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1   CARACTERIZAÇÃO DO CURSO 
•  Nome do curso: Engenharia Elétrica; 

•  Proposta: Doutorado acadêmico (com associação temporária com o programa 

de Pós-graduação em Engenharia Elétrica da Unicamp - submissão APCN 

2013); 

•  Área de avaliação da CAPES: Engenharias IV (Área nativa da Eng. Elétrica); 

•  Coordenador: Prof. Dr. Edmarcio Antonio Belati (Atual coordenador do curso 

de Mestrado em Engenharia Elétrica da UFABC); 

•  Número de Vagas: 6 ao ano; 

•  Periodicidade de Seleção: Uma ou duas vezes ao ano. 

1.1   CARACTERIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO TEMPORÁRIA 

Segundo o aplicativo para proposta de cursos novos da CAPES, Associação 

Temporária é: 

Opção  adotada  por  IES  que  desejando  criar  seu  próprio  programa  de  pós‐
graduação  em  uma  dada  área,  conta  para  isso  com  grupos  de  pesquisa 
qualificados  e  produtivos,  mas  tais  grupos  ainda  apresentam  lacuna  de 
experiência em pesquisa ou orientação para garantir o desenvolvimento do 
curso  de  forma  autônoma,  pelo  menos  por  um  certo  período.  Com  a 
associação  temporária  com um programa  já  consolidado,  o novo programa 
estabelece  as  condições  para  o  preenchimento  de  tais  lacunas  e 
posteriormente  emancipar‐se  progressivamente  da  dependência  dessa 
cooperação  intensa  e  sistemática.  Esta  forma  diferencia‐se  do Minter  e  do 
Dinter pois estes são preferencialmente voltados para qualificação e formação 
dos quadros de uma dada instituição. Nas propostas de associação temporária 
devem ser explicitado e justificado o tempo de existência da associação, dado 
a  sua  caracterização  como  temporária. O  regimento deve  também detalhar 
que  a  proposta  está  em  consonância  e  contempla  normas  e  orientações 
próprias que possam existir em cada IES sobre a pós‐graduação. 

2   MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA 
O Curso de Pós-graduação em Engenharia Elétrica (PGEE) da Universidade Federal 

do ABC, reconhecido pela CAPES em 2011 em nível de mestrado, vem buscando de forma 

sistemática qualificar-se para evoluir a um Programa de Pós-graduação em Engenharia 

Elétrica com um curso de Doutorado. 
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A UFABC está localizada em Santo André-SP, cidade da região metropolitana da 

grande São Paulo e compõe o ABC paulista, que é tradicionalmente industrial e tem uma 

população de 20 milhões de habitantes, ou seja, uma das regiões mais populosas do país. 

Nos últimos anos, devido a fatores tais como o avanço da industrialização, mudanças 

culturais, e o progresso tecnológico observado no mundo, tem havido uma crescente 

necessidade de profissionais de engenharia com maior qualificação para o exercício de 

atividades no estado. O parque industrial está principalmente nos setores automotivo, 

eletrônico de potência, máquinas elétricas, petrolífero e petroquímico. Existem também a 

Câmara de Comercialização de Energia elétrica (CCEE), EDP Bandeirantes, AES 

Eletropaulo, CTEEP entre outras empresas que estão relacionadas a área de atuação da 

proposta e necessitam de especialistas. 

No setor de educação, a UFABC é a única escola pública de nível superior a oferecer 

cursos superiores em Engenharia no ABC paulista. Atualmente várias escolas públicas e 

privadas que oferecem cursos de graduação em engenharia elétrica, controle e automação 

ou áreas afins. Citando algumas dessas escolas, temos o Instituto Federal de Educação 

Tecnológica de São Paulo (IF-SP), Universidade de São Paulo (USP), Universidade do 

ABC (UNIABC), Anhanguera, Faculdade de Engenharia Industrial – FEI, Mackenzie e 

Instituto Mauá de Tecnologia. Sendo que das mencionadas somente a USP, Mackenzie e 

FEI têm programas de doutorado na área de engenharia elétrica.  

A cultura do exercício profissional da Engenharia, com o país cada vez mais 

evidência no cenário mundial, tem migrado para ações de inovação tecnológica e criação 

de novos produtos. Outra área que também necessita de especialização é a área acadêmica, 

pois existem vinte e quarto (24) institutos federais de educação (IF) que estão em fase de 

implantação ou já construídos e também às novas universidades federais ou as que tiveram 

seu quadro aumentado demandam por qualificação em nível de mestrado/doutorado. A 

PGEE/UFABC é o único programa de pós-graduação em engenharia elétrica do grande 

ABC que é publico. Apesar da existência de centros como a USP distando 40 km e a 

UNICAMP distando 123 km, na região do ABC paulista e grande São Paulo a mobilidade 

urbana é bastante complexa e precária, como pode ser constatado nos noticiário. Sendo 

assim, torna-se impeditivo a realização de um curso de pós-graduação em engenharia 

elétrica nesses centros para os alunos da região do ABC. É notado que há uma demanda 
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reprimida de potenciais doutores, principalmente de pessoas com impedimentos 

profissionais e familiares para se ausentarem da cidade por longos períodos.  

A partir da realidade acima mencionada, docentes de instituições de ensino 

superiores locais e de regiões próximas têm procurado o PGEE para melhoria de sua 

qualificação docente. Empresas locais e de outros estados, têm procurado os pesquisadores 

PGEE para executar trabalhos de inovação tecnológica, consultoria e desenvolvimento de 

novos produtos. Também profissionais que exercem a engenharia elétrica têm procurado o 

PGEE para reciclagem profissional. 

Devido a estes fatos, a PGEE está buscando melhorar a infraestrutura, que 

atualmente conta com vários laboratórios conforme item 7 deste documento.  

Também pode ser mencionado entre os pontos principais que motivam essa proposta 

o projeto pedagógico da UFABC, o qual tem o compromisso de responder às demandas da 

comunidade, na divulgação da ciência e de novas tecnologias. A UFABC tem como um de 

seus compromissos a promoção da educação continuada e constante aprimoramento 

profissional. 

Desse modo, tendo em vista a necessidade da UFABC/PGEE em criar um curso de 

Doutorado em Engenharia Elétrica e apresentar condições para sediá-lo, mas apresentar 

algumas lacunas buscou uma cooperação entre UFABC e UNICAMP nesta área. 

A UNICAMP surgiu como potencial parceiro devido principalmente à distância entre 

os centros ser relativamente curta e também os pesquisadores dos dois centros já 

desenvolverem trabalhos em conjunto, além do fato da sua excelência acadêmica, 

obviamente. 

A experiência de cooperação entre os programas de pós-graduação em engenharia 

elétrica da UFABC e da UNICAMP da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação 

(FEEC) iniciou-se com a formação de docentes da UFABC na UNICAMP e participação 

de docentes da UNICAMP desenvolvendo projetos em conjunto com os docentes da 

UFABC, por exemplo: 

Temático  FAPESP  (Desenvolvimentos  Tecnológicos  para  Proteção,  Análise, 
Supervisão e Automação de Sistemas Elétricos do Futuro  ‐Temático FAPESP  ‐ 
Recurso  Financeiro:  R$1.200.000,00)  com  os  integrantes:  Mário  Oleskovicz 
(USP)‐  Integrante  /  André  Luiz  Morelato  França  (UNICAMP)‐  Integrante  / 
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Walmir  de  Freitas  Filho  (UNICAMP)  ‐  Integrante  /  Eduardo Nobuhiro Asada 
(USP)  ‐  Integrante  /  Luiz  Carlos  Pereira  da  Silva  (UNICAMP)  ‐  Integrante  / 
Ricardo Caneloi dos Santos (UFABC)  ‐  Integrante / José Carlos de Melo Vieira 
Junior (USP)‐ Integrante / Madson Cortes de Almeida (UNICAMP)‐ Integrante / 
Ahda Pionkoski Grilo Pavani (UFABC) ‐ Integrante / Alexandre Cláudio Botazzo 
Delbem (USP)‐ Integrante / Denis Vinicius Coury (USP) ‐ Coordenador.  

Além disso, foram obtidas publicações em periódicos e em anais de congressos 

científicos com participação conjunta de membros de diferentes equipes. Docentes da 

UFABC/PGEE também coorientam dissertações e teses na UNICAMP. Em 2012 foram 

submetido vários projetos em conjunto para agências de fomento que aguardam parecer. 

A partir de acordos de cooperação em pesquisa envolvendo as equipes da UNICAMP 

e UFABC é possível formalizar a interação científico-acadêmica de modo a constituir uma 

rede de cooperação acadêmica e de pesquisa na área de sistema de energia elétrica. 

Reconhecendo-se a existência na PGEE de grupos de pesquisa qualificados e produtivos, 

UFABC e UNICAMP concordaram em iniciar a construção do Curso de Doutorado da 

UFABC na modalidade Associação Temporária de IES por um período de 6 anos com 

grupo fixo e mais 4 anos com a saída contínua dos docentes da UNICAMP de forma a 

manter a qualidade do curso, por meio da qual buscar-se-á preencher as lacunas de 

experiência em pesquisa e orientação de docentes da UFABC/PGEE, na sua maioria jovens 

doutores com Dedicação Exclusiva (DE). Uma execução exitosa dessa Associação deve 

permitir a emancipação progressiva da PGEE da UFABC e da colaboração sistemática dos 

docentes da UNICAMP. 

2.1   COMPONENTES CURRICULARES 

Sendo o novo Curso de Doutorado sediado na UFABC, todas suas disciplinas e 

demais atividades do Curso deverão ser oferecidas pela PGEE. A participação de docentes 

da UNICAMP nas disciplinas e atividades didáticas dar-se-á obrigatoriamente apenas nos 

componentes curriculares obrigatórios: Projeto de Pesquisa I; Projeto de Pesquisa II; 

Projeto de Pesquisa III; Projeto de Tese em Engenharia Elétrica I; Projeto de Tese em 

Engenharia Elétrica II; Projeto de tese em Engenharia Elétrica III; Pesquisa Orientada em 

Engenharia Elétrica I; Pesquisa Orientada em Engenharia Elétrica II e Pesquisa Orientada 

em Engenharia Elétrica III. 
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Estes  componentes  curriculares  serão  ofertadas  em  cada  quadrimestre 
mantendo uma sequência lógica do egresso do aluno. Eles são caracterizados 
por atividades  individuais de pesquisa propostas pelos docentes e executadas 
pelos alunos versando sobre o tema central da proposta de tese de doutorado 
do  candidato,  conduzidas  progressivamente  até  a  conclusão  da  tese  de 
doutorado  e  consequentemente  do  curso  por  parte  do  aluno.  Estes 
componentes  curriculares deverão  ser oferecidos  inicialmente  sempre  com a 
participação  de  dois  docentes:  um  de  cada  instituição  associada  com  a 
coordenação  do  docente  da UNICAMP.  Com  o  avançar  da  associação  estes 
componentes  curriculares  poderão  ser  oferecidos  apenas  por  docentes  da 
UFABC, à medida que a experiência em orientação e pesquisa desses  for  se 
consolidando. 

As reuniões com os alunos ocorrerão através de encontros presenciais na UFABC ou 

através de videoconferência. A periodicidade das reuniões será decidida em comum acordo 

entre os docentes da FEEC e da UFABC envolvidos no trabalho em questão. 

As disciplinas eletivas do curso ficam a cargo dos docentes da UFABC. É facultado 

aos docentes da FEEC ministrar disciplinas eletivas do curso se assim desejarem de forma 

individual ou em conjunto com os docentes da UFABC. A viabilidade desta abordagem é 

assegurada pelos recursos tecnológicos disponíveis nas instituições e por recursos oriundos 

de projetos que possibilitarão a visita de docentes da UNICAMP à UFABC para 

acompanhamento dos trabalhos. Na ausência de recursos de órgãos de fomento os docentes 

da UNICAMP se comprometem a realizarem seus deslocamentos com recursos próprios a 

UFABC. 

2.2   ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO 

A orientação de alunos de doutorado deve prioritariamente dar-se na UFABC, 

segundo uma das seguintes formas: 

• Orientação conjunta de docentes de UFABC e UNICAMP: 

Os professores da FEEC irão preferencialmente coorientar alunos de doutorado que 

serão orientados por professores da UFABC. Eventualmente, os professores da FEEC 

poderão orientar alunos com coorientação de professores da UFABC, em temas 

específicos. É vetada a orientação por parte de docentes da FEEC sem a participação, 

como orientador ou coorientador de algum docente da UFABC. Em função do tema de 

pesquisa e da disponibilidade de recursos, será desejável em algumas situações que o 
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aluno e o orientador da UFABC façam um intercâmbio tecnológico, na UNICAMP, 

potencializando com isso os convênios científicos, ou que o docente da UNICAMP 

faça visitas especificas à UFABC. Os recursos financeiros para tal finalidade deverão 

se viabilizados pela UFABC e/ou UNICAMP. Projetos de pesquisa em conjunto com 

os docentes da UFABC e UNICAMP é uma forma de viabilizar a interação de alunos 

e docentes. É facultada aos alunos do curso a utilização das instalações da FEEC para 

desenvolvimento de parte de seus trabalhos, se em comum acordo, julgarem 

necessário os docentes da FEEC e da UFABC envolvidos no trabalho, desde que não 

tragam prejuízos aos trabalhos normalmente desenvolvidos na FEEC. 

• Orientação autônoma de docentes da UFABC: 

Caminho natural a ser seguido em um segundo momento, após o amadurecimento em 

pesquisa e orientação dos docentes da UFABC. 

Aos professores da UFABC será facultado o direito de orientação autônoma de alunos 

(sem a participação de professores da FEEC como orientador ou coorientador) apenas 

após a comprovação de experiência em orientação ou coorientação de doutorado. 

2.3   ATIVIDADES DE PESQUISA 

As atividades de pesquisa deverão ser desenvolvidas prioritariamente dentro da 

UFABC e com sua infraestrutura laboratorial e de apoio. Quando na infraestrutura da 

UFABC não existir, ou for insuficiente, se utilizará a infraestrutura da UNICAMP. Os 

docentes da UNICAMP comprometem se a aceitar alunos da PGEE da UFABC para a 

execução de atividades de pesquisa dentro de suas instalações, sendo a viabilização 

financeira de tais casos de responsabilidade da UFABC mediante projetos específicos. 

2.4   ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

Todas as atividades administrativas ficarão sobre responsabilidade da UFABC: 

• Processo seletivo; 

• Credenciamento e descredenciamento de docentes; 

• Matrícula acadêmica dos alunos; 
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• Emissão de diplomas e de outros documentos referentes à vida acadêmica 

dos alunos; 

• Organização e promoção da oferta de disciplina; 

• Coordenação geral do programa e coordenações-específicas das atividades 

do curso. 

2.5   FINANCIAMENTO 

O funcionamento desejado da Associação UFABC/UNICAMP para implantação do 

Curso de Doutorado em Engenharia Elétrica na PGEE da UFABC requererá recursos 

financeiros para apoiar algumas de suas atividades, sobretudo o deslocamento docentes. 

Em princípio, UFABC não tem garantias de nenhuma fonte de recursos adicionais além de 

seus próprios recursos institucionais e de taxas de bancada/PROAP da CAPES. No entanto, 

há grandes possibilidades de obtenção de recursos adicionais, por meio de projetos 

financiados pela FAPESP e CNPq, trabalho esse que já está sendo realizado. 

2.6   MECANISMOS GERENCIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E SOLUÇÃO 

DE PROBLEMAS 

Como mecanismos gerenciais de identificação e solução de problemas será 

constituída uma Ouvidoria para o PGEE-UFABC, composta por um docente da UFABC, 

um docente da UNICAMP e um discente do curso. Esta Ouvidoria terá a responsabilidade 

de identificar os problemas existentes durante o período da associação e propor soluções 

juntamente com a Coordenação da PGEE-UFABC. 

2.7   CONDIÇÕES PARA FINALIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E PARA A 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

O curso prevê uma associação temporária total de 6 anos com mais 4 anos de retirada 

gradual dos docentes da UNICAMP do quadro. Durante os 6 primeiros anos, os docentes 

da FEEC poderão orientar ou coorientar ingressantes do programa. Após esse período, os 

docentes da FEEC não mais aceitarão alunos ingressantes, ficando a cargo de finalizar as 

orientações ou coorientações dos alunos já admitidos no curso. Estima-se um prazo de 4 

anos para a finalização total das orientações com tutoria. Conforme os docentes da UFABC 
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forem adquirindo a experiência necessária para orientação autônoma de doutorado, esses 

irão naturalmente substituindo os docentes da FEEC, num processo contínuo e planejado 

que durará 4 anos. Almeja-se após esse período total de 10 anos que o curso tenha total 

autonomia e possua conceito 5 nas avaliação da CAPES. Docentes credenciados no curso 

de mestrado em Engenharia Elétrica da UFABC poderão solicitar credenciamento ao curso 

de doutorado, quando tiver índices favoráveis, o que fortalecerá o curso de doutorado e 

suprirá os descredenciamentos dos docentes da FEEC que ocorrerão no período de 

associação. 

