
de objetivos, justificativa,
cronograma, técnicas de
representação gráfica de atividades
e suas relações
Definição de recursos: alocação de
pessoas e material, distribuição do
tempo e estabelecimentos de
prazos
Viabilidade econômica do projeto

•

Metodologia de gestão durante o
projeto (Gestão de projetos,
Administração de contratos e
gerenciamento da execução do
plano de investimento)
Processo Integrado de Desenho

•
•
•
•

Estruturação de equipes
Liderança
Gestão da informação
Controle do desempenho

Capacidades Sociais,
Organizativas e Metodológicas
•
•
•
•

Comunicar-se com clareza
Ter responsabilidade
Estabelecer prioridades
Identificar diferentes alternativas de
solução nas situações propostas
AMBIENTES PEDAGÓGICOS, COM RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,
MÁQUINAS, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS
Ambiente Pedagógico

Sala de aula
Laboratório de Eletrotécnica
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MÓDULO ENGENHARIA ECONÔMICA E GESTÃO DE PROJETOS DE EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA

Perfil Profissional: Pós-graduação em Eficiência Energética na Indústria
Unidade Curricular: Gestão de Projetos
Carga Horária: 30h
Unidades de Competência: UC1, UC2, UC3
Objetivo Geral: Desenvolver capacidades de gestão e de planejamento de todas as etapas
envolvidas em projetos, incluindo estudo de viabilidade econômica e montagem da equipe
executora.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Capacidades Técnicas

Conhecimentos

Máquinas, Ferramentas e Instrumentos

Voltímetro
Amperímetro
Ohmímetro

Materiais e Insumos

Materiais elétricos

Materiais Didáticos

Manual e catálogo técnico
Bibliografia

•

BAGATTOLI, Sandro Geraldo. Gestão estratégica de energia elétrica. Blumenau:
Edifurb, 2012.

•

ECCLESTON, Charles H.; MARCH, Frederic; COHEN, Timothy. Inside energy:
developing and managing an ISO 50001 energy management system. Florida: CRC
Press, 2011.

•

HELDMAN, Kim. Gerência de projetos: fundamentos. 4.ed. Rio de Janeiro:
Campus/Elsevier, 2005.

MÓDULO ENGENHARIA ECONÔMICA E GESTÃO DE PROJETOS DE EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA

Perfil Profissional: Pós-graduação em Eficiência Energética na Indústria
Unidade Curricular: Engenharia Econômica
Carga Horária: 30h
Unidade de Competência: UC1, UC2, UC3
Objetivo Geral: Realizar a gestão da energia no ambiente a ser analisado, utilizando
métodos equipamentos e softwares dedicados.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Capacidades Técnicas
•
•

Comparar indicadores econômicos
Elaborar mapas e planilhas para
possibilitar comparações entre

Conhecimentos
•
•

Definições de Engenharia
Econômica;
Avaliação econômica e indicadores
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MÓDULO ENGENHARIA ECONÔMICA E GESTÃO DE PROJETOS DE EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA

Perfil Profissional: Pós-graduação em Eficiência Energética na Indústria
Unidade Curricular: Engenharia Econômica
Carga Horária: 30h
Unidade de Competência: UC1, UC2, UC3
Objetivo Geral: Realizar a gestão da energia no ambiente a ser analisado, utilizando
métodos equipamentos e softwares dedicados.
CONTEÚDOS FORMATIVOS

•

•
•
•
•
•

Capacidades Técnicas

Conhecimentos

movimentos financeiros pré e
pós-cálculos

(VPN, TIR, Payback, outros)

Analisar o custo energético do
processo produtivo, tendo em vista a
identificação de oportunidades de
melhoria

•
•
•
•
•
•

Identificar as entradas e saídas de
caixa e implementar o relatório de
fluxo de caixa
Gerenciar o capital de giro
Executar cálculos de análise de
investimentos
Analisar demonstrativos financeiros
para tomada de decisão
Gerenciar contrato de performance

