
Apresentar e discutir a temática do compartilhamento de responsabilidades no 
âmbito da qualidade da energia elétrica. 

Objetivos: 

1- Compartilhamento de responsabilidades sobre as distorções harmônicas: 
breve histórico e apresentação das principais metodologias 

2- Compartilhamento de responsabilidades sobre as distorções harmônicas: 
introdução a técnicas para determinação e/ou estimação de impedância 
harmônica e procedimentos de medição 

3- Introdução ao Benchmark do IEEE para o compartilhamento de 
responsabilidades sobre as distorções harmônicas: desenvolvimentos 
computacionais e implementações práticas de exemplos 

4- Compartilhamento de responsabilidades sobre os desequilíbrios de 
tensão: embasamento teórico e apresentação de metodologias 

5- Atribuição de responsabilidades sobre as variações de tensão de curta 
duração: fundamentação teórica 

Conteúdo: 

Para a presente componente curricular, a ser ministrada em formato remoto, 
no âmbito do período letivo suplementar emergencial, serão adotadas aulas na 
modalidade síncrona (todos os alunos simultaneamente conectados à internet 
sob a regência do professor). Para tal efeito, serão consideradas as seguintes 
mídias: aulas expositivas através das plataformas Google Meet ou Microsoft 
Teams. Materiais complementares também serão enviados por e-mail. 
O atendimento ao aluno será realizado de forma remota, seja durante as aulas, 
ou através de e-mail, aplicativos de mensagens ou reuniões individuais através 
das plataformas Google Meet ou Microsoft Teams, em horários específicos a 
serem definidos pelo professor, ou mesmo via telefone. 
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OBS: A validação da assiduidade dos discentes será realizada a partir da 
anotação em controle específico da presença dos mesmos nas aulas. 

Cronograma: 

Para o pleno acompanhamento das atividades a serem desenvolvidas, o 
discente necessitará: 
1) Acesso à internet (conforme Art. 14 da Resolução no 6/2020 do CONPEP, a 

UFU instituiu o Auxílio de Inclusão Digital aos discentes em situação de 
vulnerabilidade econômica); 

2) Computador, tablet ou celular; 
 

Para a realização das atividades previstas nesta componente curricular, serão 
utilizados os seguintes recursos: 
1) Plataformas de comunicação on-line Google Meet ou Microsoft Teams; 
2) Plataforma Google Classroom; 
3) E-mails; 
4) Aplicativos de mensagens. 
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A metodologia de avaliação individual será baseada em duas estratégias: 
 Elaboração e entrega (em formato digital) de estudo dirigido relacionado a 

um tema do compartilhamento de responsabilidades, a ser definido em 
conjunto com o professor para cada aluno ou para grupos de 2 ou 3 
estudantes. 
Valor: 40,0 pontos 

 

 Confecção de artigo, empregando modelos computacionais e/ou ensaios 
laboratoriais (desde que viáveis), abordando algum aspecto relevante da 
temática da disciplina, a ser definido em conjunto com o professor para 
cada aluno ou para grupos de 2 ou 3 estudantes. 
Valor: 60,0 pontos 
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