O PGEE-UFABC compromete-se a ter todo o empenho para que a associação seja 

mantida enquanto houver lacunas de experiência em pesquisa e orientação de seu próprio 

corpo docente.  

Detalhadamente, os indicadores para a finalização da associação devem ser: 

I.  Incremento do número de publicações relevantes dos docentes da UFABC; 

II.  Incremento do número de bolsista de produtividade e pesquisa (CNPQ) dos 

docentes da UFABC vinculados a PGEE; 

III.  Incremento do número de professores permanentes da UFABC vinculados ao 

curso de Doutorado da PGEE; 

IV.  Melhoria do conceito da PGEE nas avaliações trienais da CAPES, tendo como 

meta o conceito 5. 

2.8   PROCESSO PARA ADMISSÃO DE ALUNOS INGRESSANTES 

Os alunos entrarão no curso através de edital especifico a ser publicado em veículo 

de divulgação apropriado na UFABC. O processo de seleção será baseado em análise de 

currículo, histórico escolar e projeto preliminar dos candidatos em uma primeira fase, que 

acontecerão na UFABC por uma comissão de seleção que poderá contar com docentes da 

FEEC. Os alunos aprovados na primeira fase serão submetidos a uma avaliação 

complementar por uma banca examinadora através de entrevista técnica. Eventualmente, 

caso o aluno já tenha a anuência de algum orientador, ele poderá ser dispensado da 

entrevista.  
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3   OBJETIVOS 
O curso de pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal do ABC 

(tem como objetivo principal a formação de Doutores em Engenharia Elétrica que se 

destaquem pela sua capacidade de desenvolver e implementar projetos técnico-científicos 

solidamente qualificados voltado às necessidades de interesse regional e nacional nas áreas 

relacionadas à Engenharia Elétrica. Também objetivamos formar pessoal docente para as 

instituições de ensino superior, focando em cursos de graduação em Engenharia Elétrica e 

outros cursos nos quais são exigidos componentes curriculares clássicos do domínio da 

Engenharia Elétrica. 

Perfil profissional a ser formado: 

O curso de doutorado em Engenharia Elétrica formará profissionais altamente 

qualificados na área, com elevado senso crítico e de criação, preparados para atuar na área 

acadêmica, de pesquisa e na inovação industrial. Deverá também ao final do curso ter um 

perfil de liderança e condução de grupos de pesquisadores ou desenvolvedores, sejam os 

mesmos em empresas, centros de pesquisa ou Universidades, propondo e coordenando 

projetos com tecnologia de ponta para solução de problemas estratégicos na área. O futuro 

doutor será capaz de difundir o conhecimento científico e de novas tecnologias na área de 

Engenharia Elétrica através da geração de textos técnicos, a serem publicados em 

periódicos de renome nacional e internacional na área, bem como adaptar-se as mesmas 

com agilidade e rapidez. 

4   ESTRUTURA DO CURSO 
O curso contará com uma área de concentração e duas linhas de pesquisa, as mesmas 

do mestrado da PGEE da UFABC, que seguem:  

4.1   ÁREA: SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA 

A área de concentração tem por objetivo a formação de recursos humanos 

especializados na integração de ferramentas de modelagem e simulação numéricas e na 

implementação e construção de dispositivos e subsistemas aplicados em Sistemas de 

Energia Elétrica. 



Pós-graduação em Engenharia Elétrica – Doutorado 

Pós-graduação em Engenharia Elétrica - Doutorado 

As pesquisas se concentram no desenvolvimento de ferramentas computacionais, 

equipamentos e dispositivos de comunicação, sensoriamento, conversão e 

condicionamento da energia elétrica. Os trabalhos têm como meta o desenvolvimento de 

pesquisa científica e tecnológica de fronteira para problemas e desafios atuais. 

4.1.1. Linha 1: Sistemas Elétricos e Eletrônicos 

A linha de pesquisa Sistemas Elétricos e Eletrônicos tem por finalidade pesquisa de 

fronteira, projeto, desenvolvimento e caracterização de equipamentos e dispositivos 

eletroeletrônicos e conta com três segmentos:  

1-Sistemas de Comunicação, Microeletrônica, Micro-ondas e Sensores: 

Desenvolvimento de Sistemas, Ferramentas e Dispositivos na área de 

Comunicações, Links de Rádio Frequência e Antenas, Otimização de Sistemas de 

Telecomunicações e Comunicação em Linhas de Potência (Power Line 

Communication – PLC). Projetos de Circuitos Integrados Analógicos, Digitais e de 

RF, Fabricação de Dispositivos Microeletrônicos, Sistemas Nanoestruturados e 

Implementação de Dispositivos de Micro-ondas. Desenvolvimento e Aplicação de 

Sensores Específicos e Não-Específicos.  Eletrônica Aplicada às Redes de Energia 

Elétrica Inteligente (Smart-Grids). 

2- Eletrônica de Potência: Aplicação de conversores estáticos de potência nas 

áreas de condicionamento de energia elétrica, qualidade da energia elétrica, 

interação entre as potências da carga e da rede, controle do fluxo de potência 

harmônica, sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC), integração, 

interconexão e controle de fontes de energia renovável, automação de subestações, 

redes de energia elétrica inteligente (Smart-Grids), acionamento e controle de 

máquinas elétricas, sistemas de alimentação ininterrupta de energia 

(Uninterruptible Power Supply - UPS), controle de sistemas flexíveis de 

transmissão CA (Flexible AC Transmission Systems - FACTS) e desenvolvimento 

de códigos nativos para sistemas de controle com DSP. 

3- Máquinas, Medidas Elétricas e Materiais Dielétricos: Máquinas elétricas 

especiais. Atuadores e sensores eletromecânicos. Aplicação de materiais 

magnéticos. Técnicas de medidas elétricas em materiais isolantes. Materiais 
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elétricos e dielétricos. Equipamentos utilizados no setor eletroeletrônico de baixa, 

média e alta tensão. 

4.1.2. Linha 2: Modelagem e Simulação Computacionais 

A linha Modelagem e Simulação Computacionais contempla a aplicação de 

otimização clássica e de metaheurísticas em SEP na busca de soluções para os problemas 

do setor, sendo divididas em quatro segmentos: 

1- - Mercado de Energia Elétrica: neste segmento tem-se o desenvolvimento de 

novas estratégias e metodologias de comercialização e tarifação da energia elétrica 

(tarifas inteligentes) para a geração e carga e também o desenvolvimento de 

ferramentas voltadas para tarifação das redes de transmissão e distribuição de 

energia elétrica. 

2-  Otimização: este segmento aborda o desenvolvimento de ferramentas 

computacionais aplicadas a SEP que considere a características do sistema a fim de 

se obter o uso otimizado dos ativos para postergar investimentos no sistema elétrico 

e também a busca ótima para o planejamento e operação da geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica. 

3-  Proteção e Confiabilidade de SEP: estudo e desenvolvimento de algoritmos 

voltados para a proteção e confiabilidade de SEP e para os impactos do uso de 

geração renovável, solar ou eólica, e em pequena escala nos índices de 

confiabilidade do sistema elétrico. 

4-  Desenvolvimento e utilização de Sistemas inteligentes (SI) Aplicados em 

Sistemas de Potência: aplicação de SI em conversores. Utilização de SI para 

gerenciamento de fontes renováveis de energia elétrica e cargas em SEP. Aplicação 

de SI na detecção e identificação de problemas de qualidade da energia elétrica, 

tanto em ambientes industriais quanto em SEP. 

4.2   REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO 

- Créditos para titulação:  

• Disciplinas: 72 (podem ser aproveitadas do mestrado) + 36 =108 

• Tese: 48 
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- Exame de qualificação a ser realizado até o 24º mês a partir do início do curso; 

- Proficiência em língua estrangeira: Inglês (Leitura e Escrita). 

4.3   RELAÇÃO DAS DISCIPLINAS: LIVRES E OBRIGATÓRIAS  

A Tabela 1 apresentada a lista de disciplinas, que inclui disciplinas obrigatórias e 

livres. As disciplinas obrigatórias deverão ser cursas uma por quadrimestre respeitado a 

ordem lógica. Além das disciplinas livres, o aluno também poderá cursar disciplinas em 

outros cursos de Pós-graduação em conformidade ao regimento interno da Pós-graduação 

da UFABC. 

Tabela 1 - Lista de disciplinas do curso 

Disciplina 
Carga 

Horária 

T-P-I 
Créditos Natureza 

EEL-101: Aplicações de Conversores Estáticos de Potência 48-0-96 12 livre 

EEL-102: Eletrônica de Potência 48-0-96 12 livre 

EEL-103: Máquinas Elétricas e Dispositivos Eletromecânicos 48-0-96 12 livre 

EEL-104: Materiais Elétricos e Dielétricos 48-0-96 12 livre 

EEL-105: Processos de Fabricação de Dispositivos 
Microeletrônicos 

48-0-96 12 livre 

EEL-107: Tópicos Avançados em Qualidade da Energia Elétrica 48-0-96 12 livre 

EEL-108: Sensores e Dispositivos de Comunicação Sem Fio 48-0-96 12 livre 

EEL-201: Análises Estática em Sistemas Elétricos de Potência 48-0-96 12 livre 

EEL-202: Mercado de Energia Elétrica 48-0-96 12 livre 

EEL-203: Metaheurísticas Aplicadas a Sistemas de Elétricos de 
Potência 

48-0-96 12 livre 

EEL-204: Otimização Clássica em Sistemas de Elétricos de 
Potência 

48-0-96 12 livre 

EEL-205: Proteção de Sistemas de Elétricos de Potência 48-0-96 12 livre 

EEL-206: Sistemas Inteligentes Avançados 48-0-96 12 livre 

EEL-301: Estudo Dirigido I 48-0-96 12 livre 

EEL-301: Estudo Dirigido I 48-0-96 12 livre 

EEL-302: Métodos Numéricos 48-0-96 12 livre 

EEL-303: Seminário de Projeto de Pesquisa 48-0-96 12 livre 

EEL-304: Tópicos Especiais em Engenharia Elétrica I 48-0-96 12 livre 

EEL-304: Tópicos Especiais em Engenharia Elétrica II 48-0-96 12 livre 

EEL-304: Tópicos Especiais em Engenharia Elétrica III 48-0-96 12 livre 
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EEL-305: Estágio Docência I 48-0-96 12 livre 

EEL-306: Estágio Docência II 48-0-96 12 livre 

EEL-401: Projeto de Pesquisa I 6-0-18 2 Obrigatória 

EEL-402: Projeto de Pesquisa II 6-0-18 2 Obrigatória 

EEL-402: Projeto de Pesquisa III 6-0-18 2 Obrigatória 

EEL-404: Projeto de Tese em Engenharia Elétrica I 6-0-18 2 Obrigatória 

EEL-404: Projeto de Tese em Engenharia Elétrica II 6-0-18 2 Obrigatória 

EEL-404: Projeto de Tese em Engenharia Elétrica II 6-0-18 2 Obrigatória 

EEL-407: Pesquisa Orientada em Engenharia Elétrica I 6-0-18 2 Obrigatória 

EEL-407: Pesquisa Orientada em Engenharia Elétrica II 6-0-18 2 Obrigatória 

EEL-407: Pesquisa Orientada em Engenharia Elétrica III 6-0-18 2 Obrigatória 
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5   CORPO DOCENTE 
A Tabela 2 apresenta a lista do corpo docente do curso, que é composta por seis 

docentes da UNICAMP/FEEC e seis docentes da UFABC, destacando o vínculo e a 

formação. Um ponto importante da tabela é o fato que todos os docentes da UNICAMP 

possuem mais de 12 anos de doutoramento, observando-se uma média de 17,7 anos. Esse 

fato reforça fortemente a experiência que esse grupo de professores fornecerá ao programa. 

Nota: O Professor Titular Carlos Alberto Castro é o atual coordenador da pós-

graduação em Engenharia Elétrica da FEEC / Unicamp. 

Tabela 2 - Lista do corpo docente 

Instituiçã
o Nome 

Formação 

IES atual IES de 
Titulação 

Área de 
Titulação 

Ano de 
Titulação 

UFABC Alfeu J. Sguarezi Filho UFABC FEEC / 
UNICAMP 

Eng. 
Elétrica 2010 

UFABC Carlos Eduardo Capovilla UFABC FEEC / 
UNICAMP 

Eng. 
Elétrica 2008 

UFABC Edmarcio Antonio Belati UFABC USP / SC Eng. 
Elétrica 2003 

UFABC Fabiano Fragoso Costa UFABC UFCG / DEE Eng. 
Elétrica 2005 

UFABC Katia Franklin Albertin 
Torres UFABC Poli / USP Eng. 

Elétrica 2007 

UFABC Thales Sousa UFABC Poli / USP Eng. 
Elétrica 2006 

UNICAMP 
Carlos Alberto Castro 
(Professor Titular) 

UNICAMP Arizona State 
University 

Eng. 
Elétrica 1993 

UNICAMP 
Ernesto Ruppert Filho 
(Professor Titular) 

UNICAMP FEEC / 
UNICAMP 

Eng. 
Elétrica 1983 

UNICAMP José Alexandre Diniz UNICAMP FEEC / 
UNICAMP 

Eng. 
Elétrica 1996 

UNICAMP Luiz Carlos Pereira da 
Silva UNICAMP FEEC / 

UNICAMP 
Eng. 
Elétrica 2001 

UNICAMP Maria Cristina Dias 
Tavares UNICAMP FEEC / 

UNICAMP 
Eng. 
Elétrica 1998 

UNICAMP Walmir de Freitas Filho UNICAMP FEEC / 
UNICAMP 

Eng. 
Elétrica 2001 
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5.1   PERFIL DO CORPO DOCENTE 
A Tabela 3 apresenta o perfil do copo docente em que 50% (cinquenta por cento) são 

bolsistas de produtividade, critério avaliado na CAPES, Eng. IV. 

 

Tabela 3 - Perfil do corpo docente 

Instituição Nome 

Perfil 

Bolsita de 
Produtivida

de 

 

Livre-
Docência 

Participação em 
projetos de 

pesquisa em 
andamento com 
financiamento 

Corpo 
editorial, 
revisão 

de 
artigos 

Participação 
em 

cooperações 
nacionais e 

internacionais 
UFABC Alfeu J. Sguarezi Filho não não sim sim sim 

UFABC Carlos Eduardo 
Capovilla não não sim sim sim 

UFABC Edmarcio Antonio Belati não não sim sim sim 
UFABC Fabiano Fragoso Costa não não sim sim sim 

UFABC Katia Franklin Albertin 
Torres não não sim sim sim 

UFABC Thales Sousa não não não sim sim 

UNICAMP 
Carlos Alberto Castro 
(Professor Titular) 

Sim 
(Nível 1B) sim sim sim sim 

UNICAMP 
Ernesto Ruppert Filho 
(Professor Titular) 

Sim 
(Nível 1C) sim sim sim sim 

UNICAMP José Alexandre Diniz Sim 
(Nível 2) sim sim sim sim 

UNICAMP Luiz Carlos Pereira da 
Silva 

Sim 
(Nível 2) sim sim sim sim 

UNICAMP Maria Cristina Dias 
Tavares 

Sim 
(Nível 2) sim sim sim sim 

UNICAMP Walmir de Freitas Filho Sim 
(Nível 1D) sim sim sim sim 
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5.2   ATUAÇÃO NA PÓS-GRADUAÇÃO 

O corpo docente é formado por 100% (cem por cento) de docentes permanentes, 

sendo os da UFABC todos exclusivos do programa. 