•
•
•
•
•

Matemática financeira básica;
Sistemas de amortização de dívidas
Correção monetária, inflação e
variação cambial, avaliação de
alternativas de investimento:
Tempo de recuperação do capital –
Pay-back Time;
Valor Presente Líquido - VPL;
Taxa Interna de Retorno - TIR.
Gerenciamento econômico de
processos operacionais:
Custeio baseado em processos;
Depreciação econômica;
Substituição de equipamentos;
Ponto de equilíbrio operacional
estudos de casos;

Capacidades Sociais, Organizativas
e Metodológicas
•
•
•
•
•

Demonstrar flexibilidade e pro
atividade
Atuar com visão sistêmica do
processo
Demonstrar capacidade crítica e
analítica
Demonstrar capacidade de
planejamento e organização do
próprio trabalho
Demonstrar comprometimento à
cultura e objetivos organizacionais
AMBIENTES PEDAGÓGICOS, COM RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,
MÁQUINAS, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS

Ambiente Pedagógico

Sala de aula
Laboratório de instalações elétricas prediais
Aula de campo
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MÓDULO ENGENHARIA ECONÔMICA E GESTÃO DE PROJETOS DE EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA

Perfil Profissional: Pós-graduação em Eficiência Energética na Indústria
Unidade Curricular: Engenharia Econômica
Carga Horária: 30h
Unidade de Competência: UC1, UC2, UC3
Objetivo Geral: Realizar a gestão da energia no ambiente a ser analisado, utilizando
métodos equipamentos e softwares dedicados.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Capacidades Técnicas

Conhecimentos

Equipamentos

Quadro branco
Microcomputador
Projetor Multimídia
EPI e EPC

Materiais Didáticos

Normas técnicas
Manuais técnicos
Bibliografia

•

CONFORTO, Sergio; SPRANGER, Monica. A engenharia de custos na viabilidade
econômica: de empreendimentos industriais. Rio de Janeiro: Taba, 2011.

•

FERREIRA, Roberto G. Engenharia econômica e avaliação de projetos de
investimento: critérios de avaliação, financiamentos e benefícios fiscais e análise de
sensibilidade e risco. São Paulo: Atlas, 2009.

•

YANG, Ming. Closing the gap: GEF experiences in global energy efficiency. New York:
Springer, 2013.

MÓDULO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E GERAÇÃO DE ENERGIA CONVENCIONAL E
RENOVÁVEL

Perfil Profissional: Pós-graduação em Eficiência Energética em Edificações
Unidade Curricular: Geração de Energia Convencional e Renovável
Carga Horária: 30h
Unidade de Competência: UC2
Objetivo Geral: Desenvolver capacidades técnicas para a análise e diferenciação das
formas de geração de energia: convencional e renovável.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Capacidades Técnicas
•
•
•

Identificar possibilidade de
implementação de sistemas renováveis
Diferenciar tecnologias relacionadas à
energia renovável
Identificar coordenadas e referências de
posicionamento (latitude, longitude,

Conhecimentos
• Sistemas de Energia Convencional e
Renovável:
Definição
Histórico
• Tecnologias de baixo carbono
Bases tecnológicas de sistemas
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MÓDULO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E GERAÇÃO DE ENERGIA CONVENCIONAL E
RENOVÁVEL

Perfil Profissional: Pós-graduação em Eficiência Energética em Edificações
Unidade Curricular: Geração de Energia Convencional e Renovável
Carga Horária: 30h
Unidade de Competência: UC2
Objetivo Geral: Desenvolver capacidades técnicas para a análise e diferenciação das
formas de geração de energia: convencional e renovável.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Capacidades Técnicas

•
•
•
•
•

inclinação, rotação, translação, estações
do ano, equinócio, solstício)
Identificar instrumentos de medições
meteorológicas
Identificar tipos de geração de energia
convencional e renovável
Interpretar mapas hídricos, solarimétricos
e anemométricos
Elaborar gráficos, inclusive em meio
eletrônico
Elaborar planilha eletrônica

