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Informações Gerais 

 

Desde a sua formação em 1966, com a colaboração de professores vindos da França, Inglaterra, 
Alemanha e Estados Unidos da América, o Programa de Engenharia Elétrica (PEE) da 
COPPE/UFRJ tem buscado o seu aprimoramento nas diversas áreas da Engenharia Elétrica. 
Desde então, o corpo docente do PEE vem sendo consolidado de modo a refletir as tendências 
das melhores universidades do mundo. Do seu quadro de professores, trinta e um docentes 
concluíram doutoramento no exterior nas principais universidades dos países desenvolvidos. Os 
titulados no Brasil também foram incentivados a adquirir maior experiência internacional, através 
de estágios de pós-doutoramento. Essa diversidade de experiências dá ao PEE uma característica 
diferenciada em termos de suas áreas de atuação e interação com a comunidade internacional. O 
PEE recebeu a nota 7 (em uma escala de 1 a 7) na avaliação pela CAPES para o triênio 2001-
2003, sendo o único do Brasil a receber tal nota na área de Engenharia Elétrica. 

 
Sob a influência de suas origens, o corpo docente do PEE, formado por alguns dos nomes mais 
conhecidos e reconhecidos no Brasil e no exterior, tem conseguido superar desafios e atingir seus 
objetivos principais, que são a excelência na formação de pessoal e no desenvolvimento de 
pesquisas científicas de interesse do Brasil. Oitenta e dois porcento do corpo docente do PEE 
recebe bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq, sendo que a maioria com nível um. Grupos 
de professores do PEE têm recebido variados auxílios para desenvolvimento de pesquisas através 
de Editais relacionados aos Fundos Setoriais (CT-Energ e CT-Petro), Editais Universais do CNPq, 
PRONEX, Edital Institutos do Milênio, Programa Cientistas do Estado do Rio de Janeiro, etc. 
 
Não obstante o reconhecimento dos esforços na forma de prêmios e honrarias recebidos pelos 
seus professores e alunos, o PEE também se orgulha de participar do desenvolvimento da 
indústria nacional na forma de inúmeros projetos de consultoria desenvolvidos pelo seu corpo 
docente e discente. O reconhecimento por parte do setor empresarial e industrial é também marca 
de qualidade e excelência, e indica que o PEE tem trazido o estado-da-arte em engenharia elétrica 
para a indústria nacional. Uma medida deste reconhecimento está no montante de recursos 
recebidos de empresas tais como Petrobras, Nokia, ONS, Endesa, Novatrans, TSN, Bandeirante, 
Coelba, Light, Ampla e Furnas. 
 
Ao longo dos quarenta anos de sua existência o PEE formou 789 mestres e 150 doutores, e tem 
devotado atenção especial à divulgação em veículos de circulação internacional dos trabalhos 
realizados em decorrência das teses defendidas (disponíveis na íntegra através do sítio 
http://www.pee.ufrj.br/teses/). O PEE confere graus de Mestre e de Doutor em Ciências - M.Sc. e 
D.Sc. - nas áreas de Controle, Automação e Robótica, Sistemas de Energia Elétrica, Eletrônica, 
Eletrônica de Potência e Inteligência Computacional. As disciplinas oferecidas têm por objetivo 
ampliar e aprofundar o conhecimento dos alunos, formando uma base sólida para a elaboração 
das teses. 
 

A inscrição de candidatos inicia-se em 01 de setembro e encerra-se em 30 de novembro de cada 
ano. Os formulários para inscrição podem ser obtidos pessoalmente na secretaria do Programa, 
solicitados pelo correio ou ainda na página  http://www.pee.ufrj.br. O processo de seleção pode 
envolver provas ou entrevistas durante o mês de dezembro, e o resultado é normalmente 
informado na primeira quinzena de janeiro, quando também se informa a data da matrícula e os 
procedimentos para obtenção de bolsa de estudos. A inscrição em disciplinas deverá ser feita no 
início de março. 

 



A secretaria do Programa fica na sala H-321, no 3º andar do bloco H do Centro de Tecnologia, na 
Cidade Universitária, Ilha do Fundão. Para contatos postais, ou por telefone, ou via internet, use os 
endereços: 

 

 
Programa de Engenharia Elétrica 
COPPE/UFRJ, Caixa Postal 68504 
21941-972, Rio de Janeiro, RJ 
Tels.: (0xx21) 2562-8625/2562-8626  
Tel/Fax: (0xx21) 2562-8627 
secexpee@coppe.ufrj.br 
http://www.pee.ufrj.br 
 

 

 

 

BOLSAS DE ESTUDOS 

Para alunos em tempo integral sem vínculo empregatício, poderão ser concedidas bolsas de 
estudo da CAPES ou do CNPq (Bolsas de Demanda Social). 

Outra modalidade de bolsa de estudo é aquela destinada a docentes ou técnicos de universidades 
brasileiras, concedida através do Programa de Qualificação Institucional (PQI/CAPES) pela 
instituição de origem. 

Estudantes estrangeiros devem solicitar bolsa de estudo PEC-PG (Programa de Estudos de 
Convênio - Pós Graduação) junto à representação diplomática brasileira (Embaixada ou 
Consulado) em seus países de origem. 

Os prazos de inscrição para o PEC-PG devem ser obtidos diretamente junto às representações 
diplomáticas brasileiras no exterior. 

Para dar entrada nesse pedido, o candidato deve ter em mãos uma Carta de Aceitação do Programa de 

Engenhar ia Elétr ica da COPPE. Para conceder esta carta, o Programa deve receber do candidato o pedido de 

inscrição no curso de Mestrado ou Doutorado com a antecedência necessária, e com a documentação 

correspondente com pleta, de modo que possa analisar os dados e enviar a resposta ao candidato dentro do 

prazo fixado pelo PEC-PG. Excepcionalmente, candidatos estrangeiros poderão ser contemplados com bolsa de 

estudo de Demanda Social. 

 
 

 
 

Áreas Acadêmicas e Linhas de Pesquisa 
 
O Programa de Engenharia Elétrica possui as seguintes áreas de concentração: 

Controle, Automação e Robótica; Sistemas de Energia Elétrica; Eletrônica; Eletrônica de 
Potência e Inteligência Computacional 

As pesquisas em desenvolvimento se organizam segundo linhas que podem envolver docentes de várias áreas. 

Outros pesquisadores, sobretudo alunos em fase de elaboração de tese, participam em várias linhas. Abaixo 

estão descritas, resumidamente, as linhas de pesquisas de cada área. 

 



 

Área de Controle, Automação e Robótica 
 
1 - ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS DE CONTROLE AVANÇADO 
Esta linha engloba as atividades relativas aos Sistemas Lineares, Não-Lineares e Adaptativos. Os 
tópicos atualmente pesquisados, e os docentes envolvidos, são: 
 
Controle Não-Linear e Adaptativo 
(Liu, Lizarralde e Ramon) 

n Estabilidade, convergência e robustez de sistemas não-lineares de controle; 

n Controladores adaptativos; 

n Controle a estrutura variável e modos deslizantes; 

n Sistemas não-lineares e variantes no tempo; 

n Sistemas multivariáveis, não-lineares e variantes no tempo; 

n Controle de modo dual adaptativo/robusto. 
 
Sistemas Lineares Multivariáveis 
(Afonso e Basilio) 

n Análise e projeto de compensadores, aplicação de métodos geométricos, algébricos e frequenciais; 

n Sensibilidade paramétrica e robustez; aspectos estruturais, numéricos e computacionais; 

n Sistemas multivariáveis parcialmente dinâmicos; 

n Projeto de controladores robustos multivariáveis utilizando o Método do Lugar Característico; 

n Controladores Robustos H-infinito não-frágeis; 

n Controle de Mancais e Mancais-Motores Magnéticos. 
 
Robótica 
(Liu, Lizarralde e Ramon) 

n Controle avançado de sistemas robóticos; 

n Navegação e controle de robôs submarinos e terrestres; 

n Controle baseado em visão computacional; controle de contato e controle de força; 

n Controle coordenado de manipuladores móveis e robôs múltiplos; 

n Planejamento de trajetória e controle de sistemas não holonômicos; 

n Teleoperação Robótica via Internet; 

n Controle de atitude de Satélites; 

n Sistemas Robóticos Distribuídos: Controle em Tempo Real; 

n Fusão Sensorial: GPS, sensores óticos, ultra-som, IR, visão, sistemas inerciais. 
 

Controle de Processos 
(Amit, Eugenius, Liu, Lizarralde e Ramon) 

n Inteligência artificial, redes neurais e controle inteligente; 

n Deteção e diagnóstico de falhas em processos industriais; 

n Controle preditivo linear e não-linear; 

n Controladores industriais adaptativos e auto-ajustáveis; 

n Controle de Sistemas heterogêneos distribuídos via redes de computadores. 

 



2 - COMPUTAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO 
Este grupo do PEE faz parte do Núcleo de Computação de Alto Desempenho da COPPE. 
 
Desenvolvimento e Avaliação de Algoritmos 
(Amit, Djalma, Eugenius) 

n Resolução de sistemas de grande porte em sistemas de energia elétrica e sistemas de controle; 
problemas de fluxo de carga; estimação de estados, simulação dinâmica rápida; 

n Desenvolvimento, análise de convergência, avaliação de desempenho de algoritmos paralelos, 
síncronos e assíncronos, combinados e genéticos para resolução de sistemas de equações de 
grande porte; 

n Deteção e diagnóstico de falhas em processos industriais: inteligência artificial e redes neurais. 

 
Área de Sistemas de Energia Elétrica 
(Alexandre, Antonio Carlos, Antonio Carlos Siqueira ,  
Carmen, Djalma, Glauco, Pedroso, Portela, Sandoval, Sebastião) 

 

Dinâmica, Proteção e Controle  

n Máquinas elétricas em regimes permanente e transitório; 

n Estabilidades de regime transitório e sob pequenos desvios; 

n Estabilidade de tensão, de freqüência, e equivalentes dinâmicos; 

n Controle, proteção e supervisão de sistemas elétricos; 

n Controle coordenado de tensão e de carga-freqüência; 

n Análise modal e identificação de modelos; 

n Aplicações de sistemas inteligentes. 
 

Operação em Tempo-Real e Planejamento da Operação 

n Estimação de estado; 

n Previsão de carga e preço utilizando redes neurais; 

n Programação da geração e da manutenção através de computação evolutiva; 

n Fluxo de potência ótimo; 

n Avaliação de segurança em tempo-real via reconhecimento de padrões; 

n Diagnóstico de faltas usando sistemas inteligentes; 

n Despacho ótimo diante de incertezas da geração; 

n Aspectos regulatórios e tarifários do modelo do setor elétrico; 

n Aplicação de processamento distribuído. 
 