Tabela 4 - Atuação na pós-graduação 

Instituiç
ão Nome 

Atuação na pós-graduação 

Permanente ou 
colaborador 

Dedicação 
exclusiva ao 

curso 
(sim/não) 

Outros cursos 
que participa 

(caso 
pertinente) 

UFABC   Alfeu J. Sguarezi Filho Permanente sim  
UFABC Carlos Eduardo Capovilla Permanente sim  
UFABC Edmarcio Antonio Belati Permanente sim  
UFABC Fabiano Fragoso Costa Permanente sim  

UFABC Katia Franklin Albertin 
Torres Permanente sim  

UFABC Thales Sousa Permanente sim  
UNICAMP Carlos Alberto Castro Permanente não UNICAMP 
UNICAMP Ernesto Ruppert Filho Permanente não UNICAMP 
UNICAMP José Alexandre Diniz Permanente não UNICAMP 
UNICAMP Luiz Carlos Pereira da Silva Permanente não UNICAMP 
UNICAMP Maria Cristina Dias Tavares Permanente não UNICAMP 
UNICAMP Walmir de Freitas Filho Permanente não UNICAMP 

5.3 PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
A Tabela 5 apresenta a produção científica do corpo docente de 2010 a 2012. A 

Tabela 6 a produção científica de toda carreira. Esses números poderão sofrer alterações 

positivas até a data de envio da proposta à CAPES, previsto para meados de 2013. Esta 

afirmação é sustentada por haver vários trabalhos em análises do corpo docente. 
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Tabela 5 - Produção científica do corpo docente (últimos 3 anos) 

Instituiçã
o Docente 

Produção científica (últimos 3 anos) 

Livros Cap. Livros
Artigos 

Periódicos 
(indexados) 

Trabalhos 
Completos 

Anais 
Patentes 

UFABC Alfeu J. Sguarezi Filho  4 8 17 2 
UFABC Carlos Eduardo Capovilla  1 2 4 1 
UFABC Edmarcio Antonio Belati  1 3 6 0 
UFABC Fabiano Fragoso Costa   4 4 1 

UFABC Katia Franklin Albertin
Torres 

  9 3  

UFABC Thales Sousa  2 1 5  
UNICAMP Carlos Alberto Castro 1  3 8  
UNICAMP Ernesto Ruppert Filho  4 9 10 2 
UNICAMP José Alexandre Diniz   6   
UNICAMP Luiz Carlos Pereira da Silva  1 5 9  
UNICAMP Maria Cristina Dias Tavares   4 31  
UNICAMP Walmir de Freitas Filho   10 12  
 Total 1 13 64 109 6 

Tabela 6 - Produção científica do copo docente (toda carreira) 

Instituiç
ão Docente 

Produção científica (toda a carreira) 

Livros Cap. Livros
Artigos 

Periódicos 
(indexados) 

Trabalhos 
Completo
s Anais 

Patentes 

UFABC Alfeu J. Sguarezi Filho 0 4 11 26 2 
UFABC Carlos Eduardo Capovilla  1 2 19 1 
UFABC Edmarcio Antonio Belati 0 1 10 36 0 
UFABC Fabiano Fragoso Costa 0 0 7 27 1 

UFABC Katia Franklin Albertin 
Torres 

  18 14  

UFABC Thales Sousa  3 2 18 0 
UNICAMP Carlos Alberto Castro 3 0 43 112  
UNICAMP Ernesto Ruppert Filho 0 6 45 153 4 
UNICAMP José Alexandre Diniz 2 0 32 65  
UNICAMP Luiz Carlos Pereira da Silva 0 1 44 118  
UNICAMP Maria Cristina Dias Tavares 0 0 22 126  
UNICAMP Walmir de Freitas Filho 0 0 47 66  
 Total 5 16 283 780 8 
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A Tabela 7 apresenta a distribuição da produção científica do corpo docente nos 

últimos três anos relacionado à área Engenharias IV. 

 

 

Tabela 7 - Distribuição das publicações no Qualis/CAPES (Eng. IV) 

Tipo 
Classificação Qualis/CAPES - últimos 3 anos 

A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 LI CI LN CN PI PN 

UFABC (PERM.) 3 2 8 0 8 0 5 0 6 0 3 0 3 
UNICAMP 19 7 7 0 3  1  5 1   2 
Total 22 9 15 0 11 0 6 0 11 1 3 0 5 
Total per capita 
(docente 
permanente) 
UFABC 

0,5 0,3
3 

1,3
3 0 1,3

3 0 0,8
3 0 1 0 0,5 0 0,5 

Total per capita 
UNICAMP 

3,1
6 

1,1
6 

1,1
6 0 0,5 0 0,1

6 0 0,8
3 

0,1
6 0 0 0,3

3 
Total per capita 
(docente 
permanente) 

1,83  0,75  1,25  0  0,91  0  0,5  0  0,91  0,08  0,25  0  0,41 

 

Analisando os índices, temos: 

DPI – UFABC = 1,26; 

DPI – GERAL = 1,71. 

Um dos critérios para obter um conceito muito bom na CAPES, Eng. IV, é ter um 

DPI superior a um, segundo os últimos critérios apresentados pela CAPES para Eng. IV. 

Nota: Cabe ressaltar aqui que o DPI – UFABC já possui um valor compatível ao que 

se espera de um curso de doutorado com alta qualidade, o que demonstra a alta capacidade 

dos docentes da UFABC isoladamente e reafirma o compromisso da FEEC/UNICAMP no 

processo. Seu compromisso é de alavancar a experiência do grupo fornecendo subsídios 

para isso, pois olhando simplesmente para o aspecto DPI, a UFABC já possui excelentes 

índices isoladamente. 

Obs1. DPI = (Produção relevante dos docentes permanentes) /DP. 

          DP - Docentes Permanentes. 
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Artigo 2 - O credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de orientadores 

do curso de Pós-graduação em Engenharia Elétrica serão sujeitos às regras votadas e 

definidas pelo colegiado do curso. 

Parágrafo único - O recredenciamento geral de todos os orientadores do curso 

ocorrerá periodicamente, no último trimestre que antecede a avaliação trienal da CAPES. 

5.5   EXPERIÊNCIA EM ORIENTAÇÃO 

A Tabela 8 apresenta a experiência de orientação em: Iniciação Científica (IC), Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC); Monografia de Especialização (ESP), Mestrado 

Profissional (MP), Mestrado Acadêmica (ME) e Doutorado (DO) do corpo docente. O 

grupo de docentes da UNICAMP apresenta maior experiência em relação ao grupo de 

docentes da UFABC, motivo principal da associação temporária. 

Tabela 8 - Experiência em orientações 

Instituiçã
o 

Docente 

Experiência em orientação  
(número de orientações concluídas) 

Graduação Pós-Graduação 
IC TCC ESP MP ME DO 

UFABC Alfeu J. Sguarezi Filho     1  
UFABC Carlos Eduardo Capovilla 2      
UFABC Edmarcio Antonio Belati 4 1 2  2  
UFABC Fabiano Fragoso Costa     3  
UFABC Katia Franklin Albertin Torres 3    1  
UFABC Thales Sousa  11 2    
UNICAMP Ernesto Ruppert Filho 37    20 9 
UNICAMP Walmir de Freitas Filho 6    12 5 
UNICAMP Maria Cristina Dias Tavares 13    9 6 
UNICAMP Luiz Carlos Pereira da Silva 11    15 7 
UNICAMP Carlos Alberto Castro 35    22 5 
UNICAMP José Alexandre Diniz 12    11 5 

 Total 129  12  4  0  96  37 

 

5.6   FORMAÇÃO NO EXTERIOR E EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL 

A Tabela 9 apresenta informações sobre a ligação dos docentes com centros internacionais.  
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Tabela 9 - Experiência Internacional 

Instituição 

Nome 
Experiência Internacional 

Tipo Instituição País Ano 

Unicamp Luiz Carlos Pereira da Silva Prof. 
Visitante 

Denmark 
Technical 
University, 
DTU 

Dinamarca. 2008 

Unicamp Carlos A. Castro Doutorado Arizona State 
University.  
 

Estados 
Unidos 

1990 - 
1993 

Unicamp Walmir de Freitas Filho  Pós-
doutorado 

University of 
Alberta.  
 

Canadá 2005-
2006 

Unicamp Ernesto Ruppert Filho Pós-
doutorado 

Canadian 
General 
Electric.  
 

Canadá 1987-
1988 

UFABC Alfeu J. Sguarezi Filho Visita técnica Universidade 
Politécnica da 
Catalunha 

Espanha 2011 

UFABC Fabiano Fragoso Costa Pós-
doutorado 

Universidade 
de Coimbra 

Portugal 2005-
2006 

 

O Pós-doutorado foi realizado por 25% dos docentes do programa sendo que  8% 

são docentes da UFABC. 

Professor visitante, visita técnica e doutorado foram realizados por 8% dos 

docentes do programa. 

6   PROJETOS DE PESQUISA 
Os projetos estão apresentados no Anexo B. 

7   LABORATÓRIOS DE PESQUISA  
Os docentes participantes da proposta estão alocados em vários laboratórios 

específicos totalizando aproximadamente de 481 m². Essas áreas poderão ser utilizadas por 

todos os docentes do curso, respeitando a especificidade de cada laboratório.  
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7.1   LABORATÓRIOS DE PESQUISA ESPECÍFICOS 

 

LABORATÓRIOS EM FUNCIONAMENTO 

 

1.   LAESE (Laboratório de Eletrônica e Sistemas de Energia Elétrica), 

coordenado pela PGEE, conta com aproximadamente 50 m2, está voltado para 

medidas e caracterizações de dispositivos elétrico/ eletrônicos bem como 

acionamentos elétricos e simulação em hardware de sistemas elétricos de 

potência. Conta com vários equipamentos. 

 

2.   LSTR (Laboratório de Simulação em Tempo Real), coordenado pelo 

professor Ricardo dos Santos Canelói e Fabiano Fragoso, conta com um 

aproximadamente 50 m2 e está equipado com um RTDS. 

 

3.   LINT (Laboratório de Instrumentação), coordenado pelo Prof. Carlos 

Capovilla, conta com aproximadamente 30 m2, está voltado a caracterizações 

eletrônicas e prototipagem. Conta com uma câmara climática e prototipadora 

LPKF. 

 

4.   LED (Laboratório de Eletrônica e Dispositivos), coordenado pelos Profs. 

Alfeu Sguarezi e Carlos Reis, conta com aproximadamente 105 m2, está 

voltado a projeto e caracterizações de Microeletrônica (subsidiado pelo PMU-

FAPESP), fabricação de microdispositivos e eletrônica de potência (Ainda em 

construção). 

 
 

 

LABORATÓRIOS QUE ENTRARÃO EM FUNCIONAMETO 

 

1. LMS-SEP (Laboratório de Modelagem e Simulação de Sistemas Elétricos de 

Potência), coordenado pela Prof. Dra. Ahda P. G. Pavani e utilizado pelos 

docentes do curso, conta com aproximadamente 80 m2, está voltado a 
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simulações computacionais de sistemas elétricos (previsão para entrega em 

2013). 

 

2. OPSEP (Laboratório de Operação e Planejamento de Sistemas Elétricos de 

Potência), coordenado pelo Prof. Thales Sousa, com aproximadamente 166 m2, 

localizado no campus de São Bernardo do Campo, está voltado para as 

seguintes linhas: Operação de Sistemas Elétricos de Potência; Planejamento de 

Sistemas Elétricos de Potência; Proteção de Sistemas Elétricos de Potência; 

Qualidade de Sistemas Elétricos de Potência; Regulação de Sistemas Elétricos 

de Potência (previsão para entrega em 2013). 

7.2   Laboratórios de Pesquisa Compartilhados 

A UFABC possui um supercomputador se destaca pelo uso da tecnologia NUMAflex 

que propicia performance inigualável em processos paralelos. As descrições técnicas do 

equipamento são: 

1) Sistema SGI Altix 4700 com 68 processadores dual-core de 1.4 GHz/12 MB cache 

Intel Itanium 2 (136 cores no total), 272 GB de memória RAM, 2 discos rígidos 300 GB 15 

KRPM SAS, leitor de DVD-ROM, 5 PCIX slots, 2 GigE ports, rack de 42 U's; 

2) Conjunto de softwares: Sistema operacional SUSE Linux Enterprise Server 10, 

programa SGI Propack 5, programa Intel C++ Compiler com 5 licenças flutuantes, 

programa Intel Fortran Compiler com 5 licenças flutuantes, programa Intel MKL Cluster 

Edition com 2 licenças para usuários simultâneos, programa Intel Vtune com 2 licenças 

flutuantes e licença de uso de programa PBS PRO Batch Scheduler para 140 

processadores; 

3) Sistema de armazenamento InfiniteStorage modelo IS350 com controladora dual 

RAID, 48 discos 500GB SATA2 (24 TB raw), rack 40U's e Sistema de armazenamento 

modelo IS120 com (12) discos 300 GB SAS; 

4) No Break 18 kVA modelo Powerware 9170+; 

5) Custo no Brasil: R$2.046.000,00 (Dois milhões e quarenta e seis mil reais), este 

valor inclui a manutenção e instalação. 
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Além do supercomputador, a UFABC conta com um cluster de computadores com 5 

nós, cada um contendo 2 processadores Intel Xeon dual core e 4 GB de memória RAM, 1.5 

TB de espaço em disco. Isso totaliza 20 cores de processamento. Um outro Cluster Cromo 

é constituído por 13 Pentium Xeons: Um Front-end com quatro núcleos de processamento 

e 4 GBytes de memória, o qual faz a interface com a internet e com os usuários. Os outros 

doze nós são utilizados para processamento dos cálculos. Sendo sete nós com quatro 

núcleos de processamento e 4 GBytes de memória, e cinco deles, com oito núcleos de 

processamento e 16 GBytes de memória. Somando um total de 72 processadores (cores) e 

112 GBytes de memória. O cluster está atualmente passando por um upgrade de memória e 

em breve estará com 140 GBytes de memória RAM. 

No campus de Santo André (BlocoA) existem vários laboratórios destinados aos 

cursos de graduação equipados com bancadas, equipamentos e técnicos que também 

poderão dar apoio ao curso de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. Em destaque os 

laboratórios que atendem as seguintes disciplinas de graduação: Máquinas Elétricas; 

Sistemas de Potência; Instalações Elétricas; Eletrônica de Potência; Qualidade da Energia; 

Instrumentação e Eletrônica e outras com cunho para engenharia Elétrica. Estes 

laboratórios poderão ser utilizados para atividades específicas do curso. 

8   Comparação com Cursos Brasileiros 
A nossa comparação será baseada no DPI, pois devido à natureza de submissão 

inicial do curso de Doutorado em Engenharia Elétrica da UFABC, o critério mais 

adequado para comparação no comitê de área Engenharias IV é o DPI.  

Pela tabela 10 verificamos que somente os docentes proponentes da UFABC, que 

possuem DPI=1,26, garantem que o curso estará acima de 22 dos 25 cursos de doutorado 

existentes no país. A tabela 11 ressalta esse mérito, mostrando que somente os cursos da 

UFCG, UFSM e UFMG estarão acima nesse quesito, com destaque ao fato que os cursos 

da UFMG (DPI=1,28) e UFSM (DPI=1,29) estão centésimos acima de nossa proposta, o 

que podemos considerar praticamente como um empate, mostrado e ressaltando qualidade 

do corpo docente proponente da UFABC que sob essa ótica possui o segundo melhor 

desempenho do país. 
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ANEXO A: Disciplinas e Ementas 
 

A.1  DISCIPLINAS LIVRES 

EEL-101: Aplicações de Conversores Estáticos de Potência 

Carga horária: 48 horas em sala de aula e 96 horas de dedicação individual 

Créditos: 12 

Ementa 

Conversores estáticos de potência. Topologias convencionais e modernas de circuitos de potência 

de conversores. Aplicações de conversores estáticos em sistemas elétricos de potência. Requisitos 

de qualidade da energia elétrica.Técnicas de controle e modelagem. 

Bibliografia 

[1]- Yazdani, A.; Iravani, R.: Voltage-Sourced Converters in Power Systems, Wiley, 2010. 
[2]- Akagi, H.; Watanabe, E. H.; Aredes, M.: Instantaneous Power Theory and Applications to 
Power Conditioning, Wiley, 2007. 

[3]- Erickson, R. W.: Fundamentals of Power Electronics, 2nd edition, Kluwer Academic Publishers, 
2001. 

[4]- Mohan, N.; Underland, T. M.; Robbins, W. P.: Power Electronics, Converters, Applications and 
Design, 3rd edition, Wiley, 2003. 

[5]- Dewan, S. B.; Straughn, A.: Power Semiconductor Circuits, Wiley, 1974. 

[6]- Kassakian, J. G.; Schlecht, M. F.; Verghese, G. C.: Plinciples of Power Electronics, Addison-
Wesley, 1991. 

[7]- Paice, D. A.: Power Electronics Converter Harmonics, Multipulse Methods for Clean Power, 
Wiley, 1999. 

[8]- Kazmierkowski, M. P.; Krishnan, R.; Blaabjerg, F.: Control in Power Electronics, Selected 
Problems, Academic Press, 2002. 

[9]- Keyhani, A.; Marwali, M. N.; Dai, M.: Integration of Green and Renewable Energy in Electric 
Power Systems, Wiley, 2009. 

EEL-102: Eletrônica de Potência 

Carga horária: 48 horas em sala de aula e 96 horas de dedicação individual 

Créditos: 12 

Ementa 

Dispositivos semicondutores de potência. Retificadores. Retificadores com modulação especial. 