Conhecimentos

•
•
•
•
•

•
•

Avaliar a viabilidade econômica das
aplicações em energias renováveis

•

Acompanhar instalação de sistemas de
energias renováveis na edificação

•
•
•

fotovoltaicos, solar térmicos, geração
eólica e de energia geotérmica
(potencial de esfriar edifícios) aplicável
em edificações
Potencialidades de geração de energia
eólica , solar e biomassa.
Tecnologia de Energia Solar:
Definição
Tipos
Tecnologia de Energia Eólica
Definição
Características
Tecnologia de Energia Hidráulica
Definição
Características
Tecnologia de Geração de Energia por
Biomassa
Definição
Características
Sistemas híbridos de geração de
eletricidade e eletricidade + calor
Legislação, normas e regulação (net
metering, minigeração distribuída, etc.)
Cálculo de viabilidade e payback
Apresentação de detalhes técnicos da
instalação na obra

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas
•
•
•

Trabalhar em equipe
Prever consequências
Ter visão sistêmica

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, COM RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,
MÁQUINAS, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS

Ambiente Pedagógico

Sala de aula
Laboratório de eletro-hidráulica e
eletropneumática
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Máquina, Ferramentas e Instrumentos

Bancada e kit didático
Ferramentas manuais
EPI e EPC
Normas técnicas e regulamentadoras
Manuais

Materiais Didáticos

Bibliografia
•

CLEMENTINO, L.D. Conservação de Energia por Meio da Cogeração. Ed. Erica.
2001

•

GOLDEMBERG, J.; LUCON, O. Energia, Meio Ambiente e Desenvolvimento. 3ed.
São Paulo: EDUSP, 2008. 400p.

•

TOLMASQUIM, M. T. Alternativas Energéticas Sustentáveis no Brasil. Rio de
Janeiro: Relume Dumará, 2004. 487p.

•

GAZOLI,JONAS RAFAEL; VILLALVA,MARCELO GRADELLA Energia Solar
Fotovoltaica - Conceitos e Aplicações - Sistemas Isolados e Conectados à Rede
Ed. Érica, 2012. 224p.

MÓDULO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E GERAÇÃO DE ENERGIA CONVENCIONAL E
RENOVÁVEL

Perfil Profissional: Pós-graduação em Eficiência Energética na Indústria
Unidade Curricular: Eficiência Energética
Carga Horária: 30h
Unidades de Competência: UC1, UC2, UC3
Objetivo Geral: Implementar melhorias nos sistemas industriais quanto ao consumo de
energia e otimização dos processos, considerando os aspectos técnicos, de qualidade,
segurança e meio ambiente.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Capacidades Técnicas
•

Avaliar a questão energética no nível
nacional e global e considerando
implicações de escassez de energia
para indústrias e edificações

•

Identificar os stake holders importantes
na gestão de energia
Identificar as interrelações dos stake
holders
Visualizar insumos energéticos na
cadeia produtiva

•
•

•

Avaliar o uso energético de um edifício
durante o ciclo de vida

Conhecimentos
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Definição de energia;
Definição de conversão de energia;
Definição de eficiência;
Planejamento energético nacional –
Balanço energético nacional; PDE –
Plano Decenal de energia
Matriz energética
Sistema tarifário brasileiro
Políticas energéticas – programas de
conservação de energia elétrica;
Mercado de energia – características,
conservação de energia
(sustentabilidade, mercado de
carbono), mercado livre, tendências
Eficiência energética em edificações –
construção civil em novos prédios,
indústrias, retrofit, planta livre,
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MÓDULO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E GERAÇÃO DE ENERGIA CONVENCIONAL E
RENOVÁVEL

Perfil Profissional: Pós-graduação em Eficiência Energética na Indústria
Unidade Curricular: Eficiência Energética
Carga Horária: 30h
Unidades de Competência: UC1, UC2, UC3
Objetivo Geral: Implementar melhorias nos sistemas industriais quanto ao consumo de
energia e otimização dos processos, considerando os aspectos técnicos, de qualidade,
segurança e meio ambiente.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Capacidades Técnicas
•

Implementar a norma ISO 50001 e as
diretrizes na área de edificações / green
buildings

Conhecimentos
•
•
•

•
•
•

•

Identificar em cada etapa do processo
os pontos de deficiência energética
Identificar as oportunidades de melhoria
a partir das inconsistências do processo,
considerando as informações de campo
Estabelecer os indicadores de
desempenho a serem monitorados
através de testes de desempenho, tendo
em vista o controle das melhorias
implementadas
Identificar as possibilidades das
energias renováveis no Brasil