Planejamento da Expansão 

n Planejamento de sistemas de geração e transmissão; 

n Confiabilidade composta de sistemas de geração e transmissão; 

n Previsão de vazões naturais afluentes; 

n Fontes alternativas de energia; 

n Métodos probabilísticos aplicados à modelagem de carga e geração; 

n Aplicação de computação de alto desempenho. 
 



Sistemas de Distribuição 

n Controle e proteção; 

n Confiabilidade de redes; 

n Geração distribuída; 

n Otimização da operação. 
 

Projeto e Modelagem de Equipamentos 

n Campos e ondas; 

n Máquinas elétricas e transformadores; 

n Sistemas de controle de excitação e de velocidade, e sinais estabilizantes; 

n Linhas de transmissão de longa distância em CA e CC; 

n Capacitores série, reatores em derivação, RCT e CCT; 

n Conversores CA/CC e equipamentos FACTS; 

n Elementos de manobra e pára-raios; 

n Modelagem de envelhecimento; 

n Metodologias tensoriais. 
 

Transitórios Eletromagnéticos 

n Modelagem, medição e simulação; 

n Sobretensões, efeito corona e coordenação de isolamento; 

n Comportamento de arcos elétricos em disjuntores e no ar; 

n Modelagem do solo e sistemas de aterramento; 

n Descargas parciais; 

n Compatibilidade eletromagnética; 

n Modelagem de linhas e cabos subterrâneos; 

n Equivalentes elétricos no domínio da freqüência; 

n Sobretensões de manobra e produzidas por descargas atmosféricas. 

 
Área de Eletrônica 
 
1 - TELEINFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO  
(Aloysio, Leão, Luís Henrique, Otto, Rezende) 
 

n Especificação, validação e implementação de protocolos de comunicação em sistemas 
distribuídos, concorrentes e de tempo real; 

n Aplicações de microprocessadores na automação industrial; 

n Inteligência artificial aplicada à automação industrial e à  especificação, validação e 
implementação de sistemas concorrentes; 

n Transmissão de dados via satélite; 

n Protocolos de alta velocidade; 

n Redes locais e de longa distância; 

n Redes digitais de serviços integrados - banda larga  (ATM;  comutadores rápidos); 

n Interconexão de Redes;  



n Sincronização e Cooperação de Grupo; 

n Sistemas e Aplicações Multimídias; 

n Sistemas de comunicação com fibras óticas; 

n Modelagem e Avaliação de Desempenho; 

n Mobilidade e Segurança em Redes; 

n Redes Sem Fio; 

n Roteamento em Redes de Computadores. 
 

2 - PROCESSAMENTO DE SINAIS  
(Calôba, Diniz, Eduardo, Fernando Gil,Gelson, José Gabriel, Luiz Wagner, Marcello, Mariane, 
Merched, Moreirão, Pedreira, Petraglia, Seixas, Sérgio) 
 

Processamento Analógico de Sinais  

n Teoria de circuitos; 

n Filtros elétricos (passivos, ativos, contínuo e discreto); 

n Conversão A/D e D/A; 

n Filtros adaptativos analógicos; 

n Microeletrônica analógica e microeletrônica analógica-digital. 

n Processamento de Sinais em Imageadores CMOS. 

 

Processamento Digital de Sinais 

n Algoritmos eficientes;  

n Aplicação a ensaios não-destrutivos; 

n Efeitos de quantização; 

n Implementação de sistemas; 

n Análise tempo-freqüência; 

n Sistemas múltiplas taxas, banco de filtros,  wavelets; 

n Aplicações em instrumentação; 

n Processamento adaptativo de sinais: Algoritmos; Análise em precisão finita; Sistemas 
adaptativos em sub-bandas; Aplicações em Telecomunicações; 

n Análise espectral; processamento estatístico de sinais, estimação de freqüência instantânea; 

n Detecção de sinais; 

n Estimação de Sinais; 

n Implementações em DSPs e FPGAs; 

n Multiprocessamento. 
 

Telecomunicações 

n Telefonia móvel; 

n Sistemas multicanais; 

n Arranjo de antenas inteligentes; 

n Linhas digitais de alta velocidade; 

n Compressão de vídeo; 

n Codificação e compressão de sinais de áudio; 

n Avaliação objetiva da qualidade de sinais de áudio; 



n Circuitos de radiofreqüência. 
 

Processamento Digital de Imagens 

n Codificação e compressão de imagens e vídeo: wavelets e transformadas, padrões de 
codificação de imagens e vídeo, quantização vetorial; teoria dos fractais; codificação segundo 
critérios perceptuais, teoria da quantização, “matching pursuits”, codificadores baseados em 
recorrência de padrões; 

n Imagens estereoscópicas; 

n Métodos de reconstrução, máxima entropia; modelos a partir de dados incompletos; 

n Visão computacional; 

n Morfologia matemática; 

n Aplicações em sensoriamento remoto; 

n Teoria da informação; 

n Reconstrução de traços e trajetórias; 
n Super-resolução 
 
 
Processamento Digital de Voz 

n Modelagem do sistema de produção de voz; 

n Técnicas de análise, codificação, síntese e reconhecimento de voz; 

n Implementação em hardware; 

n Aplicações. 
 

Processamento de Áudio 

n Modelagem de sinais de áudio; 

n Restauração de gravações; 

n Síntese de som tridimensional binaural; 

n Análise e síntese de sinais musicais; 

n Codificação e compressão de sinais de áudio; 

n Avaliação objetiva da qualidade de sinais de áudio; 

n Conversão wave-MIDI. 
 

Instrumentação Eletrônica 

n Instrumentação para Física; 

n Instrumentação virtual; 

n Instrumentação para sistemas de energia; 

n Controle remoto de experiências via Web. 
 

3 - MICROELETRÔNICA 
(Mesquita, Petraglia) 

Projeto de Circuitos Integrados Analógicos e Digitais 

n Linguagens de descrição de hardware VHDL-MAS e Síntese de alto nível; 

n Eletrônica Evolucionária;  

n Processadores dedicados de sinais analógicos; 

n Circuitos mistos; 



n Sensores de Radiação e de Imagem, Sensores APS; 

n Circuitos analógicos para processamento de sinais contínuos e amostrados (capacitores 
chaveados) 

n Circuitos de RF. 
 

Teste e Testabilidade de Circuitos e Sistemas Integrados 

n Testabilidade de circuitos e sistemas complexos; 

n Síntese de alto nível visando a testabilidade; 

n Teste de estruturas regulares. 

n Teste de circuitos analógicos. 
 
4- INSTRUMENTAÇÃO E FOTÔNICA 
(Marcelo Werneck) 

 
O Laboratório de Instrumentação e Fotônica (LIF) concentra suas pesquisas em instrumentação 
optoeletrônica e o desenvolvimento de sensores e transdutores a fibra óptica. 

Suas linhas de pesquisa dividem-se em duas vertentes básicas: 

 

1 - Fibras Ópticas e Aplicações com pesquisas nas áreas de Telecomunicações, Telemetria e 
Transdutores a Fibra Óptica; 

 

2 - Instrumentação em Engenharia Elétrica, com pesquisa na área de Automação Industrial, 
Microprocessadores e Transdutores. 

 

Dentro das linhas acima temos desenvolvido projetos utilizando técnicas de instrumentação e 
fotônica com as seguintes aplicações: 

 

§ Pesquisa e desenvolvimento em fibras ópticas plásticas (POF); 

§ Sistema de imagens de raios-X a fibra óptica; 

§ Sensor de corrente a fibra óptica plástica; 

§ Monitoramento de corrente de fuga de pára-raios; 

§ Sensor de bactérias a POF; 

§ Sensor óleo a POF para oleodutos; 

§ Calibração de medidores de energia; 

§ Medição a POF de temperatura em reator de subestação; 

§ Medição de gases poluentes e tóxicos em câmaras subterrâneas; 

§ Sensores de pressão a fibra óptica; 

§ Medidas de corrente de fuga em isoladores de alta tensão; 

§ Medida de corrente e temperatura em linhas de transmissão; 

§ Medida em tempo real de entreferro de hidrogeradores; 

§ Monitoramento distribuído de temperatura a fibra óptica (DTS) aplicado a oleodutos, 
gasodutos e cabos de alta tensão; 

§ Processamento e transmissão de imagens; 

§ Redes a POF em subestações; 

§ Projeto de Medida de Impedância de Acumuladores; 



§ Projeto de Medida de Corrente de Fuga em Linhas de Transmissão de 500 kV. 

 

Áreas de Atuação: 

§ Petróleo; 

§ Industrial;  

§ Engenharia biomédica;  

§ Sistema de potência e distribuição de energia;  

§ Transdutores a fibra óptica;  

§ Telecomunicações;  

§ Tecnologia de fibras ópticas plásticas (POF's); 

§ Telemetria;  

§ Meio ambiente. 

 
Área de Eletrônica de Potência 

 

ACIONAMENTO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS 
(Richard, Rolim, Rubens, Walter e Watanabe) 

n Acionamento de motores de corrente contínua, síncronos, indução e “switched reluctance drives”; 

n Controle escalar e vetorial de máquinas elétricas; 

n Minimização de perdas no acionamento elétrico; 

n Mancais magnéticos; 

n Levitação e tração linear; 

n Conversores Eletrônicos para acionamentos. 

 
Aplicações de Eletrônica de Potência em Sistemas de Energia 
(Maurício, Rolim e Watanabe) 
 

n Teoria de potência ativa e reativa instantânea e harmônicos em sistema de potência; 

n Filtros ativos: “shunt”, série, “série- shunt” combinados e filtros híbridos; 

n Conceitos e aplicações de “Custom Power” e Qualidade de Energia; 

n Equipamentos e sistemas FACTS: STATCOM, SSSC, UPFC, UPLC, TCSC, GCSC, etc.; 

n Equipamentos FACTS e técnicas para controle de linhas de transmissão muito longas; 

n Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC). 

 

Desenvolvimento de Dispositivos Elétricos Supercondutores 
(Rubens, Richard, Rolim, Walter e Antonio Carlos) 
 

n Armazenadores cinéticos de energia (flywheel); 

n Limitadores de corrente de curto circuito; 

n Sistemas de transporte utilizando levitação magnética supercondutora; 

n Tração Linear; 

n Mancais magnéticos ativos, supercondutores e de imãs permanentes; 

n Simulação de Supercondutores Utilizando o Modelo de Estado Crítico. 



 
Área de Inteligência Computacional 

(Alexandre, Calôba, José Gabriel, Leão, Pedreira, Seixas) 
 
Inteligência Computacional agrega e inter-relaciona áreas tais como Redes Neurais, Sistemas 
Nebulosos, Mineração de Dados, Classificação de Padrões, Análise de Clusters e Computação 
Evolucionária, entre outras. Inúmeras aplicações de sucesso podem ser encontradas nas mais 
variadas áreas do conhecimento como, por exemplo, Petróleo e Gás, Finanças, Sistemas de 
Energia, Processamento de Sinais, Física e Medicina. A área oferece uma formação sólida e 
abrangente, em nível de mestrado e doutorado, a graduados em todas as engenharias, física, 
matemática, estatística, economia etc.  
 