Conversores tipo CC/CC. Conversores tipo CC/CA. Aplicações. 

Bibliografia 

[1]- Barton, T. H.: Rectifiers Cycloconverters and AC Controllers, Osford, 1994. 

[2]- Kazimierczuk, M. K.: Pulse-width Modulated DC-DC Power Converters, Wiley, 2008. 
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[3]- Holmes, D. G.; Lipo, T. A.: Pulse Width Modulation for Power Converters: Principles and 
Practice, Wiley, 2003. 

[4]- Erickson, R. W.: Fundamentals of Power Electronics, 2nd edition, Kluwer Academic Publishers, 
2001. 

[5]- Mohan, N.; Underland, T. M.; Robbins, W. P.: Power Electronics, Converters, Applications and 
Design, 3rd edition, Wiley, 2003. 

[7]- Dewan, S. B.; Straughn, A.: Power Semiconductor Circuits, Wiley, 1974. 

[8]- Kassakian, J. G.; Schlecht, M. F.; Verghese, G. C.: Plinciples of Power Electronics, Addison-
Wesley, 1991. 

 

EEL-103: Máquinas Elétricas e Dispositivos Eletromecânicos 

Carga horária: 48 horas em sala de aula e 96 horas de dedicação individual 

Créditos: 12 

Ementa 

Fundamentos da modelagem e da simulação numérica de máquinas elétricas, de atuadores e de 

sensores eletromecânicos. Modelagem numérica de materiais magnéticos (aços elétricos e imãs) 

aplicados em máquinas elétricas e em dispositivos eletromecânicos. 

Bibliografia 

[1]- Pyrhönen, J.; Jokinen, T.; Hrabovcova, V.: Design of Rotating Electrical Machines, Wiley, 2009.  

[2]- Krishnan, R.: Electric Motor Drives, Prentice Hall, 2001. 

[3]- Krause, P. C.; Wasynczuk, O.; Sudhoff, S. D.: Analysis of Electric Machinery, IEEE Press, 1995. 

[4]- Novotny, D. W.; Lipo, T. A.: Vector Control and Dynamics of AC Drives, Oxford, 1996. 

[5]- Leonhard, W.: Control of Electrical Drives, Springer, 1996. 

[6]- Bim, E.: Máquinas Elétricas e Acionamento, Campus, 2009. 

[7]- Kingsley Jr., C.; Fitzgerald, A. E.: Máquinas Elétricas, Bookman 6ª Edicão, 2006. 

[8]- Sen, P. C.: Principles of Electric Machines and Power Electronics, 2nd edition, Wiley, 1996. 

 

EEL-104: Materiais Elétricos e Dielétricos 

Carga horária: 48 horas em sala de aula e 96 horas de dedicação individual 

Créditos: 12 

Ementa 

Equação de Maxwell, magnetização, Campo e onda magnética, polarização e relaxação elétrica: 

campo estático, mecanismo de polarização elétrica, classificação de materiais dielétricos, campo 

elétrico no volume (interno), polarização e relaxação elétrica em campo elétrico variável no tempo, 

fenômeno de relaxação dielétrica, materiais ferroelétricos, piezelétrico e piroelétrico, eletretos, 

injeção de cargas pelos eletrodos, condução elétrica e fotocondução, envelhecimento elétrico em 

materiais, descargas elétricas e fenômenos de ruptura. 

Bibliografia 
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[1]- Hippel, A. R. V.: Dielectric Materials and Applications, Artech House, 1995.  

[2]- Blythe, A. R.: Electrical Properties of Polymers, Cambridge Universtiy Press,Cambridge, 1979.  

[3]- Hippel, A. R. V.: Dielectrics and Waves, John Wiley and Sons, New York, 1954. 

[4]- Roundhill, D. M.; Fackler, J. P.: Optoelectronic properties of inorganic compounds, Springer, 
1999. 

[5]- Sessler, G. M.: Electrets, 2nd edition, Springer-Verlag, New York, 1987.  

[6]- O?Dwyer, J. J.: The Theory of Electrical Conduction and Breakdown in Solids, Clarendon, 
Oxford, 1973.  

[7]- Kuffel, E.; Zaengl, W. S.: High Voltage Engineering, Pergamon Press, Oxford,1984. 

 

EEL-105: Processos de Fabricação de Dispositivos Microeletrônicos 

Carga horária: 48 horas em sala de aula e 96 horas de dedicação individual 

Créditos: 12 

Ementa 

Teoria de Semicondutores. Tecnologia de fabricação de circuitos integrados - Bipolar e MOS 

(NMOS, CMOS e BICMOS). Principais etapas de fabricação de circuitos integrados e de dispositivos 

de eletrônica de potência baseados em silício. Processos de limpeza de substratos. Oxidação 

térmica. Deposição de filmes finos em fase gasosa. Processos litográficos. Dopagens por difusão 

térmica e por implantação iônica. Processos de corrosão úmida e seca aplicados no 

desenvolvimento de microeletromecanismos (MEMS). 

Bibliografia 

[1]- Madou, M. J.:Fundamentals of microfabrication, CRC press - Florida, 2002. 

[2]- Gardner, J. W.; VARADAN, V. K.; AWADELKARIM, O. O.: Microsensors MEMS and smart 
devices. John Wiley & Sons - New York, 2001. 

[3]- Sze, S. M.; Semiconductor sensors, John Wiley & Sons - New York, 1994. 

[4]- Ristic, L.; Sensor technology and devices, Artech House - Boston, 1994. 

[5]- Plummer, J. D.; Deal, M. D.; Griffin, P. B.: Silicon VLSI Technology ? Fundamentals, Practice and 
Modeling, Prentice Hall, 2000. 

[6]- Chang, C.Y.; Sze, S. M.: ULSI Technology, McGrawHill ,1996. 

[5]- Sessler, G. M.: Electrets, 2nd edition, Springer-Verlag, New York, 1987. 

[6]- O?Dwyer, J. J.: The Theory of Electrical Conduction and Breakdown in Solids, Clarendon, 
Oxford, 1973. 

[7]- Kuffel, E.; Zaengl, W. S.: High Voltage Engineering, Pergamon Press, Oxford,1984 

. 

EEL-107: Tópicos Avançados em Qualidade da Energia Elétrica 

Carga horária: 48 horas em sala de aula e 96 horas de dedicação individual 

Créditos: 12 
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Ementa 

A Qualidade da Energia Elétrica (QEE) no panorama energético nacional. Definição e terminologia 

utilizada. Problemas de QEE e seus efeitos em sistemas elétricos. Legislação sobre QEE. Aspectos 

de monitoramento da QEE. Métodos de mitigação de problemas na QEE. 

Bibliografia 

[1]- Dugan, R. C.; Granaghan, M. F.; Beaty, H. W.: Electrical Power Sytems Quality, Second Edition, 
Mac Graw Hill, 2002. [2]- Short, T. A.: Distribution Reliability and power Quality, CRC Press, 2005.  

[3]- Fuchs, E. F.; Masoum, M. A.: Power Quality in Power Systems and Electrical Machines, 
Academic Press, 2008.  

[4]- Akagi, H.; Watanabe, E. H.; Aredes, M.: Instantaneous Power Theory and Applications to Power 
Conditioning, Wiley, 2007. 

[5]- Kagan, N.; Robba, E. J.: Estimaçao De Indicadores De Qualidade Da Energia Eletrica, Editora  

Edgard Blucher, 2009. 

 

EEL-108: Sensores e Dispositivos de Comunicação Sem Fio 

Carga horária: 48 horas em sala de aula e 96 horas de dedicação individual 

Créditos: 12 

Ementa 

Análise de sensores (Térmicos, Mecânicos, Magnéticos, Radiantes). Tecnologia de fabricação de 

sensores. Condicionamento de sinais. 

Interface. Transmissão sem fio. Características de dispositivos para transmissão sem fio. 

Bibliografia 

[1]- Meijer, G. C. M. Smart Sensor Systems, John Wiley & Sons, 2008. 

[2]- Sze, S.M. Semiconductor Sensors, John Wiley & Sons, Inc, 1994. 

[3]- Wilson, J. S Sensor Technology Handbook, Elsevier, 2005. 

[4]- Elwenspoek, M. , Wiegerink, R. "Mechanical Microsensors" Springer, 2001. 

[5]- Lee, T. H., Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits, 2nd edition, Cambridge 
University Press. 2004. 

[6]- Razavi, B., RF Microelectronics, First Edition, Prentice Hall. 1998. 

[7]- Balanis, C. A. Antenna Theory: Analysis and Design, 2 edn, John Wiley & Sons. 1997. 

 

EEL-201: Análises Estática em Sistemas Elétricos de Potência 

Carga horária: 48 horas em sala de aula e 96 horas de dedicação individual 

Créditos: 12 
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Ementa 

Modelagem dos componentes do sistema elétricos de potência. Fluxo de potência para redes de 

transmissão e distribuição: formulação, algoritmos e métodos de solução, ajustes e controles. 

Análise de curto-circuito. 

Bibliografia 

[1]- Powell, L: Power System Load Flow Analysis, McGraw-Hill Professional; 1ª edition, 2004. [2]- 
Saadat, H: Power System Analysis, McGraw Hill Higher Education; 2ª Revised edition, 2009. [3]- 
Bergen, A. R.; Vittal, V.: Power System Analysis, Prentice Hall; 2ª edition, 1999.  

[4]- Beaty, H. W.: Handbook of Electric Power Calculations, McGraw-Hill Professional; 3ª edition, 
2000. [5]- Robba, E. J.: Introdução a Sistemas Elétricos de Potência, Editora Edgard Blucher; 
2ªedição, 2000.  

[6]- Monticelli, A.; Garcia, A.: Introdução a Sistemas de Energia Elétrica, Editora Unicamp, 1ª edição, 
2004. 

 

EEL-202: Mercado de Energia Elétrica 

Carga horária: 48 horas em sala de aula e 96 horas de dedicação individual 

Créditos: 12 

Ementa 

Histórico sobre a reestruturação da indústria de energia elétrica. Introdução aos modelos 

estruturais e regulatórios dos sistemas de energia elétrica, com ênfase no sistema elétrico 

Brasileiro. Etapas de reestruturação da indústria de energia elétrica no Brasil e a composição do 

sistema interligado nacional. Agentes da indústria de energia elétrica no Brasil e os seus segmentos. 

Tarifação de energia elétrica. Mercados Livre e Cativo. O serviço de transporte de energia e a 

formação do preço do serviço de transporte. Regras de comercialização de energia e leilões de 

energia elétrica. Serviços ancilares. Regulação do serviço de transmissão. 

Bibliografia 

[1]- Silva, E. L.: Formação de Preços em Mercados de Energia Elétrica, Editora Sagra Luzzatto, 
2001. 

[2]- Stoft, S.: Power System Economics, Wiley-IEEE Press; 1st edition, 2002. 

[3]- Tolmasquim, M. T.: Geração de Energia Elétrica no Brasil, Editora Interciência, 1ªEdição, 2005. 

[4]- Kelman, J.: Desafios Do Regulador, Editora Synergia, 1ªEdição, 2009. 

[5]- Alomoush, M.; Shahidehpour, M.: Restructured Electrical Power Systems, CRC Press; 1st 
edition, 2001. 

 

EEL-203: Metaheurísticas Aplicadas a Sistemas de Elétricos de Potência 

Carga horária: 48 horas em sala de aula e 96 horas de dedicação individual 

Créditos: 12 
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Ementa 

Introdução às metaheurísticas. Estudos dos métodos: Simulated Annealing, Busca Tabu, Algoritmos 

Genéticos, GRASP e Colônia de Formigas. Aplicação na resolução de problemas de otimização em 

Sistemas Elétricos de Potência. 

Bibliografia 

[1]- Momoh, J. A.: Electric Power System Applications of Optimization, CRC Press; 1 edition, 2001.  

[2]- Kagan, N.; Kagan, H.; Schmidt, H. P.; Oliveira, C. C. B.: Métodos de Otimização Aplicados a 
Sistemas Elétricos de Potência, Editora Blucher, 2009. 

[3]- Lee, K. Y.; El-Sharkawi, M. A.: Modern Heuristic Optimization Techniques: Theory and 
Applications to Power Systems, Wiley-IEEE Press, 2008. 

[4]- Monmarché, N.; Artificial Ants, Wiley-ISTE , 2010. 

[5]- Haupt, R. L.; Haupt, S. E.: Practical Genetic Algorithms, Wiley-Interscience; 2 edition, 2004. 

 

EEL-204: Otimização Clássica em Sistemas de Elétricos de Potência 

Carga horária: 48 horas em sala de aula e 96 horas de dedicação individual 

Créditos: 12 

Ementa 

Introdução à otimização de sistemas e às técnicas envolvendo Programação Linear - PL e 

Programação não Linear - PNL, com aplicação em Sistemas Elétricos de Potência: Fluxo de 

Potência Ótimo, alocação ótima de equipamentos de controle, expansão de sistemas elétricos, 

alocação de perdas, análises de sensibilidade, reconfiguração de redes e Unit Commitment. 

Bibliografia 

[1]- Momoh, J. A.: Electric Power System Applications of Optimization, CRC Press; 1 edition, 2001.  

[2]- Zhu, J.: Optimization of Power System Operation, Wiley-IEEE Press, 2009. 

[3]- Bazaraa, M. S.; Sherali, H. D., Shetty, C. M.: Nonlinear Programming: Theory and Algorithms, 
Wiley-Interscience; 3 edition (May 5, 2006). 

[4]- Goldbarg, M. C.; Luna H. P. L.: Livro Otimização Combinatória e Programação Linear, Editora: 
Campus / Elsevier, 2005. 

[5]- Lins, M. P. E.; Calôba, G. M.: Programação Linear com Aplicações em Teoria dos Jogos e 
Avaliação de Desempenho, 2006. 

[6]- Kagan, N.; Kagan, H.; Schmidt, H. P.; Oliveira, C. C. B.: Métodos de Otimização Aplicados a 
Sistemas Elétricos de Potência, Editora Blucher, 2009. 

[7]- Luenberger, D. G; Ye, Y.: Linear and Nonlinear Programming, Springer US, 2009. 

EEL-205: Proteção de Sistemas de Elétricos de Potência 

Carga horária: 48 horas em sala de aula e 96 horas de dedicação individual 

Créditos: 12 
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Ementa 

Conceitos. Princípios fundamentais dos sistemas de proteção. Tipos de relés. Transformadores de 

medida. Proteção de linhas de transmissão. Proteção de transformadores. Proteção de geradores e 

motores. Proteção de barras, reatores e banco de capacitores. Aplicação de inteligência artificial na 

proteção de sistemas elétricos de potência. 

Bibliografia 

[1]- Blackburn, J.L.: Protective Relaying ? Principles and Applications. 2.ed., New York, Marcel 
Dekker, Inc, 1998. 

[2]- Horowitz, S. H.; Phadke, A. G.: Power System Relaying. 2.ed., England, Research Studies 
Press, 1996. 

[3]- Johns, A.T.; Salman, S.K.: Digital Protection for Power System. England, Peter Pereguinu Ltd, 
1995. 

[4]- Mason, C.R.: The Art & Science of Protective Relaying. General Electric, 1956. 

[5]- Anderson, P.M.: Power System Protection, Wiley-IEEE Press, 1998. 

[6]- Coury, D. V.; Oleskovicz, M.; Giovanini, R.: Proteção de Sistemas Elétricos de Potência: Dos 
Relés Eletromecânicos aos Microprocessados Inteligentes, Editora da Universidade de São Paulo, 
2007. 

EEL-206: Sistemas Inteligentes Avançados 

Carga horária: 48 horas em sala de aula e 96 horas de dedicação individual 

Créditos: 12 

Ementa 

Definições características básicas. Abordagens de sistemas inteligentes. Tipos de sistemas híbridos. 

Mecanismos de combinação entre sistemas inteligentes. Arquiteturas neuro-fuzzy. Arquiteturas 

fuzzy-genético. Aplicações em problemas práticos 

Bibliografia 

[1]- Ross, T. J.: Fuzzy Logic with Engineering Applications, 2nd edition, Wiley, 2004. 

[2]- Pedrycz, W.; Gomide, F.: An Introduction to Fuzzy Sets, Analysis and Design, Mit Press, 1998.  

[3] Karry, F. O.; Silva, C.: Soft Computing and Intelligent Systems Design. Addison Wesley, 2004. 

[3]- Duda, O. R.: Pattern Classification. 2nd ed., John Wiley & Sons, 2001. 

[4]- Haykin, S.: Neural Networks: Comprehensive Foundation. 2nd edition, Prentice-Hall, 1999. 