•

•
•

•

escritórios
Estado atual e perspectivas de green
buildings no Brasil.
Entidades, organizações e atores no
mercado das edificações no Brasil
Papel de gestor de energia na indústria
e na área de edificações (tarefas,
responsabilidades, deveres, perfil de
trabalho)
Eficiência Energética na indústria –
potencialidades de redução (sistemas
de iluminação, ar comprimido,
refrigeração e climatização,
bombeamento, térmica, entre outros),
características de consumo por tipos
de indústria, tipos de carga.
Cogeração
Sistema de gestão de energia ISO
50001 – apresentação da norma de
eficiência energética.
Energias renováveis

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas
•
•
•
•

Comunicar-se com clareza
Ter responsabilidade
Aplicar as ferramentas da qualidade nos
processos
Agir com responsabilidade e segurança
na empresa
AMBIENTES PEDAGÓGICOS, COM RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,
MÁQUINAS, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS
Ambiente Pedagógico
Máquinas, Ferramentas e Instrumentos

Sala de aula
Laboratório de Eletrotécnica
Voltímetro
Amperímetro
Ohmímetro
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Materiais e Insumos

Materiais elétricos

Materiais Didáticos

Manuais e catálogos técnicos
Bibliografia

•

PANESI, A. R. Q. Fundamentos da eficiência energética industrial, comercial e
residencial. Ed. Ensino Profissional, 2006.

•

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (CNI). Eficiência energética na
indústria: o que foi feito no Brasil, oportunidades de redução de custos e experiência
internacional. Brasília: CNI, 2009.

•

GEDRA,RICARDO LUIS; BARROS,BENJAMIM FERREIRA DE; BORELLI,REINALDO
Gerenciamento de Energia - Ações Administrativas e Técnicas de Uso Adequado da
Energia Elétrica Editora ,2010.

•

MARQUES, M. C.S. Eficiência Energética: teoria & prática. Itajubá, FUPAI, 2007.

TCC - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Perfil Profissional: Pós-graduação em Eficiência Energética na Indústria
Unidade Curricular: Projeto de Eficiência Energética na Indústria
Unidade de Competência: UC2
Objetivo Geral: Realizar um projeto de eficiência energética, propondo soluções eficientes
na indústria, tendo em vista os requisitos do cliente e ferramentas de gerenciamento de
projetos.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Capacidades Técnicas
• Analisar os requisitos do cliente/processo
tendo em vista o desenvolvimento do
projeto
• Estimar a relação custo/benefício do
projeto
• Definir cronograma do projeto
• Aplicar ferramentas de gerenciamento de
projetos
• Acompanhar cronograma de execução
• Avaliar a necessidade de aplicação de
ações corretivas assegurando o
cumprimento do cronograma
• Elaborar relatório técnico do projeto
• Apresentar os resultados esperados (ou
projeção dos resultados) às lideranças da
empresa
• Organizar a documentação relativa ao
projeto

Conhecimentos
• Avaliação econômica e modelos de
financiamento (linhas de crédito para
projetos de retrofit e cálculos de
payback ou a aplicação do modelo de
contracting) (projeção de resultados e
cálculo de rentabilidade).
• Plano de gestão energética (operação) e
manutenção
• Análise de otimização energética
(equipamentos técnicos, tais como, etc.)
– estudo de caso

• Elaboração do trabalho de conclusão de
curso, conforme metodologia científica

34

TCC - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Perfil Profissional: Pós-graduação em Eficiência Energética na Indústria
Unidade Curricular: Projeto de Eficiência Energética na Indústria
Unidade de Competência: UC2
Objetivo Geral: Realizar um projeto de eficiência energética, propondo soluções eficientes
na indústria, tendo em vista os requisitos do cliente e ferramentas de gerenciamento de
projetos.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Capacidades Técnicas

Conhecimentos

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas
•
•
•
•

Considerar os riscos de trabalho
Ter responsabilidade
Aplicar procedimentos técnicos
Atuar com responsabilidade
socioambiental
• Ter senso crítico
Bibliografia

•

DEMIREL, Yasar. Energy: production, conversion, storage, conservation, and coupling.
London: Springer-Verlag, 2012.