Redes Neurais 

• Redes e Algoritmos de Treinamento; 

• Controle de Complexidade; 

• Métodos de Pré-Processamento; 

• Implementação em Software e Hardware; 

• Implementação em Ambiente de Processamento Distribuído; 

• Sistemas de Apoio à Decisão; 

• Aplicações. 

 

Reconhecimento de Padrões e Análise de Clusters 

• Métodos para Seleção de Atributos; 

• Quantização Vetorial; 

• Métodos Locais-Globais; 

• Métodos baseados em Teoria da Informação; 

• Aplicações. 

 

Inteligência Computacional em Saúde 

• Métodos Estatísticos para Análise em Citometria de Fluxo; 

• Automação para Citometria de Fluxo; 

• Apoio à Decisão para Estratégias de Tratamento; 

• Analise de Clusters e Classificações de Padrões em Problemas de Saúde; 

• Seleção de atributos em Saúde; 

• Detecção de Tuberculose Pulmonar e Pleural. 

 

Computação Evolutiva 

• Otimização Natural; 

• Algoritmos Genéticos; 

• Codificação; 



• Controle de Parâmetros. 

 

Mineração de Dados 

• Qualidade de Dados; 

• Medidas de Interdependência. 

 

Disciplinas da Área de IC 

• Inferência Estatística 

• Lógica Matemática 

• Otimização Natural 

• Lógica Fuzzy 

• Análise de Clusters 

• Reconhecimento de Padrões  

• Redes Neurais Feedforward 

• Redes Neurais Não Supervisionadas e Clusterização 

• Redes Neurais Realimentadas e Otimização 

• Compactação de Sinais 

• Desconvolução Cega 

• Análise de Componentes Independentes 

• Avanços em ICA 

• Topicos Especiais em Inteligncia Computacional 

• Tópicos Especiais em Sistemas Inteligentes 

• Tópicos Especiais em Redes Neurais 

 
 

 
 
 
 

 



 
 

Laboratórios e Bibliotecas 
 
Para apoio às atividades de ensino e pesquisa, o Programa de Engenharia Elétrica conta com 
diversos laboratórios, listados abaixo. São todos equipados com a aparelhagem básica para as 
suas finalidades e com número razoável de computadores e estações de trabalho interligados em 
redes locais e conectados à Internet. 
 

 

 

n Eletrônica de Potência, Sala H-305; 

n Teleinformática e Automação, Sala H-301; 

n Corona e Descargas Parciais,  Sala H-341; 

n Sistemas de Potência – LASPOT, Sala H-343; 

n Laboratório de Controle, Sala H-345; 

n  Laboratório de Automação, Robótica e Controle – LARC,  
Anexo Bloco I. Pertence ao GSCAR com Sistemas Robóticos ABB IRB2000, Zebra Zero, Nomad 
XR4000, Kits da Quanser e Crane. 

§ LEAD: Laboratório de Aplicação e Desenvolvimento em Instrumentação,  

Automação, Controle, Otimização e logística.  

Anexo Bloco I Pertence ao GSCAR em colaboração com CENPES/PETROBRAS. 

n Processamento de Sinais, Salas H-220 (LPS I), H-320 (PADS) e I-146 (LPS II); 

n Projeto de Circuitos Integrados, Sala H-210 (LPC); 

n Computação Paralela, I-248, pertence ao Núcleo de Computação de Alto Desempenho 
(NACAD) da COPPE, com os sistemas multiprocessadores-multicomputadores CRAY, IBM SP-2 
e Itautec Inforserver AD. 

n n n n Laboratório de Fontes Alternativas de Energia - LAFAE, Sala H-233; 

n n n n Laboratório de Aplicações de Eletrônica de Potência em Média Tensão – LEMT, Sala I- 156; 

n n n n Laboratório de Aplicações de Supercondutores - LASUP, Sala I-148. 
n LIF – Laboratório de Instrumentação e Fotônica, Sala I-036. 

Além destes, o Programa tem acesso a laboratórios do Departamento de Engenharia Elétrica da 
Escola Politécnica da UFRJ: Alta Tensão, Máquinas Elétricas, Sistemas de Potência. 

O Programa conta ainda com as instalações e equipamentos do Núcleo de Computação 
Eletrônica da Universidade, que oferece, periodicamente, cursos de programação aos alunos da 
COPPE e mantém um serviço de assistência aos usuários. 

O Serviço de Documentação e Informação do Centro de Tecnologia compreende, entre outras 
seções, a Biblioteca Setorial de Engenharia Elétrica, e oferece serviços bibliográficos especiais aos 
alunos. 

A Oficina Mecânica é capaz de executar serviços mecânicos necessários ao desenvolvimento de 
projetos e teses. 

 

 



 
 

Convênios e Consultorias 
 

O Programa de Engenharia Elétrica possui convênios e presta consultorias a diversas empresas e 
órgãos governamentais, entre os quais: 

n Bandeirante: Desenvolvimento de um Condicionador Universal de Qualidade de Energia (UPQC) 

n SIVAM: Sistema de Vigilância da Amazônia; 

n CENPES/Petrobrás: Consultoria em Robótica e Controle de Processos; 

n  CENPES/Petrobrás: Consultoria em Engenharia de Potência; 

n CENPES/Petrobrás: Sistema de visão 3D para monitoração de equipamentos e dutos em águas 
profundas.  

n FURNAS: Computação Paralela; Filtros ativos para Estações Conversoras HVDC; Propagação 
harmônica nas vizinhanças de sistemas HVDC. 

n CEPEL: P&D de medidores eletrônicos integrados de energia; 

• CEPEL: P&D de monitoração de carga elétrica residencial; 

n CENPES: P&D de circuitos integrados para monitoração de dutos de petróleo, e de circuitos 
integrados para a detecção de cavitação em turbinas hidroelétricas. 

n MARINHA: processamento de sinais de sonar. 

n LIGHT: fluxo de potência trifásico, estimação da demanda,  redução de perdas, previsão de 
índices da confiabilidade e priorização de obras; STATCOM para sistemas de distribuição. 

n CERJ: melhoria de índices de continuidade e impacto da geração distribuída; conversão estática 
monofásico para trifásico, modelos digitais de cargas não-lineares. 

n CBPF: Instrumentação eletrônica e processamento de sinais. 

n UN-Rio/Petrobrás: consultoria em Engenharia de Potência. 

n SINDICOM: Lacres eletrônicos para tanques de combustíveis. 

• RNP: redes de computação de alta velocidade, computação Grid 

n FUCAPI (Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica – Manaus: treinamento 
em TV digital para o seu corpo técnico. 

 

Além disto, o Programa de Engenharia Elétrica tem convênios de cooperação técnica com as 
seguintes Instituições: 

 

n Centre Européen pour la Recherche Nucléaire - CERN: Instrumentação e Processamento de 
Sinais; 

n Universidade do Porto, Faculdade de Engenharia:  Processamento de Voz; 

n CNRS/INPG - Laboratório TIMA; LEEPCI; 

n Fermilab/CBPF: P&D em Instrumentação e Projeto VLSI para Física de Altas Energias; 

• Laboratório de Brookhaven: detecção de raios cósmicos e meteoros; 

n Instituto de Telecomunicações – Polo de Coimbra; 

n Instituto Superior Técnico de Lisboa; 

n Rensselaer Polytechnic Institute: Estabilizadores de Sistemas de Potência; 

n Universidade do Minho, Portugal 



n University of British Columbia: Transitórios Eletromagnéticos; 

n University of California, Santa Barbara; 

n Université Pierre et Marie Curie – LIP 6;  

n Université Versailles, Saint Quentin – Laboratório PRISM; 

n Université Toulouse III – LAAS; 

n Université Laval: Acionamento de Motores Elétricos; 

n University of California at Irvine: Arquiteturas reconfiguráveis;  

n Universidade Nacional de Rio Cuarto – Argentina: Área de Eletrônica de Potência; 

n Universidade Nacional de San Juan – Argentina: Área de Eletrônica; 

n Universidade da Republica - Uruguai: Área de Eletrônica de Potência; 

n Universidade de Salamanca -  Espanha: Área de Inteligência Computacional 

n University of Victoria: Processamento de Sinais; 

n Helsinki University of Technology: Telecomunicações e Processamento de Sinais 

n University of Notre Dame 

n University of Oulu: Telecomunicações 

n Tampere University of Technology 

§ Instituto de Tecnologia de Tóquio – Japão: Área de Eletrônica de Potência 

§ IFW/Dresder – Alemanha: Aplicações de Supercondutores 
 

 

 
Elenco de Disciplinas 

 

 

A seguir são listadas as disciplinas normalmente oferecidas, com suas periodicidades e respectivos 
créditos. Deve-se ressaltar que, em cada ano, algumas disciplinas podem não ser oferecidas e 
outras podem ser criadas. Os alunos devem falar obrigatoriamente com o Orientador Acadêmico 
antes de definir o Plano de Estudos. 

 

COE 700 Seminário de M.Sc. Qualquer período. 1,0 crédito. 

COE 701 Seminário em Eletrônica de Potência - Disciplina abordando temas de tese de 
Mestrado e Doutorado bem como apresentação de palestras de professores visitantes. 1,0 crédito. 

COE 707 Inscrito ao Mestrado.  0 crédito. 

COE 708 Pesquisa de Tese de Mestrado. 0 crédito. 

COE 710 Tópicos Especiais em Teoria de Circuitos - Disciplina abordando tópicos no assunto. 
3,0 créditos. 

COE 711 Modelagem e Simulação de Circuitos - Modelos de componentes e dispositivos para a 
simulação de circuitos; topologia de circuitos, formulação das leis de Kirchoff para o computador;  
análise nodal linear e não-linear; algoritmos e métodos numéricos; equações de estado para 
circuitos lineares e não-lineares; formulação das equações e solução numérica; métodos de 
integração numérica. 3,0 créditos. 

COE 713 Filtros Analógicos - Filtros ativos monolíticos em tempo contínuo, técnicas MOSFET-C, 
síntese e análise de filtros a capacitores chaveados e a corrente chaveada. 3,0 créditos. 



COE 714 Filtros Digitais - Sinais e sistemas discretos no tempo; transformada z; técnicas de 
aproximação para filtros digitais; análise dos efeitos de quantização; técnicas de realização e 
implementação; DFT e FFT. 3,0 créditos. 

COE 715 Eletrônica de Potência - Dispositivos semicondutores de potência. Retificadores: fator 
de potência e harmônicos. Retificadores com modulação especial.  Conversores tipo CC-CC.  
Inversores de tensão; Modulação PWM; Controle de Corrente. 3,0 créditos. 