[5]- Jang, Jyh-Shing. R.; Sun, Chuen-Tsai; Mizutani, E.: Neuro-Fuzzy and Soft Computing, Prentice-
Hall, Englewood Cliffs, 1997. 

EEL-301: Estudo Dirigido I 

Carga horária: 48 horas em sala de aula e 96 horas de dedicação individual 

Créditos: 12 

Ementa 

Estudo individual, sob orientação de um professor, de tópicos específicos para auxiliar na realização 

do trabalho de pesquisa. O conteúdo preciso do estudo deve ser definido a partir de uma proposta 
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de trabalho que vise amadurecer o aluno, envolvendo técnicas, ferramentas e teorias que serão 

utilizados durante o desenvolvimento da pesquisa. Para avaliação o aluno deverá apresentar um 

trabalho escrito que será analisado por uma comissão constituída por dois docentes do curso que 

deferirá um conceito para o trabalho. 

Bibliografia 

[ ]- Variável, de acordo com o tema do estudo. 

EEL-309: Estudo Dirigido II 

Carga horária: 48 horas em sala de aula e 96 horas de dedicação individual 

Créditos: 12 

Ementa 

Estudo individual, sob orientação de um professor, de tópicos específicos para auxiliar na realização 

do trabalho de pesquisa. O conteúdo preciso do estudo deve ser definido a partir de uma proposta 

de trabalho que vise amadurecer o aluno, envolvendo técnicas, ferramentas e teorias que serão 

utilizados durante o desenvolvimento da pesquisa. Para avaliação o aluno deverá apresentar um 

trabalho escrito que será analisado por uma comissão constituída por dois docentes do curso que 

deferirá um conceito para o trabalho. 

Bibliografia 

[ ]- Variável, de acordo com o tema do estudo. 

EEL-302: Métodos Numéricos  

Carga horária: 48 horas em sala de aula e 96 horas de dedicação individual 

Créditos: 12 

Ementa 

Ferramentas computacionais. Solução de sistemas determinados de equações algébricas lineares e 

não-lineares. Interpolação e aproximação. Integração e diferenciação numéricas. Solução de 

sistemas de equações diferenciais ordinárias. Computação de autovalores de uma matriz. Solução 

de sistema geral de equações algébricas lineares com coeficientes reais. Minimização irrestrita de 

uma função não-linear. 

Bibliografia 

[1]- Burden, R. L.; Faires, J. D.: Análise Numérica, Editora Cengage Learning, 8a Edição, 2008 

[2]- Chapra, S. C.: Applied Numerical Methods With Matlab for Engineers and Scientists, McGraw-
Hill; 6a edition, 2009 

[3]- Moler, C. B.: Numerical Computing with Matlab, Revised Reprint, Society for Industrial and 
Applied Mathematics, 2008. 

[4]- Gilat, A.: Numerical Methods with Matlab, Wiley; 2a edition, 2010. 

EEL-303: Seminário de Projeto de Pesquisa 

Carga horária: 48 horas em sala de aula e 96 horas de dedicação individual 
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Créditos: 12 

Ementa 

Disciplina que objetiva a elaboração da proposta de dissertação e proporcionar aos alunos o 

aprendizado de técnicas de apresentação oral e escrita de resultados de pesquisas. A conclusão 

dessa disciplina é feita com a defesa da proposta perante uma Comissão Examinadora 

Bibliografia 

[1]- Barros, A. J.; Lehfeld, N. A.; Projeto de Pesquisa: Propostas Metodológicas, Editora: Vozes, 
2004 

[2]- Salomon, D. V.: Como Fazer uma Monografia, Editora: Martins Fontes, 2004. 

[3]- Murray, R.: How to Write a Thesis, Open University Press; 2 edition, 2006. 

[4]- Hart, C.: Doing a Literature Review: Releasing the Social Science Research Imagination, Sage     
Publications Ltd; 1 edition, 1999. 

[5]- Cintra, J. C. A.:Tecnica de Apresentação, Editora: Jose Carlos Cintra, 2007. 

[6]- Beer, D.; McMurrey, D.: A Guide to Writing as an Engineer, 2nd edition, Wiley, 2005. 

[7]- Rubens, P.: Science & Technical Writing, 2nd edition, Routledge, 2001. 

[8]- Severino, A. J.: Metodologia do Trabalho Científico, 22a edição, Cortez Editora, 2003. 

[9]- Medeiroa, J. B.: Redação Científica, 5a edição, Atlas, 2003. 

EEL-304: Tópicos Especiais em Engenharia Elétrica I 

Carga horária: 48 horas em sala de aula e 96 horas de dedicação individual 

Créditos: 12 

Ementa 

Disciplina abordando matérias avançadas de caráter fundamental da Engenharia Elétrica que 

complementem o curso e que, eventualmente, possam motivar a abertura de novos campos de 

investigação. A disciplina, quando oferecida, deverá conter um subtítulo, ementa e bibliografia 

aprovadas pela coordenação do curso. 

Bibliografia 

[ ]-Variável, de acordo com o tema do estudo. 

 

EEL-307: Tópicos Especiais em Engenharia Elétrica II 

Carga horária: 48 horas em sala de aula e 96 horas de dedicação individual 

Créditos: 12 

Ementa 

Disciplina abordando matérias avançadas de caráter fundamental da Engenharia Elétrica que 

complementem o curso e que, eventualmente, possam motivar a abertura de novos campos de 

investigação. A disciplina, quando oferecida, deverá conter um subtítulo, ementa e bibliografia 

aprovadas pela coordenação do curso. 
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Bibliografia 

[ ]-Variável, de acordo com o tema do estudo. 

EEL-308: Tópicos Especiais em Engenharia Elétrica III 

Carga horária: 48 horas em sala de aula e 96 horas de dedicação individual 

Créditos: 12 

Ementa 

Disciplina abordando matérias avançadas de caráter fundamental da Engenharia Elétrica que 

complementem o curso e que, eventualmente, possam motivar a abertura de novos campos de 

investigação. A disciplina, quando oferecida, deverá conter um subtítulo, ementa e bibliografia 

aprovadas pela coordenação do curso. 

Bibliografia 

[ ]-Variável, de acordo com o tema do estudo. 

 

EEL-305: Estágio Docência I 

Carga horária: 24  

Créditos: 2 

Ementa 

Nessa disciplina o aluno de Pós-graduação ira acompanhar de forma integral uma disciplina da 

graduação, ou seja, auxiliar no planejamento da disciplina da graduação e na elaboração das aulas 

teóricas e/ou práticas, assistir as aulas de graduação e participar ativamente das aulas práticas, 

ministrar 1 (uma) aula teórica supervisionada escolhida pelo docente responsável pela disciplina e 

auxiliar na elaboração de roteiros, listas de exercícios, e outras atividades relacionadas com a 

disciplina de graduação. 

 

Bibliografia 

[ ]-Variável, de acordo com o tema do estudo. 

EEL-306: Estágio Docência II 

Carga horária: 24  

Créditos: 2 

Ementa 

Nessa disciplina o aluno de Pós-graduação ira acompanhar de forma integral uma disciplina da 

graduação, ou seja, auxiliar no planejamento da disciplina da graduação e na elaboração das aulas 

teóricas e/ou práticas, assistir as aulas de graduação e participar ativamente das aulas práticas, 

ministrar 1 (uma) aula teórica supervisionada escolhida pelo docente responsável pela disciplina e 
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auxiliar na elaboração de roteiros, listas de exercícios, e outras atividades relacionadas com a 

disciplina de graduação. 

 

Bibliografia 

[ ]-Variável, de acordo com o tema do estudo. 

A.2 DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 

EEL-401: Projeto de Pesquisa I 

Carga horária: 06 horas em sala de aula e 18 horas de dedicação individual 

Créditos: 2 

Ementa: 

Estudo de temas avançados que convergem para a definição da proposta de tese, com ementa 

específica a ser aprovada pelo Colegiado do Curso para cada aluno. 

Bibliografia: 

[ ]-Variável, de acordo com o tema do estudo. 

EEL-402: Projeto de Pesquisa II 

Carga horária: 06 horas em sala de aula e 18 horas de dedicação individual 

Créditos: 2 

Ementa 

Estudo de temas avançados que convergem para a definição da proposta de tese, com ementa 

específica a ser aprovada pelo Colegiado do Curso para cada aluno. 

Bibliografia 

[ ]-Variável, de acordo com o tema do estudo. 

EEL-403: Projeto de Pesquisa III 

Carga horária: 06 horas em sala de aula e 18 horas de dedicação individual 

Créditos: 2 

Ementa 

Estudo de temas avançados que convergem para a definição da proposta de tese, com ementa 

específica a ser aprovada pelo Colegiado do Curso para cada aluno. 

Bibliografia 

[ ]-Variável, de acordo com o tema do estudo. 
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EEL-404: Projeto de Tese em Engenharia Elétrica I 

Carga horária: 06 horas em sala de aula e 18 horas de dedicação individual 

Créditos: 2 

Ementa 

Atividade obrigatória prevista nas normas de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFABC, 

sem contagem de créditos, cuja conclusão deverá resultar na elaboração do Projeto de Tese do 

aluno, a ser avaliado no Exame de Qualificação. 

Bibliografia 

[ ]-Variável, de acordo com o tema do estudo. 

EEL-405: Projeto de Tese em Engenharia Elétrica II 

Carga horária: 06 horas em sala de aula e 18 horas de dedicação individual 

Créditos: 2 

Ementa 

Atividade obrigatória prevista nas normas de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFABC, 

sem contagem de créditos, cuja conclusão deverá resultar na elaboração do Projeto de Tese do 

aluno, a ser avaliado no Exame de Qualificação. 

Bibliografia 

[ ]-Variável, de acordo com o tema do estudo. 

EEL-406: Projeto de Tese em Engenharia Elétrica III 

Carga horária: 06 horas em sala de aula e 18 horas de dedicação individual 

Créditos: 2 

Ementa 

Atividade obrigatória prevista nas normas de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFABC, 

sem contagem de créditos, cuja conclusão deverá resultar na elaboração do Projeto de Tese do 

aluno, a ser avaliado no Exame de Qualificação. 

Bibliografia 

[ ]-Variável, de acordo com o tema do estudo.. 

EEL-407: Pesquisa Orientada em Engenharia Elétrica I 

Carga horária: 06 horas em sala de aula e 18 horas de dedicação individual 

Créditos: 2 
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Ementa 

Atividade obrigatória prevista nas normas Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFABC, sem 
contagem de créditos, visando à elaboração da Tese de Doutorado. 

Bibliografia 

[ ]-Variável, de acordo com o tema do estudo. 

EEL-408: Pesquisa Orientada em Engenharia Elétrica II 

Carga horária: 06 horas em sala de aula e 18 horas de dedicação individual 

Créditos: 2 

Ementa 

Atividade obrigatória prevista nas normas Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFABC, sem 
contagem de créditos, visando à elaboração da Tese de Doutorado. 

Bibliografia 

[ ]-Variável, de acordo com o tema do estudo. 

EEL-409: Pesquisa Orientada em Engenharia Elétrica III 

Carga horária: 06 horas em sala de aula e 18 horas de dedicação individual 

Créditos: 2 

Ementa 

Atividade obrigatória prevista nas normas Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFABC, sem 
contagem de créditos, visando à elaboração da Tese de Doutorado. 

Bibliografia 

[ ]-Variável, de acordo com o tema do estudo. 
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ANEXO B: Projetos dos professores 
proponentes no triênio 

 

B1 – Professores da Unicamp 
 

Estudo e desenvolvimento de técnicas de controle de potência para o gerador de relutância 
variável aplicado a sistemas de geração eólica 

Pesquisador responsável: Ernesto Ruppert Filho  

Beneficiário: Ernesto Ruppert Filho  

Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Faculdade de Engenharia Elétrica e 
de Computação  

Pesquisadores principais: Ernesto Ruppert Filho 

Área do conhecimento: Engenharias - Engenharia Elétrica  

Linha de fomento: Auxílio à Pesquisa - Regular  

Processo: 12/04872-0 

Vigência: 01 de julho de 2012 - 30 de junho de 2014  

Assunto(s): Eletrônica industrial, sistemas e controles eletrônicosSistemas elétricos de 
potênciaEletrônica de potênciaEnergia eólicaGeradoresProjetos Regulares 

Resumo 
O objetivo deste projeto de pesquisa é o estudo e a implementação de técnicas de controle de potência ativa de 
geradores de relutância variável em alternativa aos geradores síncronos e geradores de indução de rotor bobinado 
para uso em geração eólica conectadas a barramentos do sistema de energia elétrica e também em microrredes ou 
em sistemas isolados. Propõe-se estudar métodos de controle do gerador de relutância variável primeiramente 
através de técnicas de simulação computacional usando modelos matemáticos do sistema em estudo e, 
posteriormente, implementando um protótipo de potência reduzida em laboratório. Outras propostas poderão ser 
estudadas e apresentadas durante o desenvolvimento deste trabalho. (AU)  

 

Valor total do projeto: parte em R$44.736,60 parte em US$18.022,80 

 

Conversor eletrônico de potência para sistema fotovoltaico de geração distribuída sem capacitor 
eletrolítico 

Pesquisador responsável: Ernesto Ruppert Filho  

Beneficiário: Ernesto Ruppert Filho  

Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Faculdade de Engenharia 
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Elétrica e de Computação  

Área do conhecimento: Engenharias - Engenharia Elétrica  

Linha de fomento: Auxílio à Pesquisa - Regular  

Processo: 10/50101-0 

Vigência: 01 de junho de 2010 - 31 de maio de 2012  

Assunto(s): Eletrônica industrial, sistemas e controles eletrônicosEnergia 
fotovoltaicaProjetos Regulares 

Resumo 
A proposta deste trabalho é estudar e desenvolver um conversor eletrônico de potência para sistema fotovoltaico de 
geração distribuída sem capacitor eletrolítico, com potência nominal da ordem de 300W. A finalidade desta 
pesquisa é contribuir para a área de geração fotovoltaica distribuída. Trata-se de conversores eletrônicos que 
utilizam algumas características dos módulos fotovoltaicos e que serão responsáveis pela conexão do sistema 
fotovoltaico à rede elétrica. Tais características são: a busca do ponto de máxima potência, a detecção de 
ilhamento, proteção contra falhas, além da busca de topologias para obtenção de conversores comerciais. 
Apresentam-se algumas justificativas para este trabalho e o cronograma de desenvolvimento das atividades, que 
compreende projetar e desenvolver um conversor cuja topologia dispense o uso de capacitores eletrolíticos, que 
além de caros são fontes de defeitos no sistema, aumentando assim a vida útil e diminuindo o tempo médio entre 
falhas dos conversores. (AU)  

 

Estudo de técnicas de controle de potência ativa e reativa para o gerador de indução com rotor 
bobinado 

Pesquisador responsável: Ernesto Ruppert Filho  

Beneficiário: Ernesto Ruppert Filho  

Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Faculdade de Engenharia 
Elétrica e de Computação  

Pesquisadores principais: Ernesto Ruppert Filho 

Área do conhecimento: Engenharias - Engenharia Elétrica  

Linha de fomento: Auxílio à Pesquisa - Regular  

Processo: 10/50075-9 

Vigência: 01 de maio de 2010 - 31 de agosto de 2012  

Assunto(s): Eletrônica industrial, sistemas e controles eletrônicosProjetos Regulares 

Resumo 
O objetivo deste projeto de pesquisa, é o estudo e implementação de técnicas de controle de potências ativa e 
reativa de geradores de indução trifásicos de rotor bobinado em alternativa aos geradores síncronos para uso em 
parques eólicos e em pequenas centrais hidrelétricas conectadas a barramentos do sistema de energia elétrica. 
Propõe-se estudar métodos de controle de potência do gerador de indução trifásico de rotor bobinado 
primeiramente através de técnicas de simulação computacional usando modelos matemáticos do sistema em 
estudo e, posteriormente, implementando-se um protótipo de potência reduzida em laboratório. Neste texto já se 
mostra uma proposta de controle com resultados de simulação que permitem inferir sobre a viabilidade do projeto 
em proposição. Outras propostas poderão ser estudadas e apresentadas durante o desenvolvimento deste trabalho.  