•

MCLEAN-CONNER, Penni.
Oklahoma: PennWell, 2009.

•

THOLLANDER, Patrik; PALM, Jenny. Improving energy efficiency in industrial
energy systems: an interdisciplinary perspective on barriers, energy audits, energy
management, policies, and programs. London: Springer-Verlag, 2013.

•

ANEEL, Portarias, Resoluções, Manuais. Consultar em http://www.ANEEL.gov.br/.

•

IEFICIÊNCIA ENERGÉTICA E Standard 1159 - 1995, “IEFICIÊNCIA ENERGÉTICA E
Recommended Practice for Monitoring Electrical Power Quality”.

•

BMI "Handbook of Power Signatures" Second Edition, Published by Basic Measuring
Instruments (BMI), 1993.

Energy

efficiency:

principles

and

practices.
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11.

CORPO DOCENTE

O corpo docente envolvido no curso será constituído por professores com formação e
titulação acadêmicas, conforme determina a legislação vigente.

•

Alessandro de Lima Marreiro (dedicação parcial),
o

Graduação em Tecnologia de Processamento de Dados pela Faculdade de
Tecnologia da Baixada Santista;

o
•

•

Mestre em Engenharia Mecânica – UNISANTA.

Fábio Almeida Chaves (dedicação parcial),
o

Graduado em Engenharia Química – UNISANTA;

o

Mestrado em Engenharia Mecânica – UNISANTA.

Nilson Costa Silva (dedicação parcial),
o

Graduado em Engenharia Industrial Mecânica – EEI - Escola de Engenharia
Industrial;

o

Especialização em Gestão de Energia – CUFSA - Centro Universitário Fundação
Santo André.

•

•

Valdir Gomes de Freitas (dedicação parcial),
o

Graduado em Engenharia Elétrica – UNISANTA;

o

Especialização em Automação Industrial – UNISANTOS.

Sérgio Luiz Volpiano (dedicação parcial),

12.

o

Graduado em Engenharia Industrial Elétrica – UNICEB - Univ

o

Mestrado em Engenharia Elétrica – Universidade de São Paulo.

METODOLOGIA

A metodologia empregada tem como diretriz básica a vinculação entre teoria e prática, os
aspectos teóricos que serão abordados terão como ponto de partida situações reais que sirvam
de base para aplicação do conceito teórico a ser estudado.
A concepção metodológica do curso prioriza, portanto, a teorização, onde os “cases”
subsidiam os tópicos teóricos, situando e justificando-os a aplicação em sistemas de gestão de
energia e eficiência energética implementados e aprovados na prática. A exposição desta
experiência adquirida por docentes, que além da visão acadêmica, possuem a vivência no
chão de fábrica, se caracteriza como uma metodologia que propõe referenciais balizadores
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para inovações e proposição de novas soluções no âmbito da tecnologia de integração dos
equipamentos e sistemas automatizados.
Dessa forma a instituição aplica em suas ações a metodologia de formação com base em
competências, que reduz o espaço entre teoria e prática, entre instituição de ensino e empresa.

13.

INTERDISCIPLINARIDADE

A prática da interdisciplinaridade no curso é imprescindível, pois a gestão de energia e
eficiência energética tem como pilar a visão integrada dos sistemas com foco na energia. As
unidades curriculares específicas desenvolvem o estudo das fontes de energia em detalhes,
cujo funcionamento é subsidiado por conceitos teóricos que são estudados nestas unidades
curriculares. Assim, sem a prática da interdisciplinaridade não haveria possibilidade de
ministrar, com a adequação necessária, um curso de gestão de energia e eficiência energética.
A prática da interdisciplinaridade tem seu auge na confecção do trabalho de conclusão do
curso, no qual, mesmo que abordando uma proposta específica, o aluno deverá lançar mão de
integração de metodologias, sistemas e equipamentos estudados em unidades curriculares
específicas, para promover a gestão da energia e a eficiência energética.

