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EE103 – Laboratório de Engenharia Elétrica I 

1 sem, 2007 

Informações gerais 

 
 
Professores: 
 
José Antenor Pomilio sala 216, bloco A, FEEC antenor@dsce.fee.unicamp.br 
Carlos A. Castro Jr. sala 205, bloco A, FEEC ccastro@ieee.org 
Gabriela H. S. Bauab   
 
 
 
Critério de Avaliação: 
 
 
� A avaliação será realizada por meio de: 
 

• Relatórios por equipe elaborados durante a aula (previstas sete aulas) 
• Teste individual aplicado no início de cada aula (a partir da 2a aula) 
• Argüição individual aleatória durante a aula sobre o experimento em execução 

 
� Os relatórios devem ser entregues ao final da aula. 
 
� O teste será aplicado no início da aula e terá duração de 10 a 15 minutos, dependendo das 

questões propostas. 
 

Exemplificando: se a aula inicia às 14 horas, o teste será aplicado das 14 às 14:10 h. 

É importante respeitar o horário para que os alunos compareçam pontualmente. Se algum(a) 
aluno(a) chegar atrasado(a), receberá a folha de teste e a devolverá no horário previsto (no 
exemplo, 14:10 h).  Aluno(a) que chegar após o teste, mas em tempo de realizar o experimento 
(tolerância de 30 minutos, no exemplo até 14:30 h), tem nota zero no teste, mas tem presença. 

 
� O teste será composto por duas questões, sendo que uma questão abordará os assuntos 

estudados na aula anterior e a outra abordará os assuntos que serão vistos na aula do dia. 
 
� Se uma das questões do teste corresponder a um item do roteiro marcado com o símbolo ■, o(a) 

aluno(a) poderá anexar uma folha manuscrita com a respectiva resolução. 
 
� Falta ao teste resultará em nota zero, sem direito a teste substitutivo. 
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� A nota do relatório  ( iNR ) será composta com a nota da argüição ( NA ) individual da seguinte 

forma: 
( ) 2/NANRNR +=i  

Não havendo argüição individual, NRNR =i . 

 
� Será considerado aprovado o aluno que obtiver média igual ou superior a 5,0 nos relatórios 

( MR ) E nos testes (MT ). Neste caso a média final será: 
 

MT4,0MR6,0MF1 ⋅+⋅=  
 

� Caso MT OU MR sejam inferiores a 5,0, o aluno fará exame. Neste caso a média final será: 
 

( )MTMR;min5,0Exame5,0MF2 ⋅+⋅=  
 
 
 
Informações adicionais: 
 
 
� Os alunos de uma turma não podem repor aulas em outra turma. 
 
� O material da disciplina está disponível para download em: 
 
  http://www.dsee.fee.unicamp.br/~ccastro 
 

ou no XEROX DO CABS, no bloco G2 da FEEC. 
 

� O(a) estudante que comparecer à aula sem calçado adequado, fará o teste e sairá do laboratório 
em seguida, sem direito à nota do relatório. 

 
� É proibido o consumo de alimentos no laboratório. 
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Calendário: 
 
 

SEMANAS 
ÍMPARES 

SEMANAS 
PARES 

Andamento do 
Programa 

Conteúdo 
dos testes 

C, G, U D, H, W Módulo Módulo 

05/03 a 10/03 12/03 a 17/03 I Não há 

19/03 a 24/03 26/03 a 31/03 II (1-3) I e II (1-3) 

09/04 a 14/04 16/04 a 21/04 II (4-6) II 

23/04 a 28/04 07/05 a 12/05 III (1-2) II (4-6) e III (1-2) 

14/05 a 19/05 21/05 a 26/05 III (3-4) III 

28/05 a 02/06 11/06 a 16/06 IV III (3-4) e IV 

18/06 a 23/06 25/06 a 30/06 V IV e V 

 
 
 

TURMA  DIA/HORA  1a. aula 2a. aula 3a. aula 4a. aula 5a. aula 6a. aula 7a. aula 

C 2a.f - 14 h 05/03 19/03 09/04 23/04 14/05 28/05 18/06 

D 2a.f - 14 h 12/03 26/03 16/04 07/05 21/05 11/06 25/06 

G 3a.f - 14 h 06/03 20/03 10/04 24/04 15/05 29/05 19/06 

H 3a.f - 14 h 13/03 27/03 17/04 08/05 22/05 12/06 26/06 

U 6a.f - 19 h 09/03 23/03 13/04 27/04 18/05 01/06 22/06 

W 6a.f - 19 h 16/03 30/03 20/04 11/05 25/05 15/06 29/06 

 
 