Valor total do projeto: parte em  R$77.630,00  parte em US$11.930,52 
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Estudo e desenvolvimento de técnicas de controle de potência para o gerador de relutância 
variável aplicado a sistemas de GeraçÜao eólica 

Pesquisador responsável: Ernesto Ruppert Filho  

Beneficiário: Tarcio Andre dos Santos Barros  

Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Faculdade de Engenharia 
Elétrica e de Computação  

Área do conhecimento: Engenharias - Engenharia Elétrica  

Linha de fomento: Bolsas no Brasil - Doutorado  

Processo: 12/08911-0 

Vigência: 01 de setembro de 2012 - 31 de agosto de 2015  

Assunto(s): Eletrônica industrial, sistemas e controles eletrônicosEnergia eólicaBolsas 
no Brasil - Doutorado 

Resumo 
O escopo deste projeto de pesquisa de doutorado é o estudo e a implementação de técnicas de controle de 
potência ativa de geradores de relutância variável em alternativa aos geradores síncronos e geradores de indução 
de rotor bobinado para uso em geração eólica conectadas a barramentos do sistema de energia elétrica. Propõe-se 
estudar métodos de controle do gerador de relutância variável primeiramente através de técnicas de simulação 
computacional usando modelos matemáticos do sistema em estudo e, posteriormente, implementar um protótipo de 
potência reduzida em laboratório. Este texto mostra duas propostas de controle com resultados de simulações que 
permitem inferir sobre a viabilidade do projeto em proposição. Outras propostas poderão ser estudadas e 
apresentadas durante o desenvolvimento deste trabalho. (AU)  

 
Estudo de conversores eletrônicos e técnicas de controle para o processamento de energia de 
aerogeradores de indução com rotor bobinado 

Pesquisador responsável: Ernesto Ruppert Filho  

Beneficiário: Filipe Sarmento Trindade  

Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Faculdade de Engenharia Elétrica e 
de Computação  

Área do conhecimento: Engenharias - Engenharia Elétrica  

Linha de fomento: Bolsas no Brasil - Mestrado  

Processo: 11/05611-2 

Vigência: 01 de agosto de 2011 - 31 de março de 2013  

Assunto(s): Eletrônica industrial, sistemas e controles eletrônicosBolsas no Brasil Mestrado 

Resumo 
O objetivo deste projeto de pesquisa de mestrado é o de estudar técnicas de controle de potências ativa e reativa 
de geradores de indução trifásicos de rotor bobinado em alternativa aos geradores síncronos para uso em parques 
eólicos e em pequenas centrais hidrelétricas conectadas a barramentos do sistema de energia elétrica com a 
utilização de conversores em matriz ou conversor back to back. Neste caso, o sistema é composto por um gerador 
de indução com seu estator conectado diretamente à rede elétrica e seu rotor também somente que através de um 
conversor bidirecional. Propõe-se estudar métodos de controle de potências do gerador de indução trifásico de rotor 
bobinado bem como o estudo do controle das potências ativa e reativa do estator do gerador e também os tipos de 
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conversores para o processamento de energia que podem ser utilizados, dentre eles, o conversor em matriz. O 
projeto dos controladores serão realizados através do modelo matemático dinâmico do sistema eólico estudado. Os 
estudos serão realizados, primeiramente, através de técnicas de simulação computacional usando modelos 
matemáticos do sistema em estudo e, posteriormente, casa haja tempo, implementando-se a técnica estudada num 
protótipo de potência reduzida em laboratório que já é existente. (AU)  

 
Pesquisa e desenvolvimento de conversores eletrônicos para sistemas fotovoltaicos de geração 
distribuída 

Pesquisador responsável: Ernesto Ruppert Filho  

Beneficiário: Marcelo Gradella Villalva  

Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Faculdade de Engenharia Elétrica e 
de Computação  

Área do conhecimento: Engenharias - Engenharia Elétrica  

Linha de fomento: Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado  

Processo: 10/15848-7 

Vigência: 01 de janeiro de 2011 - 30 de junho de 2011  

Assunto(s): Eletrônica industrial, sistemas e controles eletrônicosEletrônica de 
potênciaBolsas no Brasil - Pós-Doutorado 

Resumo 
Esta pesquisa tem o objetivo de desenvolver a tecnologia de conversores eletrônicos para a conexão de sistemas 
fotovoltaicos à rede elétrica (conversores grid-tie ou grid-connected). Esta tecnologia é estratégica para o país 
devido ao crescente interesse pelo uso de geradores distribuídos e de fontes alternativas de energia elétrica. A 
pesquisa vai dar continuidade aos estudos de doutorado realizados com recursos da FAPESP, desenvolvendo um 
protótipo de conversor que poderá ser usado para a conexão de painéis solares fotovoltaicos à rede elétrica. A 
pesquisa envolve o estudo dos requisitos para a conexão de conversores com a rede elétrica, técnicas 
convencionais e avançadas de controle de corrente e de tensão, técnicas de sincronismo e proteção, técnicas de 
rastreamento do ponto de máxima potência (MPPT) dos painéis solares, métodos de detecção de ilhamento (anti-
islanding) e outros assuntos. O desenvolvimento de um protótipo de conversor eletrônico envolverá o projeto de 
circuitos eletrônicos de potência, circuitos de acionamento de transistores, placas eletrônicas microprocessadas, 
circuitos de proteção, placas analógicas de medição e condicionamento de sinais, módulos de comunicação, 
interfaces homem-máquina e software para a comunicação com microcomputadores. A pesquisa de pós-doutorado 
será realizada em paralelo com pesquisas de mestrado, doutorado e iniciação científica (todas apoiadas pela 
FAPESP) co-orientadas pelo candidato. O grupo de pesquisa na área de energias renováveis no qual será inserida 
esta pesquisa está ainda em formação e teve início com o trabalho de doutorado deste candidato. A continuidade e 
o êxito das pesquisas atualmente em andamento no grupo dependem fortemente da participação do candidato 
durante o período em que permanecerá como pesquisador colaborador e bolsista de pós-doutorado. (AU)  

 

Estudo de técnicas de controle de potência ativa e reativa para o gerador de indução com rotor 
bobinado aplicado a geração eólica 

Pesquisador responsável: Ernesto Ruppert Filho  

Beneficiário: Alfeu Joaozinho Sguarezi Filho  

Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Faculdade de Engenharia Elétrica e 
de Computação  

Área do conhecimento: Engenharias - Engenharia Elétrica  

Linha de fomento: Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado  
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Processo: 10/51508-6 

Vigência: 01 de janeiro de 2011 - 31 de janeiro de 2012  

 
Aquisição do simulador digital em tempo real RTDS e contribuições para a manobra de 
religamento de linhas de transmissão 

Pesquisador responsável: Maria Cristina Dias Tavares  

Beneficiário: Maria Cristina Dias Tavares  

Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Faculdade de Engenharia Elétrica e 
de Computação  

Área do conhecimento: Engenharias - Engenharia Elétrica  

Linha de fomento: Auxílio à Pesquisa - Regular  

Processo: 09/06168-5 

Vigência: 01 de junho de 2011 - 31 de maio de 2013  

Assunto(s): Sistemas elétricos de potênciaProjetos Regulares 

Resumo 
O sistema elétrico brasileiro deverá crescer significativamente nos próximos anos e é importante capacitar novos 
pesquisadores com as ferramentas mais modernas para que possam atuar nos projetos de expansão do sistema. O 
Grupo de Estudos de Transitórios Eletromagnéticos, coordenado pela Profa Maria Cristina Tavares, é formado por 
alunos de doutorado, mestrado e iniciação científica que utilizam os simuladores digitais mais utilizados no setor, 
tanto no Brasil quanto no exterior, especificamente o ATP e o PSCAD/EMTDC, para realizar as suas pesquisas. No 
presente projeto descrevemos as atividades de pesquisa do grupo envolvendo as seguintes áreas: metodologias 
inovadores para religamento tripolar e monopolar de linhas de transmissão em corrente alternada e o uso do 
Simulador Digital em Tempo Real (RTDS) nas nossas pesquisas de transitórios e com relés. Este simulador é uma 
ferramenta importante para melhorar a formação dos nossos alunos e permitir realizar testes dos novos 
desenvolvimentos do grupo. (AU)  

 

Desenvolvimento De Metodologias Inovadoras Para Religamento De Linhas De 
Transmissão E Para A Expansão Do Sistema Elétrico Brasileiro 
 

CNPq - Edital Universal Universal 2010 Proc. 476341/2010-8 Contribuição Para O Estudo 
De Transitórios Eletromagnéticos, 

 

Situação: Em andamento; 

Natureza: Pesquisa. 

Alunos envolvidos: Gradução: (1) / Mestrado acadêmico: (3) / Doutorado: (2) . 

Integrantes: João Bosco Gertrudes - Integrante / Milton Elvis Zevallos Alcahuaman - Integrante / Ricardo Torquato 
Borges - Integrante / ELSON COSTA GOMES - Integrante / Mestas, Patricia - Integrante / Jonas Lemos Talaisys - 
Integrante / Renan Maciel - Integrante / Maria Cristina Dias Tavares - Coordenador. 

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro. 
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Contribuição para o estudo de transitórios eletromagnéticos e para a expansão do sistema 
elétrico brasileiro 

Pesquisador responsável: Maria Cristina Dias Tavares  

Beneficiário: Maria Cristina Dias Tavares  

Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Faculdade de Engenharia Elétrica e 
de Computação  

Pesquisadores principais: Maria Cristina Dias Tavares 

Área do conhecimento: Engenharias - Engenharia Elétrica  

Linha de fomento: Auxílio à Pesquisa - Regular  

Processo: 10/07536-5 

Vigência: 01 de setembro de 2010 - 31 de agosto de 2012  

Assunto(s): Sistemas elétricos de potênciaEletromagnetismoTransmissão de energia 
elétricaTransmissão de energia elétrica por corrente alternadaProjetos 
Regulares 

Resumo 
O sistema elétrico brasileiro deverá crescer significativamente nos próximos anos e é importante capacitar novos 
pesquisadores com as ferramentas mais modernas para que possam atuar nos projetos de expansão do sistema. O 
Grupo de Estudos de Transitórios Eletromagnéticos, coordenado pela Profa. Maria Cristina Tavares, é formado por 
pós-doutores, alunos de doutorado, mestrado e iniciação científica que utilizam os simuladores digitais mais 
utilizados no setor, tanto no Brasil quanto no exterior, especificamente o ATP e o PSCAD/EMTDC, para realizar as 
suas pesquisas. No presente projeto descrevemos as atividades de pesquisa do grupo envolvendo as seguintes 
áreas : transmissão de energia a muito longa distância, metodologias inovadores para religamento tripolar e 
monopolar de linhas de transmissão em corrente alternada, desenvolvimento de modelo matemático para arco 
secundário, ensaio de campo de manobra de energização de linha muito longa. Com relação à transmissão a muito 
longa distância o grupo está envolvido na transmissão em corrente alternada em um pouco mais de meio 
comprimento de onda para os grandes troncos que serão construídos para interligar as futuras grandes usinas da 
Região Amazônica com os centros consumidores das regiões Sudeste/Sul e Nordeste. (AU)  

 
Contribuições para o estudo de religamento monopolar 

Pesquisador responsável: Maria Cristina Dias Tavares  

Beneficiário: Maria Cristina Dias Tavares  

Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Faculdade de Engenharia 
Elétrica e de Computação  

Área do conhecimento: Engenharias - Engenharia Elétrica  

Linha de fomento: Auxílio à Pesquisa - Regular  

Processo: 07/08482-3 
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Vigência: 01 de junho de 2008 - 28 de fevereiro de 2011  

Assunto(s): Sistemas elétricos de potênciaSimulaçãoProjetos Regulares 

Resumo 
No presente plano de trabalho são descritas as pesquisas a serem realizadas durante os próximos 24 meses pelo 
grupo de pesquisa de transitórios eletromagnéticos em sistemas elétricos de potência. Através dos trabalhos 
realizados em projetos anteriores obtivemos de diversos órgãos de fomento financiamento para aquisição de infra-
estrutura computacional e para desenvolvimento de algumas pesquisas de campo. Neste presente projeto daremos 
continuidade às pesquisas iniciadas e iremos adquirir alguns equipamentos adicionais para o desenvolvimento dos 
estudos propostos. O tema de pesquisa do presente projeto é a manobra de religamento monopolar. Ao longo do 
projeto iremos avaliar a manobra monopolar para diversos sistemas de transmissão, incluindo transmissão a longa 
distância. Participamos em parceria com a UFRJ, FURNAS e CEPEL de projeto para desenvolvimento de modelo 
de arco secundário, e iremos, ao longo do projeto, avançar na caracterização e no desenvolvimento do modelo de 
arco secundário. Um importante resultado do presente projeto consiste na obtenção do comprimento do arco 
elétrico a partir de imagens dos ensaios. Este trabalho será coordenado pelo Professor Clésio Tozzi 
(FEEC/UNICAMP) especialista da área de tratamento de imagens. Além dos benefícios diretos relacionados ao 
desenvolvimento das diversas pesquisas e da atualização dos equipamentos do Laboratório de Simulação de 
Transitórios Eletromagnético, o presente projeto proporciona um benefício adicional relacionado à formação de 
recursos humanos altamente qualificados. (AU)  

 
Desenvolvimento de proteção para linhas com um pouco mais de meio comprimento de onda 

Pesquisador responsável: Maria Cristina Dias Tavares  

Beneficiário: Elson Costa Gomes  

Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Faculdade de Engenharia Elétrica e 
de Computação  

Área do conhecimento: Engenharias - Engenharia Elétrica  

Linha de fomento: Bolsas no Brasil - Doutorado  

Processo: 12/03312-0 

Vigência: 01 de maio de 2012 - 30 de abril de 2015  

Assunto(s): Sistemas elétricos de potênciaBolsas no Brasil - Doutorado  

Resumo 
O presente projeto de pesquisa consiste em desenvolver e avaliar um esquema de proteção adequado a linhas de 
transmissão em corrente alternada com pouco mais de meio comprimento de onda, ou Elo CA.Para isso o projeto 
contempla a adaptação de proteções habitualmente utilizadas e o desenvolvimento de um novo esquema de 
proteção capaz de identificar de maneira correta e rápida as diversas situações de falta no Elo CA. Além disso, 
serão propostos métodos para redução de correntes de arco secundário, de modo que se viabilize a utilização do 
religamento monopolar nos Elos CAs.Os modelos utilizados são os presentes no programa PSCAD/EMTDC, 
ferramenta de simulação no domínio do tempo de fenômenos transitórios em sistemas elétricos de potência, e os 
esquemas de proteção desenvolvidos passarão por uma análise através de simulação digital em tempo real 
utilizando o RTDS (Real Time Digital Simulator). (AU)  

 

Desenvolvimento do protótipo de um controlador adaptativo para chaveamento sincronizado de 
disjuntores aplicado na manobra de religamento tripolar de linhas de transmissão 

Pesquisador responsável: Maria Cristina Dias Tavares  

Beneficiário: Patricia Mestas Valero  

Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Faculdade de Engenharia Elétrica e 
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de Computação  

Área do conhecimento: Engenharias - Engenharia Elétrica  

Linha de fomento: Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado  

Processo: 11/09280-0 

Vigência: 01 de outubro de 2011 - 30 de setembro de 2013  

Assunto(s): Sistemas elétricos de potênciaBolsas no Brasil - Pós-Doutorado 

Resumo 
Durante as manobras de energização e religamento de linhas de transmissão, uma forma de limitar sobretensões 
transitórias é por meio do chaveamento controlado. Utilizando este método, um retardo no comando do disjuntor 
possibilita que a manobra ocorra em um instante ótimo, minimizando as sobretensões, o que permite que o 
chaveamento controlado substitua outros métodos mais complexos e mais custosos como é o caso do resistor de 
pré-inserção.Durante o período de doutorado, foi desenvolvido um método de chaveamento controlado adaptativo a 
manobra de religamento tripolar em linhas de transmissão com compensação reativa em derivação. Este método 
permite reduzir as sobretensões e efetuar o religamento em um intervalo de tempo menor do que o proporcionado 
pelo sincronismoexistente no mercado, reduzindo assim o tempo de interrupção de fornecimento de energia.Após 
os testes realizados com sucesso utilizando um programa para simulação de transitórios eletromagnéticos 
(PSCAD/EMTDC), o método proposto foi testado utilizando o Simulador Digital em Tempo Real (RTDSTM). As 
simulações em tempo real demonstraram também a eficiência do método.Dentro deste contexto, o projeto de pós-
doutorado concentra-se no desenvolvimentode um protótipo do novo método para religamento tripolar que permita 
testar em campo o algoritmo proposto. O projeto inclui a avaliação do desempenho do protótipo considerando uma 
ampla variedade de parâmetros. (AU)  

 
Monitoramento em tempo real da estabilidade de tensão usando medição fasorial sincronizada 

Pesquisador responsável: Luiz Carlos Pereira da Silva  

Beneficiário: Luiz Fellipe Dallecio Mota  

Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Faculdade de Engenharia Elétrica e 
de Computação  

Área do conhecimento: Engenharias - Engenharia Elétrica  

Linha de fomento: Bolsas no Brasil - Iniciação Científica  

Processo: 09/01253-4 

Vigência: 01 de maio de 2009 - 30 de abril de 2010  

Assunto(s): Sistemas elétricos de potênciaProjetos TemáticosBolsas no Brasil - Iniciação 
Científica 