14.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

As atividades complementares ocorrem vinculadas a eventos relacionados à área da
gestão de energia e eficiência energética: FEIMAFE (Feira de Máquinas e Ferramentas), Feira
da Mecânica e Feira da Eletroeletrônica. Serão promovidas, também, palestras de fabricantes
de equipamentos para gestão da energia e eficiência energética nas Semanas Tecnológicas
das Faculdades.
Estes eventos têm a sua importância na medida em que colocam os alunos em contato
com o estado da arte no que se refere a metodologias e equipamentos (hardware e software)
que são comercializados no país, subsidiando projetos da área e o próprio trabalho de
conclusão do curso.

15.

TECNOLOGIA

O curso se desenvolverá de forma presencial nas suas 360 horas. Existe a
disponibilidade de laboratórios equipados em conformidade com o conteúdo ministrado em
cada módulo, um detalhamento maior é feito no item de infraestrutura. Todos os computadores
possuem acesso à Internet via cabo. As escolas disponibilizam, também, uma rede wireless
para uso dos alunos nos horários em que não estão em aula.
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Os docentes faram uso de equipamentos, bancadas, computadores, quadro branco e
projetores multimídia, como recursos didáticos.

16.

RECURSOS
16.1 Recursos Tecnológicos (Disponíveis para a realização do curso)

O curso contará com a infraestrutura física detalhada nas Tabelas a seguir:

Tabela 3 – Infraestrutura do CFP 1.23
Quantidade

m2

Salas de aulas para o curso

05

360,00

Sala de Desenho

01

82,00

Biblioteca

01

300,00

Laboratório de CAD/CAM/CAE/CNC

03

270,00

Laboratório de CLP

01

80,00

Laboratório de Hidráulica

01

81,00

Laboratório de Informática 1

01

72,00

Laboratório de Informática 2

01

72,00

Laboratório de Máquinas Elétrica 1

01

91,00

Laboratório de Máquinas Elétricas 2

01

90,00

Laboratório de Pneumática

01

81,00

Auditório

01

260,00

Sala de Coordenação dos Cursos

02

52,00

Quantidade

m2

Sala de Coordenação dos Cursos

01

28

Sala de Orientação Educacional

01

20

Salas de Aulas para o Curso

02

120

Sanitários

08

250

Área de Lazer / Convivência

01

800

Secretaria

01

65

Auditório

01

250

Biblioteca com Sala de Leitura/Estudos

01

220

Laboratório de Eletrônica Analógica e de Potência

01

60

Laboratório de Controladores Programáveis

01

60

Laboratório de Instalações Elétricas

01

125

Laboratório de Comandos Elétricos

01

60

Dependências

Tabela 4 – Infraestrutura do CFP 2.01
Dependências
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Laboratório de Máquinas Elétricas

01

60

Laboratório de Automação/Redes Industriais

01

60

Laboratório Planta Piloto de Processo

01

125

Laboratório de Refrigeração e Climatização

01

100

Laboratório de Eletropneumática

01

60

Laboratório de Eletro-hidráulica

01

60

Tabela 5 – Infraestrutura do CFP 2.02
Quantidade

m2

Sala de Coordenação dos Cursos

01

34

Salas de Aulas para o Curso

02

128

Laboratório de Energia Fotovoltaica

01

190

Auditório

01

210

Dependências

Os recursos audiovisuais são apresentados a seguir.

Tabela 6 - Recursos Audiovisuais
Item
Projetores Multimídia

Quantidade
12

16.2 Necessidades de reformas prediais e adequação dos ambientes de
ensino
O curso de pós-graduação lato sensu em Gestão de Energia e Eficiência Energética não
demanda nenhuma reforma ou adequação física, pois a estrutura existente atende aos
requisitos.

16.3 Máquinas e equipamentos
O curso de pós-graduação lato sensu em Gestão de Energia e Eficiência Energética não
demanda nenhuma máquina ou equipamento.
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17.

CRITÉRIO DE SELEÇÃO

O processo seletivo ocorrerá especificamente ou de forma combinada por meio dos
seguintes instrumentos tomando por base a quantidade de candidatos por vaga:
I – avaliação do atendimento aos requisitos exigidos;
II – análise de currículo;
III – entrevista;
IV – prova escrita de conhecimento;
V – redação;
VI – outros.

18.