COE 716 Introdução ao Projeto de Circuitos VLSI - Introdução aos circuitos CMOS. Teoria do 
transistor CMOS e tecnologia de fabricação. Caracterização de circuitos e estimativa de 
performance. Projeto lógico e de circuitos CMOS. Projeto de sistemas e métodos de projeto 
estruturado, geração simbólica de layout, ferramentas de CAD. 3,0 créditos. 

COE 717 Programação Concorrente - Processos concorrentes, semáforos, implementação de 
concorrência, redes de Petri, lógica temporal, monitores, ADA, implementação de executivos, troca 
de mensagens, processamento concorrente no sistema operacional UNIX. 3,0 créditos. 

COE 718 Processamento Adaptativo de Sinais - Superfície de desempenho, métodos de 
steepest- descent e de Newton, algoritmo LMS, RLS, filtros adaptativos IIR, aplicações práticas.  
3,0 créditos. 

COE 719 Aplicações de Eletrônica de Potência - Inversores especiais; ciclo-conversores: 
princípio de funcionamento e modelagem; funções de chaveamento; teoria de potência ativa e 
reativa instantânea; filtros ativos de potência; FACTS: STATCOM, SVC, SSSC, TCSC, etc. 3,0 
créditos. 

COE 721 Lógica para Computação - Lógica proposicional, lógica dos predicados, problemas de 
decisão, máquinas de Turing, notação clausal, teorema de Herbrand, unificação, resolução, 
procedimentos de refutação, programação em lógica. 3,0 créditos. 

COE 723 Controle de Máquinas Elétricas – Dinâmica dos Sistemas eletromecânicos. Revisão de 
técnicas clássicas de controle. Lugar das Raízes, Diagramas de Bode, Método da Amplitude Ótima 
e do Simétrico Ótimo. Controle de Motores CC: modelo dinâmico, alimentação com geradores e 
com conversores estáticos, controle em cascata, controle adaptativo de corrente. Controle de 
motores CA: modelo dinâmico, vetores espaciais de tensão, corrente e fluxo, conversores e 
técnicas de chaveamento. Controle escalar de motores de indução: controle V/f constante 
(alimentação com imposição de tensão), controle corrente de magnetização constante 
(alimentação com imposição de corrente). Controle vetorial de motores de indução: controle 
orientado pelo campo – FOC (Field Oriented Control – Leonhard/Blaschke), controle FAM (Field 
Acceleration Method – Yamamura), controle DSC (Direct Self Contol – Depenbrock). Comparação 
das técnicas de controle de motores de indução. Controle de máquinas síncronas. Controle de SR-
drives. Controle de Máquina de Indução de Dupla Alimentação. Influência dos conversores 
eletrônicos nas máquinas elétricas. Influência dos conversores eletrônicos na rede elétrica. 
Demonstração em laboratório. 3,0 créditos. 

COE 725 Circuitos Integrados Analógicos - Dispositivos, construção física e modelos. “Layout” 
de circuitos analógicos. Blocos básicos de construção e aplicações.  3,0 créditos. 

COE 726 Introdução à Inteligência Artificial - Modelos de problemas e espaços de estados, 
estratégias de busca, representação do conhecimento, abdução e incertezas, aplicações à 
compreensão de linguagem natural, sistemas especialistas, aprendizagem, geração de planos.  3,0 
créditos. 

COE 727 Interconexão de Redes – Repetidores, pontes, roteadores e gateways. Internet: 
arquitetura, endereçamento, protocolo IP, roteamento, protocolos UDP/TCP, multicast, interface e 
aplicações. Administração de Redes IP: NIS, DNS, servidores FTP e HTTP, e provedor de serviços 
Internet. Redes ATM: conceitos básicos, sinalização, endereçamento e roteamento. Interconexão e 
administração de redes ATM. 3,0 créditos. 

COE 728 Redes de Computadores - Sistemas  de comunicação: deteção e recuperação de erros 
de transmissão. Arquitetura de Protocolos da Comunicação; Redes locais,  Metropolitanas e de  
longa distância; Redes ATM e Aplicações multimídias.  3,0 créditos. 



COE 729 Arquiteturas e Protocolos de Comunicação para Redes de Computadores - 
Sistemas abertos. Arquitetura de Redes; protocolos e serviços normalizados, especificação e 
validação de protocolos. 3,0 créditos. 

COE 730 Tópicos Especiais em Sistemas de Controle – Preliminares matemáticos. 
Caracterização dos objetivos de projeto em termos da norma H-infinito de uma função de 
transferência. Estabilização. Solução do problema de 1-bloco. Solução do problema de 2-blocos. 
Solução do problema de 4-blocos. Enfoque moderno do problema de otimização H-infinito. 3,0 
créditos. 

COE 732 Sistemas Não-Lineares I – Características de Sistemas Não-Lineares. Equações 
diferenciais, plano de fase, ciclos-limite e teoria qualitativa. Sistema de controle a relé. Linearização 
harmônica. Introdução à teoria de estabilidade de Lyapunov. Teoremas fundamentais de 
estabilidade. Estabilidade de Sistemas Lineares pela teoria de Lyapunov. Estabilidade local, global 
e exponencial. Análise de desempenho. Domínio de estabilidade. Teorema dos conjuntos 
invariantes. Projeto de sistemas de controle baseado no método direto de Lyapunov.  3,0 créditos. 

COE 733 Sistemas Não-Lineares II - Estabilidade segundo Lyapunov. Positividade real e 
passividade. Estabilidade absoluta, critério do círculo e de Popov. Estabilidade entrada-saída. 
Projeto de sistemas não-lineares de controle: linearização por realimentação. Controle adaptativo, 
sistemas a estrutura variável e modos deslizantes. Sistemas de potência. 3,0 créditos. 

COE 734 Sistemas Lineares I - Observabilidade, controlabilidade; Realimentações de estado. 
Formas canônicas. Observadores. Estabilidade segundo Lyapunov e segundo descrição 
entrada/saída (BIBO). Alocação de pólos. Projeto polinomial de controladores. Compensadores 
estáticos e dinâmicos. 3,0 créditos. 

COE 735 Sistemas Lineares II - Decomposição em valores singulares e análise no domínio da 
freqüência de sistemas multivariáveis. Matrizes Polinomiais e Racionais, Sistemas Interconectados; 
Projeto polinomial e fracional de compensadores, IMC, Reguladores LQ, Rastreamento Assintótico, 
Robustez.  3,0 créditos. 

COE 736 Controle Digital - Controle por computador. Discretização de sistemas contínuos. 
Modelos de estado e entrada-saída. Análise de sistemas discretos: estabilidade, alcançabilidade e 
observabilidade. Controladores PID discretos. Projeto de controladores por realimentação de 
estados. Método polinomial. Projeto otimizado: predição ótima, controle de variância mínima, 
controle LQG.  3,0 créditos. 

COE 737 Controle de Processos por Computador  em Tempo Real - Princípios de controle 
digital. Algoritmos de controle. Estrutura de um microcomputador. Ligação do processo ao 
computador. Simulação de controladores digitais. Introdução a C e C++. Implementação 
experimental a avaliação de controladores digitais. Introdução aos controladores lógicos 
programáveis (CLPs). 3,0 créditos. 

COE 740 Otimização – Noções de programação linear e não linear: métodos simplex, métodos de 
busca, métodos de direção conjugada, minimização com restrições (condições KKT); dualidade; 
convexidade e programação convexa; enfoque LMI em controle; formulação de problemas e 
estudo de casos. 3,0 créditos. 

COE 741 Introdução aos Sistemas Dinâmicos – Sistemas: definições, classificação, exemplos; 
equações diferenciais e sistemas contínuos; solução das EDOLFs; transformada de Laplace; 
funções de transferência e sua obtenção; pólos e zeros; tipos de sistemas; estabilidade; critérios 
de estabilidade para o caso LIT; método do Lugar da Raízes; controle em malha aberta e fechada; 
especificações de desempenho; filosofia básica do Controle Clássico; projeto pelo método de 
tentativa e erros; variáveis de estado; equações dinâmicas e sua resolução; autovalores e 
autovetores; modos naturais; transformações de equivalência; formas canônicas; controlabilidade e 
observabilidade; decomposição de Kalman; realimentação de estados e alocação de pólos. 3,0 
créditos. 

COE 744 Controle Ótimo - Cálculo das Variações. Formulação geral do problema de controle 
ótimo.  Princípio de Pontryagin.  Problemas de tempo e combustível mínimo. Sistemas lineares 
ótimos com critérios quadráticos. Programação dinâmica. 3,0 créditos. 



COE 745 Matemática para Controle - Elementos de lógica. Espaços vetoriais, resolução de 
sistemas lineares. Mínimos Quadrados. Decomposições matriciais: valores singulares, QR, LU, 
LDL, etc. Formas quadráticas: Autovalores e formas canônicas. Normas e espaços normados. 
Elementos de análise em espaços normados. 3,0 créditos. 

COE 746 Introdução à Robótica - Classificação de robôs manipuladores; movimento de um corpo 
rígido; representação homogênea; cinemática direta e inversa de manipuladores; Jacobiano do 
manipulador; redundância e configurações singulares; dinâmica de um manipulador: formulações 
de Lagrange e Newton-Euler; planejamento de trajetórias; controle cinimático e dinâmico de 
manipuladores: PD, torque computado e adaptativo. 3,0 créditos. 

COE 747 Sistemas e Sinais - Sistemas e sinais: classificação e operações básicas; conceitos 
básicos  de sistemas: causalidade, linearidade etc.; séries e transformada de Fourier; sistemas no 
domínio da freqüência; conceitos básicos de filtragem, amplificação, modulação e comunicação; 
transformada de Laplace, funções de transferência, estabilidade; sinais discretos e digitais, 
teorema de amostragem, conversão AD/DA, transformada Z, DFT, FFT. 3,0 créditos. 

COE 749 Processamento Paralelo - Arquiteturas paralelas; comunicação e sincronização; 
algoritmos diretos e iterativos para sistemas de equações algébricas (Jacobi, Gradiente 
Conjugado, etc.); implementações síncronas e assíncronas de algoritmos paralelos; análise de 
convergência, aplicações a sistemas de grande porte. Trabalhos no Laboratório de Computação 
Paralela. 3,0 créditos. 

COE 751 Análise de Redes Elétricas - Modelos de componentes e redes em regime permanente. 
Métodos diretos e iterativos para solução de sistemas de equações algébricas lineares. Fluxo de 
potência: formulação, métodos de solução, ajustes e controles.  Fluxo de potência ótimo: 
formulação e aplicações, noções de programação linear e não linear, métodos de solução. 
Avaliação estática da estabilidade de tensão. 3,0 créditos. 