Resumo 
O objetivo desse projeto é verificar o desempenho de um método para análise de risco de colapso de tensão 
baseado em medidas de PMUs. O método em questão foi testado com o modelo New England de 39 barras e se 
mostrou eficiente. No projeto, ele será testado com sistemas modelo do IEEE de 14, 30, 57, 118 e 300 barras para 
comprovar sua eficiência.O método em estudo realiza análise off-line do sistema para obter valores limites de 
operação para diversos cenários, incluindo contingências, diferentes patamares de carga e geração, etc. A partir 
desses valores é feita uma análise estatística para definir regiões de funcionamento com risco baixo, médio, alto e 
extremo. Durante a operação do sistema em tempo real, os valores dos PMUs são comparados com os limites 
dessas regiões, oferecendo aos operadores uma indicação do risco de colapso do sistema a cada instante. Com 
essa informação, é possível acompanhar o comportamento do sistema elétrico e realizar medidas corretivas com 
maior precisão. (AU)  

 



Pós-graduação em Engenharia Elétrica – Doutorado 

Pós-graduação em Engenharia Elétrica - Doutorado 

Alocação ótima de bancos de capacitores em sistemas de distribuição não lineares e 
desbalanceados usando metaheurísticas eficientes 

Pesquisador responsável: Luiz Carlos Pereira da Silva  

Beneficiário: Cresencio Silvio Segura Salas  

Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Faculdade de Engenharia Elétrica e 
de Computação  

Área do conhecimento: Engenharias - Engenharia Elétrica  

Linha de fomento: Bolsas no Brasil - Doutorado  

Processo: 06/06075-9 

Vigência: 01 de março de 2007 - 31 de maio de 2010  

Assunto(s): Sistemas elétricos de potênciaBolsas no Brasil - Doutorado  

Resumo 
O objetivo deste trabalho é formular e resolver o problema de alocação ótima de bancos de capacitores em 
sistemas de distribuição não lineares e desbalanceados, envolvendo as redes primárias, secundárias e 
consumidores. A pesquisa de doutorado se propõe a realizar uma modelagem detalhada dos componentes da rede, 
principalmente referidas aos transformadores e cargas, tentando que estas últimas reflitam o melhor possível, as 
características reais das cargas do sistema em estudo. Para isto, se contará com um alimentador piloto, através de 
parceria com uma empresa distribuidora de energia da região de Campinas, para realizar medições e monitoração 
das variáveis de estado e grandezas elétricas antes e depois da instalação dos bancos de capacitores. Ou seja, a 
metodologia proposta será validada via implantação dos capacitores em um projeto piloto com a empresa de 
energia, e posteriormente melhorada, dependendo dos resultados da validação experimental. Para resolver o 
problema anterior se propõem duas metaheurísticas eficientes; um algoritmo genético eficiente recentemente 
proposto na literatura que contorna o problema da perda da diversidade dos algoritmos genéticos tradicionais além 
de executar uma melhoria local do descendente gerado (análogo à intensificação da busca tabu). É esperada uma 
convergência rápida deste algoritmo com baixo custo computacional. O segundo é um algoritmo Busca Tabu 
eficiente que inclui os últimos desenvolvimentos na sua área em relação à exploração sensível na busca de 
soluções de qualidade. Assim, além das estratégias de intensificação e diversificação se propõe explorar a lista de 
soluções elite mediante a estratégia de busca dispersa (scatter search) e path relinking para gerar, por combinação, 
novas soluções de melhor qualidade às já armazenadas na lista de elite. Os dois algoritmos serão implementados 
em Matlab. (AU)  

 
Desenvolvimento de ferramentas computacionais para o planejamento e operação de sistemas 
elétricos de potência 

Pesquisador responsável: Carlos Alberto de Castro Junior  

Beneficiário: Carlos Alberto de Castro Junior  

Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Faculdade de Engenharia 
Elétrica e de Computação  

Pesquisadores principais: André Luiz Morelato França ; Ariovaldo Verandio Garcia ; Carlos Alberto de 
Castro Junior ; Geraldo Roberto Martins da Costa ; Walmir de Freitas Filho ; 
Luiz Carlos Pereira da Silva 

Área do conhecimento: Engenharias - Engenharia Elétrica  

Linha de fomento: Auxílio à Pesquisa - Temático  

Processo: 07/07404-9 
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Vigência: 01 de novembro de 2008 - 31 de outubro de 2012  

Assunto(s): Sistemas elétricos de potênciaEnergia elétricaTransmissão de energia 
elétricaDistribuição de energia elétricaProjetos Temáticos 

Resumo 
Este trabalho de pesquisa tem por objetivo buscar o desenvolvimento de metodologias avançadas para 
monitoramento, análise e controle para o planejamento da expansão e para a operação de sistemas de potência 
(envolvendo o planejamento da operação e a operação em tempo real). Essas metodologias devem ser eficientes 
do ponto de vista computacional e precisas o suficiente para fornecerem as informações relevantes ao 
operador/analista de rede. Além disso, a proposta é formar um número significativo de profissionais na área, 
incluindo graduados com iniciação científica, mestres, doutores e doutores com pós-doutorado. (AU)  

Valor: R$503.928,00.  
 

 

Desenvolvimento de ferramentas computacionais para o planejamento e operação de 
sistemas elétricos de potência 

 

Pesquisador responsável: Carlos Alberto de Castro Junior  
 
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Integrantes: Walmir de Freitas Filho - Integrante / Luiz Carlos Pereira da Silva - Integrante / Carlos Alberto de 
Castro Junior - Coordenador. 

Financiador(es): Universidade Estadual de Campinas - Auxílio financeiro. 

Descrição: Este trabalho de pesquisa tem por objetivo buscar o desenvolvimento de metodologias avançadas para 
monitoramento, análise e controle para o planejamento da expansão e para a operação de sistemas de potência 
(envolvendo o planejamento da operação e a operação em tempo real), nos níveis de transmissão e distribuição. 
Essas metodologias devem ser eficientes do ponto de vista computacional e precisas o suficiente para fornecerem 
as informações relevantes ao operador/analista de rede. Além disso, a proposta é formar um número significativo de 
profissionais na área, incluindo graduados com iniciação científica, mestres, doutores e doutores com pós-
doutorado. (Projeto FAEPEX/PRP, Convêmio 519.292, Solicitação 817/09, R$10.000,00).  
 
Planejamento da expansão dos sistemas de transmissão incorporando restrições de segurança 
dinâmica 

Pesquisador responsável: Carlos Alberto de Castro Junior  

Beneficiário: Santiago Patricio Torres Contreras  

Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Faculdade de Engenharia 
Elétrica e de Computação  

Área do conhecimento: Engenharias - Engenharia Elétrica  

Linha de fomento: Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado  

Processo: 10/01014-7 

Vigência: 01 de julho de 2010 - 30 de junho de 2013  
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Assunto(s): Sistemas elétricos de potênciaProjetos TemáticosBolsas no Brasil - Pós-
Doutorado 

Resumo 
O presente projeto considera o desenvolvimento de uma metodologia para resolver o problema de planejamento 
multietapa da expansão dos sistemas de transmissão, usando o modelo de corrente alternada (modelo AC) do 
sistema de transmissão e considerando restrições de segurança dinâmica. Pretende-se implementar o algoritmo 
meta-heurístico Particle Swarm Optimization (PSO) ou sua versão Evolutionary Particle Swarm Optimization 
(EPSO), que já demonstraram ser capazes de fornecer resultados interessantes em alguns problemas de 
otimização de sistemas elétricos de potência. Devido ao fato de que a resolução deste problema requer um grande 
esforço de cálculo, propõe-se utilizar uma versão do PSO (ou EPSO) onde seja viável usar processamento em 
paralelo, e, desta maneira, aproveitar as características dos novos processadores multinúcleo. Desta forma, as 
principais contribuições deste trabalho de investigação serão o desenvolvimento de uma metodologia utilizando o 
modelo AC em problemas de planejamento multietapa da expansão de sistemas de transmissão, aplicando um 
algoritmo meta-heuristico como o PSO ou suas variantes, considerando restrições de segurança dinâmica dentro de 
um esquema de planejamento centralizado, e com a ajuda de processamento em paralelo. Neste trabalho de 
pesquisa ainda não se consideram os problemas de planejamento da expansão em um ambiente de mercado 
competitivo. (AU)  

 

Representação completa dos controladores para problemas de otimização da operação de 
sistemas de potência e mercados de energia elétrica via restrições de complementaridade 

Pesquisador responsável: Carlos Alberto de Castro Junior  

Beneficiário: Manfred Fritz Bedriñana Aronés  

Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Faculdade de Engenharia 
Elétrica e de Computação  

Área do conhecimento: Engenharias - Engenharia Elétrica  

Linha de fomento: Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado  

Processo: 09/17985-4 

Vigência: 01 de abril de 2010 - 30 de novembro de 2012  

Assunto(s): Sistemas elétricos de potênciaProjetos TemáticosBolsas no Brasil - Pós-
Doutorado 

Resumo 
O objetivo deste trabalho de pesquisa é desenvolver metodologias para analisar os problemas de otimização da 
operação de sistemas de potência usando modelos completos dos controladores, que consideram a perda de 
controle da variável controlada e limites físicos do controlador. Estes modelos são incluídos nas formulações de 
otimização via restrições de complementaridade, as quais atualmente vêm sendo utilizadas com muito sucesso em 
áreas distintas da engenharia. Este projeto visa aplicar eficientemente estes modelos em problemas de operação 
(minimização de perdas, maximização da margem de carregamento, entre outros) envolvendo sistemas de grande 
porte. Para isto será analisada a convexidade do problema e técnicas de proximidade à região de convergência da 
solução, tudo isto sob programas computacionais de uso acadêmico como o GAMS. Será estudada a fronteira de 
factibilidade e sua relação com as soluções obtidas, e serão realizadas exaustivas comparações com os métodos 
que fornecem a sequência correta dos estados de controle dos controladores para o aumento progressivo do 
carregamento (como os métodos de fluxo de carga da continuação ótimo). Desta forma, a ferramenta de otimização 
proposta é considerada muito útil na aplicação de novos problemas de operação devido ao tratamento do modelo 
completo dos controladores considerando a fronteira de factibilidade. A ferramenta obtida será modificada para a 
representação de problemas de mercado de energia elétrica com competição perfeita, considerando os modelos de 
geração e demanda adotados para a análise do equilíbrio de mercado. Com os resultados obtidos pretende-se 
identificar o impacto do modelo completo nos preços de energia. Esperam-se obter diversas publicações em 
revistas especializadas como resultado da proposta inovadora e da análise realizada. (AU)  

Obtenção do ponto de máximo carregamento de sistemas de potência via fluxo de carga com 
otimização de passo 



Pós-graduação em Engenharia Elétrica – Doutorado 

Pós-graduação em Engenharia Elétrica - Doutorado 

Pesquisador responsável: Carlos Alberto de Castro Junior  

Beneficiário: Beatriz de Lima Tavares  

Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Faculdade de Engenharia 
Elétrica e de Computação  

Área do conhecimento: Engenharias - Engenharia Elétrica  

Linha de fomento: Bolsas no Brasil - Mestrado  

Processo: 08/07369-1 

Vigência: 01 de março de 2009 - 30 de junho de 2010  

Assunto(s): Sistemas elétricos de potênciaBolsas no Brasil - Mestrado  

Resumo 
Este projeto de pesquisa tem como objetivo propor e avaliar um método de obtenção do ponto de máximo 
carregamento de sistemas de potência. O processo de obtenção do ponto de máximo carregamento é baseado nas 
propriedades do vetor normal à fronteira de factibilidade, que é calculado com o auxílio do fluxo de carga com 
otimização de passo. Este processo caracteriza-se pela obtenção consecutiva de aproximações do ponto de 
máximo carregamento a partir de pontos especificados na região infactível. Como a fronteira de factibilidade pode 
ser não convexa, alguns dos pontos especificados poderão estar na região factível. Então, um mecanismo baseado 
em busca binária será utilizado para levar o ponto de operação especificado de volta à região infactível. Os limites 
de geração de potência reativa são levados em consideração. A idéia é que o método proposto seja robusto, eficaz 
e rápido, quando comparado a outros métodos propostos na literatura, a fim de ser utilizado como uma ferramenta 
de análise em ambiente de operação de sistemas de potência. O método será testado através de simulações 
envolvendo os sistemas teste do IEEE e o sistema brasileiro. (AU)  

 
Desenvolvimento de metodologias de análise sistêmica de sistemas de distribuição de energia 
elétrica com geração ultra-dispersa 

Pesquisador responsável: Walmir de Freitas Filho  

Beneficiário: Ricardo Torquato Borges  

Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Faculdade de Engenharia Elétrica e 
de Computação  

Área do conhecimento: Engenharias - Engenharia Elétrica  

Linha de fomento: Bolsas no Brasil - Mestrado  

Processo: 11/14808-4 

Vigência: 01 de março de 2012 - 28 de fevereiro de 2014  

Assunto(s): Sistemas elétricos de potênciaProjetos TemáticosBolsas no Brasil - Mestrado 

Resumo 
Os impactos causados pela instalação de geradores trifásicos de médio porte (maiores ou iguais a 1 MVA) 
diretamente em redes primárias de distribuição de energia elétrica (com tensão maior ou igual 10 kV) têm sido 
intensivamente investigado nos últimos 10 anos. Por conseguinte, atualmente, práticas de análise, operação e 
proteção são relativamente bem definidas e aceitas. Neste período de amadurecimento dessa mudança de 
paradigma em relação à geração de energia elétrica, o foco tem sido sobretudo na análise caso a caso, ou seja, de 
forma geral os engenheiros das concessionárias analisam uma solicitação de um novo acessante por vez, emitindo 
um relatório sobre as necessidades ou não de alteração do projeto. Além da adequação do projeto, neste cenário é 
possível, em certo grau, alterar o ponto de conexão do gerador de forma a minimizar os impactos ou maximizar as 
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vantagens.Contudo, com a publicação da Nota Técnica 0043/2010-RD/ANEEL e outras ações, verifica-se que há 
interesse no governo brasileiro em incentivar a instalação de geração distribuída baseada em fontes renováveis 
(sobretudo geradores fotovoltaicos) em redes de baixa tensão (d 220 V) de forma intensa e extensa. Isso produz um 
cenário diferente do previamente investigado na maioria dos projetos de pesquisa realizados nos últimos 10 anos, 
criando a necessidade de novos estudos e metodologias de análise. Visto que atualmente não há metodologias 
amplamente aceitas para análise da instalação intensiva e extensiva de geradores de pequeno porte em redes 
secundárias de distribuição, este projeto de mestrado visa desenvolver metodologias e procedimentos considerando 
principalmente aspectos estáticos. Os termos intensivos e extensivos são usados neste projeto com o significado de 
dezenas ou centenas de geradores de pequeno porte instalados em redes secundárias abrangendo amplas áreas 
geográficas, respectivamente. Ao passo que o termo "sistêmico" no título da proposta refere-se à análise de 
dezenas (ou mesmo centenas) de instalações de geração distribuída simultaneamente. (AU)  

 
Ferramenta Computacional para Gerenciamento Técnico de Múltiplos Geradores Conectados em 
Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica 

Pesquisador responsável: Walmir de Freitas Filho  

Situação: Concluído (2010 - 2012 

Natureza: Extensão.  

Integrantes: André Luiz Morelato França - Integrante / José Carlos de Melo Vieira Júnior - Integrante / Luiz 
Carlos Pereira da Silva - Integrante / Ricardo Bernardo Prada - Integrante / Walmir de Freitas Filho - 
Coordenador. 

Financiador(es): CEMAR - Companhia Energética do Maranhão - Remuneração. 

Descrição: Este projeto de P&D tem como objetivo desenvolver metodologia para gerenciamento de redes de 
distribuição com múltiplos geradores conectados. A ferramenta permitirá determinar a responsabilidade 
individual de cada gerador em diferentes índices de desempenho da rede, viabilizando a tomada de decisão 
sobre os valores máximos de injeção de potência de cada gerador com base em aspectos técnicos..  

 

 

Desenvolvimento de Metodologia para Análise da Instalação, Proteção e Operação de Geração 
Distribuída na Rede Elétrica da ELEKTRO 

Pesquisador responsável: Walmir de Freitas Filho  

Situação: Concluído (2010 - 2012 

Natureza: Pesquisa.   

 

Financiador(es): Elektro Eletricidade e Serviços - Remuneração. 

 
Integrantes: André Luiz Morelato França - Coordenador / José Carlos de Melo Vieira Júnior - Integrante / 
Luiz Carlos Pereira da Silva - Integrante / Walmir de Freitas Filho - Integrante. 