SISTEMAS DE AVALIAÇÃO

A avaliação e o controle de frequência são computados por módulo. Serão
considerados aprovados

no módulo os alunos que tiverem

obtido aproveitamento

correspondente a 50% (setenta por cento) em uma escala de 0 a 100 de notas, e, pelo menos,
75% (setenta e cinco por cento) de frequência. Os critérios de avaliação de cada módulo serão
determinados pelo respectivo professor responsável e deverão constar dos programas
distribuídos no início de cada módulo.
Os critérios de avaliação da monografia serão determinados pelo professor orientador
responsável e devem obedecer ao que está colocado no parágrafo anterior, no que se refere
ao mínimo para aprovação.
A cada módulo concluído será levantado o índice de satisfação dos alunos com o curso
em relação a: cumprimento dos objetivos e horários, docência, coordenação, infraestrutura e
atendimento administrativo. Será utilizado um instrumento de coleta da satisfação do
participante que se constitui num formulário com dez itens de avaliação conforme a Tabela 7.

Tabela 7 - Itens do formulário de avaliação
1

Os conteúdos ministrados estão coerentes com os objetivos do curso

2

Cumprimento dos objetivos propostos para o curso

3

Cumprimento do horário das aulas pelo docente

4

Objetividade e clareza do docente ao atender as dúvidas e expor o conteúdo

5

Habilidade de relacionamento interpessoal do docente com os alunos

6

Atuação e postura da coordenação na solução de problemas referentes ao curso

7

Atendimento na recepção / secretaria da escola

8

Qualidade de livros e textos, quanto a adequação da informação

9

Atendimento na biblioteca

10 Limpeza , conservação e adequação das salas de aula e/ou laboratórios

40

19.

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

A frequência mínima exigida em cada módulo é de 75%. O controle de frequência é
feito pelo docente em cada aula ministrada com base no diário de classe, onde consta a
relação de alunos matriculados.

20.

MONOGRAFIA

O trabalho de conclusão do curso será elaborado pelos alunos em forma de uma
monografia. Os critérios de avaliação da monografia serão determinados pelo professor
orientador responsável e devem obedecer ao requisito de aproveitamento correspondente a
50% (setenta por cento) na escala de 0 a 100 de notas para obter a certificação.

21.

CERTIFICAÇÃO

Os diplomas serão registrados na Faculdade SENAI de Tecnologia Mecatrônica, em
livro próprio, destinado especificamente a esse fim e terão validade nacional conforme dispõe o
§ 3º, do artigo 7, da Resolução CNE/CES n.º 1, de 8 de junho de 2007, do Conselho Nacional
de Educação.

22.

INDICADORES DE DESEMPENHO

Os indicadores de desempenho para o curso de pós-graduação lato sensu em
Eficiência Energética na Indústria terão como parâmetros os critérios apresentados na Tabela
8. Estes critérios estabelecem os indicadores e as respectivas metas a serem atingidas.
Tabela 8 - Indicadores de desempenho e metas
INDICADOR DE DESEMPENHO
1. Número de alunos formados
2. Aproveitamento médio no curso (0 a 100)
3. Frequência Média (%)
4. Taxa de evasão por módulo (% de alunos desistentes / alunos
ingressantes)
5. Números de Monografias aprovadas por período
6. Taxa de satisfação dos alunos com o curso (%)

METAS
17 alunos / 18 meses
80
90%
10%
17 /18 meses
85%
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23.

HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES

Data
Novembro 2019

Dezembro 2019

Janeiro 2020

Versão
Descrições das alterações
1.0
Projeto elaborado pelas Coordenações Técnicas das
Faculdades SENAI de Tecnologia Mecatrônica e de Santos,
e da escola SENAI de Cubatão.
2.0
Projeto revisto pelas Coordenações Técnicas das
Faculdades SENAI de Tecnologia Mecatrônica e de Santos,
e da escola SENAI de Cubatão no que tange ao cronograma
e distribuição de receitas e despesas.
3.0
Projeto revisto pelas Coordenações Técnicas das
Faculdades SENAI de Tecnologia Mecatrônica e de Santos,
e da escola SENAI de Cubatão no que tange à precificação.
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