COE 753 Modelos Matemáticos para Máquinas Elétricas - Eletromagnetismo: Circuitos 
Magnéticos – Força de Lorentz – Indução Eletromagnética- Energia Acumulada no Campo 
Magnético – Cálculo de Indutâncias – Introdução ao Método dos Elementos Finitos. Conversão de 
Energia – Conversão Eletromecânica de Energia. Teoria Geral das Máquinas Elétricas: 
Enrolamento Pseudo Estacionários: conjugado eletromagnético, tensão de velocidade – Máquina 
Geral (Primitiva) – Transformações Ativas e Passivas. Máquinas de CC: Modelo matemático para 
máquinas com excitação independente, auto-excitadas, máquina série; metadínamos. Máquinas 
Síncronas: Análise harmônica dos enrolamentos – Indutâncias;  Circuitos no Rotor – 
Transformação de Park, Enrolamentos Pseudo-Estacionários; Modelo nas Variáveis de Park. 
Máquinas de indução; Transformação de Eixos – Modelo nas Variáveis de Park. 3,0 créditos. 

COE 754 Dinâmica e Controle dos Sistemas de Potência - Máquinas síncronas em regime 
permanente. Desempenho dinâmico frente a um curto-circuito; impedâncias operacionais.  Estudos 
de estabilidade estática, transitória e dinâmica. Sistemas de excitação e efeitos do controle de 
excitação; estabilização suplementar. 3,0 créditos. 

COE 758 Transmissão em Corrente Contínua I - Desenvolvimento da Tecnologia de 
Transmissão em CC. Tipos de Elos, Comparação entre as Transmissões CC e CA: Limitações de 
Tensão e Corrente, Potência Reativa, Regulação de Tensão, Estabilidade, Disjuntores, Correntes 
de Curto Circuito, Potência por Condutor, Aterramento, Harmônicos, Controle da Potência de 
Interligação, Fatores Econômicos. Características do Tiristor. Instalações de Transmissão CCAT. 
Índices para Análise de Desempenho dos Conversores. A Ponte Retificadora: Ângulos Notáveis do 
Conversor, Formas de Onda da Tensão CC, Fator de Potência, Tensões e Correntes CC, 
Equações de Desempenho, Circuito Equivalente, Relações entre Grandezas CA e CC. Efeito do 
Atraso de Comutação Superior a 60 Graus, Ângulo Mínimo de Disparo. Características Completas 
do Retificador. Operação como Inversor: Ângulo de Avanço de Disparo, Ângulo de Extinção, 
Circuito Equivalente, Margem de Comutação. Ajuste de Tapes do Transformador do Conversor. 
Representação dos Elos de Corrente Contínua. Conversores com Várias Pontes. Curvas 
Características do Conversor. Controle de Disparo. Métodos Básicos de Controle. Modos de 
Operação com Tensão e Corrente Constantes. Objetivos do Controle. Margem de Corrente. 
Característica Conjunta do Retificador e do Inversor. Controle de Corrente Constante. Controle de 



Ângulo de Extinção Constante. Estabilidade do Controle. Controle de Potência. Controle de 
Freqüência. Elos Multiterminais. 3,0 créditos. 

COE 759 Introdução ao Controle de Sistemas de Potência - Introdução aos sistemas dinâmicos 
com ênfase aos modelos de sistemas de potência. Aplicação de técnicas de controle clássico no 
projeto de controladores de sistemas de potência. Linearização dos modelos e estudos de 
estabilidade frente a pequenas perturbações. Autovalores e autovetores. Variáveis de estado e 
funções de transferência. 3,0 créditos. 

COE 761 Campos e Ondas - Campo eletromagnético formulado por equações de Maxwell; 
potenciais escalar e vetorial. Formulações de Lorentz, Maxwell e Hertz; vetor de Poynting. 
Propriedade dos meios; meios com parâmetros dependentes da freqüência e da temperatura. 
Ondas planas, cilíndricas, esféricas e superficiais. Radiação; reflexão e transmissão em separação 
de meios. Campo associado a diversos tipos de geometrias. Métodos globais. Elementos finitos e 
diferenças finitas. Método dos elementos de contorno. Transformação por metodologias 
freqüência-tempo. Aproximações quase estacionárias. Metodologias baseadas em distâncias 
complexas. Transformações de coordenadas, transformação conforme. Aplicações a linhas de 
transmissão, cabos, sistemas de aterramento, máquinas elétricas, equipamentos. Introdução a 
fenômenos não lineares, incluindo efeito coroa, plasma. Introdução à otimização associada a 
propriedades em que o campo eletromagnético é dominante. 3,0 créditos. 

COE 762 Regimes Transitórios - Introdução aos  transitórios em redes elétricas e equipamentos. 
Dualidade tempo-freqüência; transitórios lentos e rápidos. Classificação em termos de tempo-
ferqüência, causas, efeitos, metodologias de análise. Modelagens e comportamento baseado em 
parâmetros concentrado. Modelagem tensorial, introdução e exemplos. Descargas atmosféricas: 
interpretação e descrição física, distribuições estatísticas de parâmetros. Modelagem de linhas de 
transmissão. Cálculo de parâmetros no domínio da freqüência. Modos e quase-modos. 
Propagação, atenuação e distorção. Fenômenos não lineares. Efeito coroa, modelagem e 
conseqüências. Metodologias de simulação e análise. Introdução a concepções não convencionais 
de sistemas de transmissão. Introdução à otimização de linhas. Transitórios associados a defeitos 
e manobras. Introdução a propriedades de plasmas. Aplicação a disjuntores e chaves. Introdução à 
modelagem do arco de disjuntores e chaves e de arcos no ar. Condicionamentos de capacidade de 
interrupção. 3,0 créditos. 

COE 763 Técnicas de Alta Tensão - Geração e medição de alta-tensão: CC, CA e impulsos.  
Efeito corona.  Tensão de disrupção e níveis de isolamento.  Efeito de poluição.  Acompanha parte 
experimental. 3,0 créditos. 

COE 764 Transitórios Eletromagnéticos - Solução numérica de equações diferenciais, 
(Transformada de Laplace, Fourier, métodos numéricos). Erros de discretização e discontinuidade 
da rede durante chaveamentos. Cálculo de parâmetros de LT e Cabos. Sobretensões temporárias, 
surtos atmosféricos e de manobra. Transitórios envolvendo bancos de capacitores (derivação e 
série). Tensão de Restabelecimento Transitória. Coordenação de Isolamento. Pára-raios. Síntese 
de circuitos a partir de pólos e zeros. 3,0 créditos. 

COE 765 Técnicas Inteligentes Aplicadas a Sistemas de Potência - Introdução às redes neurais 
artificiais, algoritmos genéticos e sistemas fuzzy. Aplicações à solução de problemas de 
planejamento da expansão, planejamento da operação e controle de sistemas elétricos de 
potência. 3,0 créditos.  

COE 766 Modelos de Componentes de Redes Elétricas - Análise de Circuitos Trifásicos: 
Cálculos no Sistema Pu; Componentes Simétricas e de Clarke: Transformações de Similaridade; 
Componentes de Seqüência da Impedância Série de uma rede desequilibrada; Redes de 
Seqüência. Cálculo dos Parâmetros de LT’s: Impedâncias de seqüência positiva, negativa e zero: 
Correção de Carson; Método do Plano Complexo de Retorno; Impedâncias de LT’s com cabos-
terra; Impedância de Seqüência Zero de LT’s transpostas; Desbalanceamento devido à 
transposição incompleta; Capacitâncias de Seqüência de LT’s: Capacitâncias Mútuas de LT’s 
transpostas; Capacitâncias Mútuas de LT’s com cabos-terra; Capacitâncias de LT’s a circuito 
duplo; Desbalanceamento Eletrostático. Cálculo dos Parâmetros de Cabos Elétricos: Impedâncias 
de Seqüência de Transformadores: Trafos monofásicos a um e a n enrolamentos; 
Autotransformadores; Bancos Trifásicos e Trafos Trifásicos; Defasagem nas ligações Y-D; 



Relações de Transformação fora da nominal; Impedâncias de seqüência zero de Trafos 3-j. 3,0 
créditos. 

COE 767 Transmissão em Corrente Contínua II – Tipos de falha na operação do conversor 
CA/CC. Proteção dos sistemas CC. Harmônicos característicos e não característicos, projeto de 
filtros CA e CC, potência reativa. Aterramento. Instabilidade de segundo harmônico. Efeitos de elos 
CC na estabilização transitória e dinâmica de sistemas CA. Estação conversora back-to-back. 
Conexão unitária. Comutação forçada. Conversores com controle de disparo e extinção (GTO).  3,0 
créditos. 

COE 768 Processamento de Sinais de Fala – Fundamentos matemáticos. Modelos de produção 
da fala. Técnicas de análise da fala. Codificação de forma de onda. Codificação com predição 
linear. Reconhecimento baseado em DTW. Reconhecimento baseado em HMMS. Síntese por 
concatenação de unidades. Síntese baseada em HMMS. 3,0 créditos  

COE 770 Tópicos Especiais em Sistemas Discretos no Tempo - Disciplina abordando tópicos 
diversos no assunto. 3,0 créditos. 

COE 771 Comunicação Digital - Formulação probabilística do problema de comunicações. 
Codificação. PCM e modulação delta. Transmissão em banda base. Transmissão digital de 
portadora  modulada. Modulação e demodulação para canal aditivo gaussiano. Transmissão digital 
com interferência entre símbolos. Transmissão digital através de canais com desvanecimento. 
Sinais Spread Spectrum. Criptografia. 3,0 créditos. 

COE 775 Processamento de Sinais Aleatórios - Revisão de variáveis aleatórias, processos 
cicloestacionários, representação espectral, estimação espectral, estimação media quadrática, 
processos não estacionários, entropia, análise espectral de ordem alta. 3,0 créditos. 

COE 776 Deteção e Estimação de Sinais - Sinais de banda estreita;  processos Gaussianos; 
teste de hipótese; deteção de sinais conhecidos, com parâmetros aleatórios e com ruído colorido; 
detecção de processos estocásticos; estimação de sinais e variáveis aleatórias, estimação de 
Bayes e de máxima semelhança. 3,0 créditos. 

COE 777 Probabilidade e Processos Estocásticos -  Probabilidade; variáveis aleatórias e 
transformações;  variáveis aleatórias múltiplas; processos estocásticos contínuos e discretos no 
tempo; características espectrais de processos estocásticos; resposta de sistemas lineares a 
entradas aleatórias. 3,0 créditos. 

COE 778 Sistemas Multitaxas e Wavelets - Sistemas Multitaxas; banco de filtros; banco de filtros 
com reconstrução perfeita e com modulação de cossenos; banco de filtros biortogonais; 
transformadas com superposição; Wavelets; aplicações. 3,0 créditos. 