 
Descrição: Desenvolver metodologia computacional inovadora capaz de realizar estudos técnicos e 
diagnósticos sistemáticos e automatizados em relação à conexão de geradores nos alimentadores de 
distribuição da ELEKTRO, levando em conta simultaneamente os seguintes diferentes quesitos técnicos: 
sistema de proteção, nível de curto-circuito, perfil de tensão, estabilidade de tensão, estabilidade transitória, 
amortecimento de oscilações de baixa freqüência, perdas de potência ativa e reativa. Essa metodologia 
inovadora auxiliará no suporte de decisão quanto à instalação e modo de operação de novos geradores, e 
ainda indicará quais são os melhores e piores locais, capacidades e modos de operação para a instalação de 
geração distribuída em relação aos aspectos técnicos supracitados. A metodologia permitirá representar 
diferentes tecnologias emergentes de geração tais como: gerador síncrono, gerador de indução, gerador 
conectado via conversores eletrônicos (células a combustível e fotovoltaicas), turbinas térmicas, hidráulicas, 
eólicas, etc..  

 



Pós-graduação em Engenharia Elétrica – Doutorado 

Pós-graduação em Engenharia Elétrica - Doutorado 

Modelagem de instalações industriais de grande porte para análise dinâmica de sistemas de 
energia elétrica 

Pesquisador responsável: Walmir de Freitas Filho  

Beneficiário: Tiago Rodarte Ricciardi  

Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Faculdade de Engenharia 
Elétrica e de Computação  

Área do conhecimento: Engenharias - Engenharia Elétrica  

Linha de fomento: Bolsas no Brasil - Doutorado  

Processo: 10/17303-8 

Vigência: 01 de março de 2011 - 30 de setembro de 2013  

Assunto(s): Sistemas elétricos de potênciaProjetos TemáticosBolsas no Brasil - 
Doutorado 

Resumo 
Modelos matemáticos e computacionais precisos dos diversos componentes de um sistema de energia elétrica são 
importantes para estudos de estabilidade e simulação dinâmica em um cenário de planejamento da expansão e da 
operação. Dentre os elementos de um sistema interligado de transmissão e geração as cargas são as que 
apresentam maiores dificuldades em serem adequadamente representadas. Este projeto de pesquisa desenvolverá 
uma metodologia para a construção automática e sistemática de modelos dinâmicos para representar instalações 
industriais de grande porte conectadas diretamente nos sistemas de transmissão de energia elétrica (rede básica). 
Estas instalações possuem grande demanda de potência e apresentam respostas dinâmicas complexas e 
particulares a perturbações, as quais devem ser representadas adequadamente. Abordagens tradicionais de 
modelagem de cargas, tais como aquelas baseadas em composição ou em medição in loco podem não ser 
adequadas para a obtenção de modelos dinâmicos para essas instalações em certos casos. Neste projeto de 
pesquisa serão introduzidas as potencialidades de uma metodologia para obtenção e desenvolvimento automático e 
sistemático de modelos de cargas industriais próprios para análise dinâmica em sistemas elétricos de potência. A 
metodologia é baseada no conceito de desenvolver diferentes modelos padrões (templates) para representar 
categorias distintas de instalações industriais como, por exemplo, refinarias, mineradoras, petroquímica, usinas de 
álcool e açúcar, etc. Tais templates serão utilizados em conjunto com técnicas de agregação de carga e métodos 
matemáticos de escalonamento, podendo, por conseguinte, ser empregados para representar diferentes instalações 
de uma mesma categoria com base apenas na capacidade instalada em MVA e nível de tensão de conexão em kV. 
O objetivo é que os modelos desenvolvidos requeiram a contribuição mínima do usuário e possam ser 
implementados em um banco de dados para a elaboração de modelos industriais para estudos de estabilidade de 
sistemas de energia elétrica. Este projeto terá o apoio estratégico do Alberta Power Consortium através do seu 
coordenador, Prof. Dr. Wilsun Xu. (AU)  

 

Metodologia integrada para determinação da filosofia de eliminação de defeitos em sistemas de 
distribuição considerando aspectos de confiabilidade e de qualidade de energia 

Pesquisador responsável: Walmir de Freitas Filho  

Beneficiário: Paulo Cesar Magalhaes Meira  

Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Faculdade de Engenharia 
Elétrica e de Computação  

Área do conhecimento: Engenharias - Engenharia Elétrica  

Linha de fomento: Bolsas no Brasil - Doutorado  

Processo: 10/05236-4 
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Vigência: 01 de junho de 2010 - 31 de maio de 2013  

Assunto(s): Sistemas elétricos de potênciaProteção de sistemas elétricosProjetos 
TemáticosBolsas no Brasil - Doutorado 

Resumo 
A estratégia de eliminação de defeitos (faltas) empregada pela concessionária de distribuição de energia elétrica 
tem grande impacto na confiabilidade e na qualidade de energia do sistema. Por exemplo, a política de empregar 
religadores automáticos tipicamente tem um impacto benéfico nos índices de confiabilidade baseados na freqüência 
e duração das interrupções sustentadas mas, por outro lado, tem um impacto negativo nos índices de qualidade de 
energia baseados na freqüência de interrupções temporárias. Isso pode ser comprovado pelo número de 
concessionárias ao redor do mundo que estão revendo suas estratégias de empregar religadores automáticos de 
forma generalizada conforme cresce a preocupação do consumidor com a qualidade de energia. Somado a isso, 
tem-se o fato de o sistema estar sendo modernizado com o uso de mais equipamentos de monitoração e 
automação, como chaves seccionadoras automáticas, relés digitais, etc., dentro do contexto que se convencionou 
chamar redes inteligentes (smart grids). Portanto, atualmente, as estratégias de eliminação de faltas e de melhoria 
dos índices de confiabilidade e de qualidade de energia em sistemas de distribuição estão passando por profundas 
modificações e têm atraído o interesse da comunidade científica e tecnológica. Este projeto de pesquisa tem como 
objetivo desenvolver uma metodologia generalizada para auxiliar na tomada de decisão sobre a estratégia de 
eliminação de defeitos em sistemas de distribuição via avaliação integrada dos índices de confiabilidade e qualidade 
de energia. A metodologia será baseada no uso de registros históricos e de medições da concessionária, no cálculo 
de índices de confiabilidade e de qualidade de energia e em técnicas de otimização e de tratamentos estatísticos e 
de risco. Ressalta-se que essa pesquisa possui o apoio estratégico da Nova Scotia Power (NSP), concessionária 
canadense, que fornecerá 5 anos de dados de medição do seu OMS (Outages Management System) e dos 
dispositivos Sentries e do Prof. Dr. Wilsun Xu (IEEE Fellow), da Universidade de Alberta, que fornecerá consultoria 
sobre o desenvolvimento da pesquisa. (AU)  

 
Desenvolvimento de metodologias inteligentes para localização de defeitos em modernos 
sistemas de distribuição 

Pesquisador responsável: Walmir de Freitas Filho  

Beneficiário: Fernanda Caseno Lima Trindade  

Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Faculdade de Engenharia 
Elétrica e de Computação  

Área do conhecimento: Engenharias - Engenharia Elétrica  

Linha de fomento: Bolsas no Brasil - Doutorado  

Processo: 09/11859-7 

Vigência: 01 de novembro de 2009 - 28 de fevereiro de 2013  

Assunto(s): Sistemas elétricos de potênciaProjetos TemáticosBolsas no Brasil - 
Doutorado 

Resumo 
Atualmente, cargas de diversos tipos de consumidores (residenciais, comerciais e industriais) têm tornado-se cada 
vez mais sensíveis a variações de energia. Na maioria das vezes, as falhas no fornecimento de energia aos 
consumidores são resultados da ocorrência de defeitos (faltas) em sistemas de distribuição de energia elétrica. 
Esses defeitos prejudicam a confiabilidade do fornecimento de energia e podem resultar no afundamento de tensão, 
em interrupções momentâneas ou sustentadas e em elevados custos operacionais. Em vista disso, cada vez mais, 
os consumidores estão conscientes sobre o assunto e observa-se então que existe a necessidade da elaboração de 
soluções eficientes para melhorar os índices de confiabilidade e de qualidade do fornecimento de energia 
elétrica.Um dos métodos mais eficazes para melhorar os índices de confiabilidade e qualidade de energia elétrica 
em sistemas de distribuição consiste no desenvolvimento de técnicas rápidas e precisas de localização de defeitos 
na rede aérea. Recentemente, os métodos de localização de defeito em redes de transmissão de energia elétrica 
atingiram um grau de maturidade e precisão bastante aceitáveis, destacando-se os métodos baseados em ondas 
viajantes e no uso de relés digitais de distância. Contudo, o mesmo não ocorre para o caso das redes de 
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distribuição, em que os métodos desenvolvidos para sistemas de transmissão não são eficazes. Os principais 
empecilhos em aplicar diretamente as técnicas desenvolvidas para o sistema de transmissão para a localização das 
faltas em alimentadores radiais aéreos de distribuição estão relacionados com a topologia e com as variações nos 
valores de impedância da rede devido à reconfiguração, à existência ou não de co-geração no sistema de 
distribuição e aos níveis de cargas.Com base nesses fatos, o objetivo desta pesquisa de doutorado é desenvolver 
uma metodologia inovadora que emprega um algoritmo de reconhecimento de padrão (baseado na técnica de 
aprendizagem por reforço) para o refinamento da solução do problema de localização de defeitos inicialmente 
encontrada através de medições esparsas de tensão. (AU)  

 

Projeto, Fabricação e Caracterização Elétrica de Transistores SOI FINFET 

 

Pesquisador responsável: JOÃO A MARTINO  

Situação: Em andamento;  

Natureza: Pesquisa.  
 

Integrantes: JOÃO A MARTINO - Coordenador / Jose Alexandre Diniz - Integrante. 

Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro. 

Gradução: (3) / Mestrado acadêmico: (9) / Doutorado: (7) .  
 

Descrição: Este projeto tem como finalidade o projeto, fabricação e caracterização elétrica de transistores 
construídos em lâminas de silício sobre isolante SOI (Silicon-On-Insulator) de múltiplas portas, com canal vertical, 
denominado de FinFET.  
 

 

B1 – Professores da UFABC 
 

Projeto Transmitir - Alternativas não Convencionais para Transmissão de Energia Elétrica 
 

Pesquisador responsável: Jose Antonio Jardini  
 

Situação: Concluído; 

 

Natureza: Desenvolvimento. 

 

Alunos envolvidos: Doutorado: (1).  

 

Integrantes: Thales Sousa / Jose Antonio Jardini - Coordenador / Mário Masuda - Integrante / Ronaldo Pedro 
Casolari - Integrante / Gerson Yukio Saiki - Integrante / Milana Lima dos Santos - Integrante / Ricardo Vasquez 
Arnez - Integrante / Sergio O. Frontin - Integrante. 

Financiador(es): Centrais Elétricas do Norte do Brasil - Auxílio financeiro / Companhia de Transmissão de Energia 
Elétrica Paulista - Auxílio financeiro / Companhia Energética de Minas Gerais - Auxílio financeiro / Empresa 
Amazonense de Transmissão de Energia - Auxílio financeiro. 
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Estudos das Perdas em Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica Causadas por Cargas 
Produtoras de Harmônicos 
 

Pesquisador responsável: Claudionor Francisco do Nascimento  
 

 

Situação: Em andamento (início em 2010)  

 

Natureza: Pesquisa.  

 

Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (1) .  

 

Integrantes: Edmarcio Antonio Belati / Claudionor Francisco do Nascimento - Coordenador / Alvaro Batista 
Dietrich - Integrante. 

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro. 

 

Descrição: O presente Projeto de Pesquisa tecnológico, intitulado Estudos das Perdas em Sistemas de Distribuição 
de Energia Elétrica Causadas por Cargas Produtoras de Harmônicos, possui como objetivo realizar um estudo para 
dimensionar as perdas técnicas provocadas por distorções harmônicas em sistemas de distribuição, principalmente 
nos condutores, transformadores de potência e banco de capacitores. Também será analisado o ganho para o 
sistema em relação à instalação de filtros para a compensação harmônica. Para tanto, será desenvolvido um fluxo 
de carga para sistemas de distribuição que apontará as perdas ôhmicas provocadas pelas correntes harmônicas e 
pelo componente fundamental das correntes. Essas perdas, em adição as perdas nos equipamentos, dará uma 
estimativa de quanto o sistema está sendo penalizado por essas distorções.  

 

Adequação do Laboratório dos Programas de Pós-Graduação 
 

Pesquisador responsável: Edmarcio Antonio Belati 
 

Situação: finalizado (2010-2011) 

Natureza: Desenvolvimento. 

Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro. 

Descrição: Este projeto visa à obtenção de recursos para adequação do laboratório compartilhado pelos programas 
de pós-graduação de Engenharia Elétrica e Energia da Universidade Federal do ABC - UFABC. A área do 
laboratório é de 110 m2 , está localizada no térreo do bloco A do campus de Santo André e atenderá demandas de 
infraestrutura e instalação de equipamentos existentes nos respectivos programas. Cada programa terá 
aproximadamente 50 m2 de área exclusiva readequada para suas necessidades..  

 

Projeto e desenvolvimento de um restaurador dinâmico de tensão robusto a distorções 
harmônicas da rede elétrica e com controle da saturação nos transformadores de injeção 
 

Pesquisador responsável: Darlan Alexandria Fernandes  
 

 

Situação: Em andamento (início em 2010)  

 

Natureza: Pesquisa.  

 

Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (1) .  



Pós-graduação em Engenharia Elétrica – Doutorado 

Pós-graduação em Engenharia Elétrica - Doutorado 

 

Integrantes: Fabiano Fragoso Costa / Kurios Iuri - Integrante / Darlan - Coordenador / Alexandre Cezar - 
Integrante / - Integrante. 

 

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro. 

 

2010 - Atual  

 

 

Desenvolvimento de técnicas de localização de faltas baseadas em métodos de impedância para 
sistemas elétricos de distribuição 
 

Pesquisador responsável:  Fabiano Fragoso Costa  
 

Natureza: Pesquisa.  

 

Situação: Em andamento (início em 2010)  

 

Financiador(es): Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte - Auxílio financeiro. 

 

Descrição: Este projeto tem como objetivo desenvolver técnicas para localização de faltas em sistemas elétricos de 
distribuição. Para tanto, pretende-se, primeiramente, estudar e delimitar as limitações dos principais algoritmos 
implementados em relés de distância. Desse estudo, espera-se a proposição de novas ferramentas para 
processamentos de sinais que aumentem a robustez e eficiência dos relés na estimação das distâncias das faltas. 
Também, objetiva-se, neste projeto, o desenvolvimento de técnicas auxiliares que possam ser incorporadas a 
métodos de localização de faltas baseados em medidas de impedância usualmente empregados por 
concessionárias de energia..  

 

 

Desenvolvimento de compensador trifásico de afundamentos e elevações de tensão robusto a 
distorções harmônicas da rede elétrica 
 

Pesquisador responsável:  Darlan Alexandria Fernandes  
 

Natureza: Pesquisa.  

 

Situação: Em andamento (início em 2010)  

 

Integrantes: Fabiano Fragoso Costa / Darlan Alexandria Fernandes - Coordenador / Madson Cortes de Almeida - 
Integrante / - Integrante. 

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro. 

 

Descrição: O objetivo deste projeto é desenvolver e construir um compensador de afundamentos e elevações de 
tensão a partir de uma nova metodologia de controle, que além de corrigir as VTCDs, é insensível à presença de 
distorções harmônicas de tensão provenientes da rede elétrica trifásica..  

 

Estudo de controladores para o gerador de indução gaiola de esquilo aplicado a sistemas 
eólicos   



Pós-graduação em Engenharia Elétrica – Doutorado 

Pós-graduação em Engenharia Elétrica - Doutorado 

Pesquisador responsável: Alfeu J. Sguarezi Filho 

Beneficiário: Vital Pereira Batista Júnior  

Instituição: UFABC  

Área do conhecimento: Engenharias - Engenharia Elétrica  

Linha de fomento: Bolsas no Brasil - Mestrado 

Processo: 12/22179-0 

Vigência: 02 de fevereiro de 2013 - 02 de fevereiro de 2015 

Resumo 

Este projeto de pesquisa tem com objetivo o estudo de técnicas de controle para o gerador 
de indução com rotor gaiola de esquilo aplicado a sistemas de geração eólica. Neste 
contexto será estudado o modelo dinâmico do gerador, os conversores para o 
processamento da energia do gerador e técnicas de controle para o sistema de geração. Para 
tal objetivo serão realizados estudos através de simulação computacional usando modelos 
matemáticos do sistema em estudo.  
 


