
Proposta Estágio Docência 

Daniel Martins Lima 

 

1) Dados da disciplina 

 

Nome: Sistemas de Controle 

 

Código: BLU3602 

 

Curso: Engenharia de Controle e Automação/Campus Blumenau 

 

Professor(es): Daniel Martins Lima 

 

E-mail(s): daniel.lima@ufsc.br 

 

Créditos: 6 

 

Carga horária: 108 

 

Horário(s):  

1. Segunda 10:10-11:50 

2. Terça 13:10-15:10 

3. Quarta 08:20-10:00 

Nº de vagas para estágio de docência: 1 vaga 

 

2) Objetivo do estágio 

Auxiliar na formação pedagógica do aluno de pós-graduação do PPGEAS. 

 

 

3) Ementa da disciplina 

 

Sistemas contínuos e discretos em malha fechada; Diagramas de blocos de um Sistema 

de Controle. Especificações de um sistema de controle. Estruturas de controle por 

realimentação e pré-alimentação. Estabilidade de sistemas em malha fechada. 

Ferramentas para o estudo de estabilidade com parâmetros variáveis. Lugar das 

Raízes, Bode e Nyquist. Conceitos de Margem de fase e ganho. Exemplos e casos 

especiais. Estabilidade robusta. Conceitos e aplicações. Funcionamento de sistemas 

em regime permanente. Os problemas de seguimento de referências e de rejeição de 

perturbações. Alocação de pólos e medidas no domínio da frequência real (margem de 

fase, frequência de corte, etc). Relação de especificações entre o plano S e o plano Z. 

Ferramentas para projeto de Sistemas de controle Contínuos e Discretos. Projeto de 

controladores PID. Compensação de Atraso de transporte: preditor de smith e variações. 

Laboratório: identificação de sistemas (temporal e frequencial). Análise e projeto de 

sistemas contínuos e discretos em processos reais (químicos, mecânicos, elétricos, 

etc.); utilização de pacotes de projeto assistido por computador. 



 

 

4) Plano de atividades do estagiário 

 

O estagiário ajudará nas seguintes atividades: 

 Atender alunos em horários especificados 

 Auxiliar alunos na resolução dos trabalhos da disciplina 

 Auxiliar na criação de novas listas de exercícios 

 Ajudar na organização do material didático da disciplina 
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