COE 779 Teoria da Informação - Medida da informação; propriedades; entropia, informação 
mútua; entropia de alguns processos estocásticos; compressão de dados: Huffman, codificação 
aritmética, WZ77, EZW; capacidade de canal: exemplos; canal Gaussiano; entropia máxima e 
estimação espectral; teoria da informação e a Estatística; teoria da taxa de distorção. 3,0 créditos. 

COE 781 Compressão de Imagens - Revisão de processos estocásticos; predição linear, 
transformadas ortogonais; bancos de filtros e transformadas Wavelets. Quantização escalar e em 
alta resolução; quantização preditiva; alocação ótima de bits; quantização vetorial; algoritmo 
generalizado de Lloyd, variações básicas; quantização de estados finitos; codificação por treliças, 
por entropia (códigos de Huffman), aritmética, por dicionários. Estudo dos padrões H26x, MPEG; 
compressão de imagens usando fractais. 3,0 créditos. 

COE 784 Processamento Digital de Imagens - Sinais e Sistemas Multidimensionais, 
Transformadas bidimensionais: z. Fourier. Projeto de Filtros recursivos e não recursivos 
bidimensionais. Filtragem de imagens. Métodos de melhoramento de imagem e reconstrução. 
Métodos de compressão de imagens: codificação. 3,0  créditos. 

COE 785 Teste e Testabilidade de Circuitos Integrados Digitais - Motivações para o teste de 
circuitos, aspectos econômicos. Mecanismos de falha. Modelos de falha em tecnologias bipolar e 
MOS. Noções de observabilidade e controlabilidade.  Algoritmos de teste. Técnicas de projeto de 
circuito visando a testabilidade. 3,0 créditos.   



COE 786 Projeto de Circuitos Integrados Visando a Testabilidade - Aspectos  econômicos;  
modelagem de falhas em tecnologia CMOS;  técnicas de Scan: LSSD, scan path total, scan parcial;   
técnicas de autoteste integrado; geração de vetores de teste determinísticos, pseudo-aleatórios e 
aleatórios. 3,0 créditos. 

COE 788 Desempenho de Máquinas em Regime Permanente e Dinâmico - Máquinas 
Síncronas: Impedâncias Operacionais, exame do desempenho frente à ocorrência de curto-
circuito, sincronização, e partida de motor. Representação para regime permanente, e para regime 
dinâmico à freqüência fundamental: diagramas, curvas de capacidade, saliência síncrona, e seu 
efeito na integração da máquina à rede. Máquinas de Indução: modelo T, modelo Brerenton, 
modelo de eixo orientado. Exame do processo de partida de motores de indução. 3,0 créditos. 

COE 789 Aplicações de Campos e Ondas - Sistemas de aterramento. Características do solo, 
incluindo variação de parâmetros com a freqüência. Condições de segurança de pessoas, 
incluindo fenômenos rápidos. Modelagem do solo. Modelagem de sistemas de aterramento. 
Modelagem no domínio da freqüência. Modelagem de fenômenos rápidos, incluindo descargas 
atmosféricas. Linhas de Transmissão. Campo eletromagnético em linhas de transmissão. 
Restrições e simplificações eventuais, consoante fenômeno em análise. Soluções não 
convencionais. Condicionamentos básicos de otimização de linhas. 3,0 créditos. 

COE 793 Simulação de Conversores Estáticos de Potência - Introdução aos programas de 
simulação EMTP/ATP, PSCAD/ EMTDC, Matlab/Simulink, PSPICE, e Saber. Apresentação de 
técnicas de modelagem e simulação de conversores estáticos de potência incluindo conversores a 
tiristor, a GTO ou a IGBT com modulação PWM, controle adaptativo e vetorial de corrente. 
Exemplos de aplicações: “motor drives”, sistemas HVDC, filtros ativos e equipamentos FACTS. 3,0 
créditos. 

COE 794 Seminário em Teleinformática - Disciplina abordando diversos temas sobre 
teleinformática. 1,0 crédito. 

COE 795 Programação Concorrente e Distribuída em JAVA - Programação orientada a objetos 
e a Linguagem JAVA. Programação concorrente em JAVA. Programação distribuída em JAVA: 
soquetes, RMI, serialização, agentes, reflexão. 3,0 créditos. 

COE 798 Comunicações Móveis - Histórico; FDMA, TDMA, CDMA; Códigos de espalhamento e 
mistura; Padrões: AMPS, DAMPS, IS-95, GSM, CDMA200; UMTS: interface aérea, OFDM, multi 
canal; Hand-off: hard, soft, softer; Canais móveis e 4G. 3,0 créditos. 

COE 800 Seminário de D.Sc. - Para alunos em pesquisa de tese de D.Sc., que apresentam 
seminário e relatório sobre o seu tema de tese ou sobre o andamento da tese. 1,0 crédito. 

COE 802  Tópicos Especiais em Circuitos Integrados Analógicos - Circuitos analógicos de alto 
desempenho; técnicas de projeto auxiliado por computador; estruturas típicas; circuitos CMOS em 
sublimiar e suas aplicações típicas: eletrônica de leitura de detectores de raios X e infravermelhos; 
redes neurais e circuitos de comunicação móvel. 3,0 créditos. 

COE  805  Problemas Especiais em Engenharia Elétrica: “Otimização Natural” – Estudo das 
redes de Hopfield; simulated annealing; algoritmos genéticos; análise de componentes principais e 
compressão de dados. 3,0 créditos. 

COE 806   Dinâmica de Longa Duração em Sistemas de Potência - Espectro de freqüências 
associado aos diferentes processos dinâmicos num sistema de potência; máquinas primárias e 
seus reguladores de velocidade. Controle de potência ativa e de tensão. Estudos de estabilidade 
de longa duração; estabilidade de tensão. 3,0 créditos. 

COE 807 Inscrito ao Doutorado.  0 crédito. 

COE 808 Pesquisa de Tese de Doutorado.  0 crédito. 

COE 810 Tópicos Especiais em Teoria de Circuitos – Algoritmos genéticos e aplicações à 
síntese automática de circuitos, hardware evolucionário, evolução intrínseca e extrínseca. 3,0 
créditos. 



COE 811 Tópicos Especiais em Micro-Sistemas - Tecnologia de micro-sistemas e projeto de 
sensores integrados de temperatura e pressão. Regras de projeto e uso das ferramentas de 
projeto de micro-sistemas, sensores de imagem, matrizes APS, projeto de circuitos CMOS 
resistentes à radiação. 3,0 créditos. 

COE 813 Filtros Ativos - Amplificadores operacionais MOS.  Filtros ativos monolíticos com 
resistores controlados a tensão, com JFETS, com integradores integrados. Técnicas de projeto de 
filtros em VLSI. 3,0 créditos. 

COE 814 Tópicos Especiais em Wavelets - Tópicos avançados em transformada Wavelets e 
aplicações. 3,0 créditos. 

COE 815 Tópicos Especiais em Eletrônica de Potência I – Tecnologia para conexao de 
sistemas assincronos: Conexao "Back-to-back" a tiristor; conexao "back-to-back" de VSC 
(Conversores de tensao); VFT - Variable Frequency Transformer; Modelos básico de regime 
permanente; Comparação de faixas operativas e dimensionamento relativo dos equipamentos. 3,0 
créditos. 
COE 816 Tópicos Avançados em Projeto de Circuitos VLSI –Linguagens de descrição de 
hardware, VHDL-MAS, projeto de sistemas. 3,0 créditos. 

COE 817 Tópicos Especiais em Sistemas Concorrentes - Gerenciamento de redes; redes 
ativas; especificação, análise e simulação de protocolos. 3,0 créditos. 

COE 818 – Tópicos Especiais em Processamento Adaptativo de Sinais - Revisão de 
Processos Estocásticos. Filtro de Wiener. Algoritmos LMS (Least Mean Square), LMS normalizado, 
LMS no domínio da freqüência. Algoritmo RLS (Recursive Least Squares), algoritmo RLS rápido. 
Algoritmo treliça (lattice), algoritmos QR. Filtragem adaptativa IIR. 3,0 créditos. 

COE 824 Tópicos Especiais em Redes Neuronais - Disciplina abordando tópicos diversos no 
assunto. 3,0 créditos. 

COE 825 Tópicos Especiais em Comunicação Multimídias - Redes ativas; sistema de 
comunicação para realidade virtual distribuída; agentes móveis; agregação de estados; aplicações 
adaptativas; roteamento com QoS; redes celulares e constelação de satélites. 3,0 créditos.  

COE 827 Tópicos Especiais em Cálculo para Sistemas Concorrentes - Disciplina abordando 
tópicos diversos no assunto. 3,0 créditos. 

COE 828 Tópicos Especiais em Redes de Computadores - Técnicas para a descrição formal de 
protocolos (TDF); simulação; implementação semi-automatizada; cálculo de processos; estudo de 
casos. 3,0 créditos. 

COE 829 Tópicos Especiais em Protocolos de Comunicação - Verificação de protocolos de 
comunicação; redes temporizadas; prototipagem e simulação de protocolos; cálculo de processos 
de Milner e a linguagem LOTOS; estudo de casos. 3,0 créditos. 

COE 830 Tópicos Especiais em Sistemas de Controle – Disciplina abordando tópicos diversos 
no assunto. 3,0 créditos. 

COE 831 Modelos Dinâmicos de Sistemas de Grande Porte – Complexidade; confiabilidade; 
estrutura; agregação e decomposição; redução de ordem; descentralização e hierarquia; 
estabilidade; controlabilidade e atingibilidade; decomposição de dígrafos;aplicações em 
engenharia, economia e ecologia. 3,0 créditos. 

COE 832 Seminário em Controle - Disciplina abordando tópicos diversos no assunto. 1,0 crédito. 

COE 834 Tópicos Avançados em Sistemas Lineares - Introdução aos sistemas descritores. 
Controlabilidade. Observabilidade. Forma generalizada de Kalman. Realimentação de estados.  
Observadores para sistemas descritores. 3,0 créditos. 

COE 835 Controle Adaptativo – Estratégias de “gain-scheduling”; identificação paramétrica; 
princípio da equivalência certa; reguladores auto-ajustáveis; controle adaptativo direto e indireto; 
controle adaptativo por modelo de referência; alocação de pólos; leis de adaptação; análise de 
estabilidade e de robustez. 3,0 créditos. 



COE 836 Projeto de Sistemas Multivariáveis – Revisão de propriedades multivariáveis: pólos, 
zeros,  limitações fundamentais; representação de incertezas estruturadas e não estruturadas; 
projeto via critério de Nyquist multivariável; projeto LQ; projeto via convexidade; elementos de 
projeto via teoria H8. 3,0 créditos. 

COE 838 Sistemas Híbridos e Assíncronos - Introdução a Sistemas Assíncronos. Análise de 
sistemas assíncronos discretos: enfoque 4K,  enfoque de expansão em espaço de estados (KBS), 
enfoque de inclusões lineares a diferenças, enfoque LMI./BMI. Análise de sistemas híbridos: 
enfoque de inclusões lineares diferenciais, enfoque LMI/BMI. Aplicações à análise e projeto de 
sistemas de controle e sistemas de comunicação. Revisão de artigos e livros recentes na área. 3,0 
créditos. 

COE 843 Tópicos Especiais em Controle Inteligente - Introdução a sistemas nebulosos (fuzzy), 
redes neurais e metaheurísticas. Controle utilizando redes neurais, projeto de sistemas do tipo 
neuro-fuzzy. Utilização de metaheurísticas em projeto de sistemas de controle. Mineração de 
dados em sistemas de controle. Exemplos da literatura recente. 3,0 créditos. 

COE 845 Otimização e Controle Ótimo – Programação linear e não linear, métodos iterativos e 
programação dinâmica no contexto de problemas de controle ótimo. Equações Hamilton - Jacob – 
Bellman e o princípio do mínimo no projeto de reguladores ótimos. Reguladores lineares 
quadráticos; equações de Riccati; formulação de problemas em termos de desigualdades lineares 
matriciais e solução via técnicas de programação semidefinida. 3,0 créditos. 

COE 850 Tópicos Especiais em Sistemas de Potência - Disciplina abordando tópicos diversos 
no assunto. 3,0 créditos. 

COE 851 Tópicos Especiais em Análise de Redes Elétricas - Disciplina abordando tópicos 
especiais em estabilidade e controle de tensão, planejamento do suporte de potência reativa e 
ancillary services em sistemas elétricos de potência. 3,0 créditos. 

COE 853 Tópicos em Dinâmica e Controle de Sistemas de Potência - Modelos para máquinas 
primárias e seus reguladores de velocidade. Auto-excitação e curto-circuito capacitivo. Aplicação 
do 2º método de Lyapunov em sistemas de potência. Análise de severidade de contingências. 
Seleção de vetores de injeção mais favoráveis à estabilidade.  Estudos de estabilidade estendida 
(dinâmica de longa duração). Colapso de tensão. Dinâmica de máquina - conversor estático. 
Ligações de CCAT. Transitório em máquinas. 3,0 créditos. 

COE 861 Ondas e Cálculo de Campos  em Linhas de Transmissão - Ondas eletromagnéticas. 
Determinação do campo eletromagnético devido aos condutores de linhas de transmissão. 
Métodos aproximados. 3,0 créditos. 

COE 862 Complementos de Regimes Transitórios - Modelagem de arcos de disjuntores e no ar; 
determinação experimental de parâmetros, comparação, validade e domínios de aplicação de 
modelos. Interação entre arco e a rede; análise de condições críticas e de condições limites de 
interrupção para diversos tipos de manobras e suas conseqüências. Arcos no ar; 
condicionamentos de extinção. Análise de estabilidade de arcos. Metodologias analíticas não 
lineares, metodologias baseadas no comportamento incremental, e na determinação de zeros e 
pólos. Metodologias baseadas na resposta de freqüência. Efeito coroa: modelagem física básica e 
sua relação com os parâmetros físicos. Modelos para fenômenos lentos e rápidos, de  saturação e 
histerese. Introdução a metodologias tensoriais. Ferro-ressonância. Metodologias especiais de 
estudo de transitórios. Transitórios associados a fenômenos mecânicos, térmicos e de alteração de 
propriedades físico-químicas. Aplicações a envelhecimento e utilização de transformadores em 
sobrecarga. Aplicações a envelhecimento de linhas, a isola mento em tensão contínua e a malhas 
de terra. 3,0 créditos. 

COE 863 Sobretensões e Coordenação de Isolamento - Tipos de solicitações de isolamento; 
comportamento de gases, líquidos e sólidos; mecanismos físicos de disrupção, envelhecimento e 
danificação. Isolamentos mistos; isolamento no ar e poluição; limitação de sobretensões. 
Comportamento de pára-raios. Fenômenos de envelhecimento. comportamentos potencialmente 
críticos associados a domínios freqüência-tempo, forma de transitórios, temperatura, efeito 
cumulativo, carga espacial. Aplicações a diversos tipos de isolamentos. Metodologias de base 
estatística e determinística. Exemplos de aplicação, considerando linhas, transformadores, 



reatores, capacitores, disjuntores, equipamento baseado em SF, descargas atmosféricas, defeitos 
e manobras. Modelagem de incidência de descargas atmosféricas e de parâmetros estatísticos de 
descargas atmosféricas incidentes e de parâmetros de sobretensões conseqüentes. Critérios e 
metodologias de otimização de redes considerando a coordenação de isolamento. 3,0 créditos. 

COE 864 Introdução a Métodos Especiais de Análise do Comportamento Eletromagnético - 
Campos tridimensionais com aproximação quase-estacionária; comportamento de arcos de 
disjuntores em condições especiais. Aplicações. 3,0 créditos. 

COE 865 Métodos Especiais de Comportamento Eletromagnético - Determinação experimental 
de parâmetros de meios contínuos. Análise de influência de parâmetros físicos. Geometrias 
assimiláveis à estilização em coordenadas elipsoidais. Campos tridimensionais de geometria 
arbitrária com aproximação quase-estacionária. Campos eletromagnéticos associados a 
fenômenos de carga. Comportamento de arcos no ar. Exemplos de aplicação. 3,0 créditos. 

COE 867 Aplicação de Sistemas Inteligentes em Sistemas de Potência - Introdução ao estudo 
de redes neurais artificiais, algoritmos genéticos e lógica difusa. Aplicações de técnicas baseadas 
em redes neurais artificiais, algoritmos genéticos e lógica difusa na solução de problemas de 
planejamento e operação de sistemas elétricos de potência. 3,0 créditos. 

COE 868 Aplicação de Métodos Tensoriais em Sistemas de Potência - Circuitos em regime 
alternado sinusoidal constituídos por elementos cujo  comportamento é traduzido por tensores. 
Resolução de Circuitos Tensoriais. Transformação T. Resolução de Circuitos Tensoriais a partir de 
condições não lineares. Comportamento incremental de um dipolo e de um circuito. Estabilidade. 
Aplicações. 3,0 créditos. 

COE 869 Tópicos Especiais em Máquinas Elétricas - Análise das correntes induzidas em 
condutores de grande seção ou barras profundas de máquinas elétricas. Análise de rotores de 
gaiolas; circuitos equivalentes (nested coils, Rankin). Correntes induzidas em materiais não 
lineares e em rotores maciços; circuito equivalente de Jackson-Winchester. Cálculo de 
permeâncias e de reatâncias de dispersão em máquinas. 3,0 créditos. 

COE 870 Tópicos Especiais em Sensoriamento Remoto - Disciplina abordando tópicos de 
interesse no assunto. 3,0 créditos. 

COE 874 Tópicos Especiais em Processamento de Vídeo - Disciplina abordando tópicos de 
interesse no assunto. 3,0 créditos. 

COE 876 Tópicos Especiais em Processamento de Sinais Multitaxas - Disciplina abordando 
tópicos de interesse no assunto. 3,0 créditos. 

COE 877 Tópicos Especiais em Projeto de Filtros Analógicos - Disciplina abordando tópicos de 
interesse no assunto. 3,0 créditos 

COE 879 Técnicas Avançadas de Controle de Sistemas de Potência - Estabilidade linear em 
sistemas de grande porte. Controle coordenado de múltiplos estabilizadores de sistemas de 
potência. Controle inteligente. Controle robusto usando técnicas de controle moderno. 
Estabilizadores em equipamentos FACTS. 3,0 créditos. 

COE 882 Tópicos Avançados em Protocolos de Alta Velocidade - Redes ATM; Gigabit 
Ethernet; Comunicações Multidestinatárias; Vídeo em Camadas; Redes Móveis: celulares e de 
satélites; “Bluetooth”; Redes Ad-Hoc; Redes Ativas e Agentes Móveis. 3,0 créditos. 

COE 885 Tópicos Especiais em Teste de Circuitos e Sistemas Integrados - Teste 
determinístico e aleatório de memórias RAM Testabilidade de Multi-Chip Modules. Projeto de 
circuitos “self-checking” e “fail-safe”. Síntese de alto-nível visando a testabilidade. 3,0 créditos. 

COE 887 Tópicos Avançados em Qualidade de Serviços - Técnicas Avançadas de Simulação; 
Integração de Serviços, Diferenciação de Serviços e MPLS; voz sobre IP, Vídeo sobre Demanda, 
TV na Internet. 3,0 créditos. 

COE 888 Tópicos Especiais em Sistemas de Distribuição – Planejamento de Sistemas de 
distribuição; filosofia do planejamento em sistemas de distribuição; métodos estatísticos aplicados 
ao planejamento da distribuição; regulação de tensão. Proteção de sistemas de distribuição; 
filosofia de proteção em sistemas de distribuição; equipamentos de proteção em sistemas de 
distribuição; aplicação dos dispositivos de proteção; coordenação da proteção. Problemas de 



aterramento em sistemas de proteção. Fundamentos da qualidade de energia (Power Quality). 
Tópicos avançados em distribuição de energia elétrica. 3,0 créditos. 

COE 889 Tópicos Especiais em Integração de Serviços na Internet - Técnicas e ferramentas de 
simulação; Serviços integrados na Internet: arquitetura, reserva de recursos, escalonamento de 
pacotes, controle de tráfego, controle de congestionamento, diferenciação de tráfego; Roteamento 
em múltiplas camadas; Integração de serviços em redes IP/ATM. 3,0 créditos. 

COE 894 Elementos Finitos Aplicados a Máquinas Elétricas - Introdução ao método dos 
elementos finitos; método de Galerkin; aplicação a problemas não lineares; aplicação a problemas 
com ímãs permanentes; análise de correntes induzidas; cálculo de resistência, indutância, força e 
conjugado elétrico; aplicação do método a máquinas síncronas e de indução. 3,0 créditos. 

COE 895 DSPs: Fundamentos e Aplicações - DSPs: O que são e por que utilizá-los. 
Arquiteturas. Desenvolvimento de softwares. Repertório de instruções. Projeto de sistemas, 
Multiprocessamento, comparações de desempenhos, aplicações e implementações.  3,0 créditos. 

COE 896 Tópicos Especiais em Reestruturação de Sistemas Elétricos de Potência - 
Introdução ao processo de reestruturação do setor elétrico: princípios básicos e motivações. 
Modelos de operação em ambiente competitivo: elementos dos modelos, modelos tipo pool e 
bilateral, modelo adotado no sistema brasileiro. Operação econômica de sistemas termoelétricos e 
hidrotérmicos: modelos matemáticos, métodos de solução, formação de preços, etc. Encargos do 
uso de sistemas de transmissão e distribuição. Precificação de serviços ancilares. Modelos de 
planejamento da expansão de sistemas de geração e transmissão em ambiente competitivo. 
Análise de risco em investimentos do setor elétrico. 3,0 créditos. 

COE 897 Supercondutividade e Aplicações - Supercondutividade. Modelos Fenomenológicos de 
London e Ginzburg-Landau. Supercondutores do Tipo I e do Tipo II. Rede de Abrikosov. Corrente 
Crítica e aprisionamento de vórtices. Modelo de estado crítico (Bean). Arraste de fluxo ativado 
termicamente: modelo de Anderson-Kim e TAFF. Materiais supercondutores. Aplicações: levitação 
magnética supercondutora, SMES - armazenamento magnético de energia em magnetos 
supercondutores, produção de campos magnéticos elevados, limitadores de corrente de curto 
circuito, transmissão de energia. 3,0 créditos. 

COE 898 Tópicos em Projeto de Máquinas Elétricas - Revisão dos conceitos básicos de projeto 
de máquinas elétricas: carregamento elétrico e magnético; análise de enrolamentos, produção de 
fmm, produção de fem; cálculo de reatâncias. Aplicação do método dos elementos finitos. 3,0 
créditos. 

COE 899 Tópicos Especiais em Eletrônica de Potência II - Aplicações de Eletrônica em 
Sistemas de Potência. Controle de Sistemas de Potência através de equipamentos de Eletrônica 
de Potência: regulação de tensão, compensação de reativos, filtragem ativa e controle do fluxo de 
potência através de compensadores série/shunt combinados. Análise e projeto de controladores 
aplicados aos equipamentos FACTS (STATCOM, UPFC, etc.) e ao Compensador Universal 
(UPLC). Tópicos especiais em técnicas de modelagem e simulação de equipamentos de Eletrônica 
de Potência aplicados a Sistemas de Potência. 3,0 créditos. 

CPE 710 Redes Móveis - Introdução a redes sem fio e redes ad hoc; Proto colos de controle de 
acesso ao meio; Micromobilidade IP e TCP móvel; Protocolos de roteamento para redes ad hoc; 
Qualidade de Serviço em redes móveis; Suporte à mobilidade na camada aplicação; Aplicações 
móveis; Tendências. 3,0 créditos. 

CPE713 - Aplicações de Microprocessadores em Eletrônica de Potência - Noções básicas de 
arquitetura, software básico, programação assembly, noções básicas de programação C de baixo 
nível, estudo de caso: controle em tempo real.  3,0 Créditos 

CPE715 - Tópicos Especiais em Controle de Máquinas e Automação Industrial - Princípios 
básicos de PLCs. Estudo de sistemas de automação industrial. Aplicação de PLCs no acionamento 
de máquinas elétricas. Controle de máquinas utilizando PLCs. Análise de sistemas específicos de 
automação industrial. 3,0 créditos. 

CPE716 - TÓP. ESPECIAIS EM REDES MÓVEIS - Controle de Topologia, Descoberta de 
Serviços, Sistemas de Reputação, Rádios Cognitivos e Antenas Direcionais em Redes Ad Hoc; 



Redes sem Fio em Malha; Medições em Redes sem Fio; escalabilidade do Roteamento Ad Hoc. 
3,0 créditos.  

CPE717 – Tópicos especiais em Redes de Computadores Avançadas - Redes sem fio intra-
estruturadas e AD HOC, mobilidade, redes de sensores, segurança, confiança e redes autônomas. 
3,0 créditos. 

CPE 718 Tópicos Especiais em Quantização Vetorial - Revisão de Processos Aleatórios, 
Quantização Escalar, Codificação de Entropia. Quantização Vetorial. Condições de Optimalidade 
da Partição e do Centróide. Algoritmos de Projeto. Quantização Vetorial com Restrição de Entropia. 
Implementação de Quantizadores Vetoriais. Complexidade da Implementação. Relações com 
Redes Neurais - Perceptrons Multicamadas e Mapas de Kohonen. Kernel PCA. Variações de VQ - 
Lattice, Estruturado em Arvore, Multi-Estágio, Hierárquico, Preditivo, Interpolativo, Estado Finito, e 
Adaptativo. Aplicações em Compressão de Imagens. 3,0 créditos 
CPE 719 Tópicos Especiais em Inteligência Computacional - Disciplina abordando tópicos 
diversos no assunto. 3,0 créditos 
CPE 720 Compactação de Sinais - Análise de Componentes Principais. Componentes Não-
Lineares. Componentes Principais de Discriminação. Mapeamentos de Compactação. 
Componentes Independentes. Processamento Veloz: Multiprocessamento e Paralelismo. 3,0 
créditos. 
CPE 721 Redes Neurais Feedforward - Introdução às redes neurais. Motivação. Neurônios e 
redes neurais biológicas e artificiais. Arquiteturas. Processos de treinamento supervisionados de 
primeira ordem e de ordens superiores. Cuidados práticos com o treinamento: relevância, 
redundância, normalização, paralisia, overtraining, tipos de erro, etc. Aproximadores. Capacidade 
de mapeamento, técnicas de poda, redes construtivas. Modelagem de sistemas dinâmicos. 
Modelagem de séries temporais. Classificadores. Interpretação geométrica do mapeamento. 
Interpretação estatística dos resultados. Compressão da informação. Componentes principais de 
representação e classificação. Exemplos e demonstrativos. 3,0 créditos. 

CPE 722 Redes Neurais e Clusterização - Tipos de classificadores. Classificadores por 
similaridade. Clusterização. Métodos clássicos. Filtros casados. Redes de Kohonen. Redes ART. 
Treinamento supervisionado e não supervisionado. Consciência, esquecimento e seus efeitos. 
Classes não esféricas. Aproximadores. Redes Counterpropagation. Redes de Base Radial, RBF. 
Aplicações e demonstrativos. 3,0 créditos. 

CPE 723 Otimização Natural - Otimização contínua; Algoritmos evolucionários: AGs e outras 
variantes; Recozimento Simulado. 3,0 créditos 
CPE 724 Inferência Estatística - Espaço de probabilidade; Probabilidade condicional; Variáveis 
aleatórias e Distribuição;Independência; Esperança matemática; Estimação; Lei dos Grandes 
Números e Teorema Central do Limite; Testes de Hipótese; Regressão Linear; Introdução à Teoria 
da Informação; Informação mutua, Entropia e suas aplicações estatísticas. 3,0 créditos 

CPE 725 Lógica Matemática - Lógica Matemática Lógica proposicional, Lógica dos predicados, 
problemas de decisão, máquinas de Turing, notação clausal, teorema de Herbrand, unificação, 
resolução, procedimentos de refutação, programação em lógica. 3,0 créditos 
CPE 726 Análise de Clusters - Busca de agrupamentos em espaço multidimensional: dificuldades e 
aplicações; Visualização de Clusters e Escalonamento Multidimensional; Medidas de Proximidade; 
Métodos divisivos e aglomerativos – Clusterização Hierárquica; Particionamento iterativo; Mistura de 
densidades; Técnicas de Validação. 3,0 créditos 
CPE 729 Segurança em Redes de Computadores - Fundamentos de criptografia; criptografia 
simétrica: DES, 3DES, Blowfish, Twofish e AES; criptografia assimétrica: Diffie-Hellman, RSA e El 
Gamal; aplicações: SSH, PGP e HTTPS; funções hash: MD2, MD4 e MD5; filtros de Bloom; firewall 
e zona desmilitarizada; sistemas de detecção de intrusão; IPSec e VPN; segurança em redes ad 
hoc e segrança em redes de sensores. 3,0 créditos   

CPE 737 Técnicas de Otimização em Sistemas de Engenharia - Formulação matemática de 
problemas de otimização, métodos de minimização com e sem utilização de derivadas: declividade 
máxima, gradiente conjugado, Newton, Fibonacci, seção áurea. Programação linear: conceitos e 
algoritmos básicos. Programação não-linear: conceitos e algoritmos básicos. Conceitos básicos de 



minimização sob restrições. Programação convexa e a técnica de desigualdade matriciais. 
Otimização utilizando meta-heurística como algoritmos genéticos e simulated annealing. Introdução 
a software para otimização. Exemplos oriundos de processamento de sinais, controle, projeto de 
circuitos, geometria computacional. 3,0 créditos 

CPE 739 - Sistemas a Eventos Discretos - Sistemas a eventos discretos: Conceito, Propriedades 
dos sistemas a eventos discreto, Diferenças entre sistemas com evolução baseada em eventos e 
no tempo, Exemplos de sistemas a eventos discretos. Linguagens e autômatos: Conceitos de 
linguagens e autômatos, Operações com autômatos, Autômatos com estados finitos, Análise de 
sistemas a eventos discretos. Controle supervisório: Controle realimentado com supervisão, 
Especificações para sistemas controlados, Lidando com não-controlabilidade, Lidando com 
bloqueio, Controle modular, Lidando com não-observabilidade, Controle decentralizado. Redes de 
Petri: Fundamentos de redes de Petri, Comparação entre redes de Petri e autômatos, Análise de 
redes de Petri, Controle utilizando redes de Petri. Modelos com temporização: Autômatos 
temporizados, Redes de Petri temporizadas. 3,0 créditos. 

CPE 750 Proteção de Sistemas Elétricos - Tipos e efeitos das faltas, Estatísticas de falta, Zonas 
e sistemas de proteção, Proteções primária e de retaguarda, Seletividade, Religamento 
automático, Proteção de linhas por relés de sobrecorrente, Incorporação de relés direcionais à 
proteção de sobrecorrente, Proteção de distância para linhas de AT e EAT, Efeito das oscilações 
de potência, Subalcance, Esquemas de proteção em zonas, Esquemas de trip e bloqueio de perda 
de sincronismo, Esquemas carrier para linhas de AT e EAT, Transformadores de corrente e 
potencial para medição e para proteção, Classe de precisão, Desempenho de regime permanente, 
Desempenho transitório, Princípios básicos dos relés diferenciais, Relé diferencial percentual, 
Proteção de geradores, Proteção contra curtos no rotor e no estator, Relés de perda de 
sincronismo, Proteção de transformadores, Proteção diferencial de taxa percentual, Relé diferencial 
com restrição de harmônicos, Proteção contra sobre excitação, Proteção de barramento, 
Procedimentos de teste em sistemas de proteção, Testes dinâmicos, Programa de manutenção, 
Avanços recentes e visão futura, Relés de ondas trafegantes, Relés adaptativos, Controle e 
proteção via sistema central de computação. 3,0 créditos. 

CPE 751 Reconhecimento de Padrões - Introdução ao Reconhecimento Estatístico de Padrões; 
Teoria Bayesiana de Decisão; Máxima Verossimilhança e Estimação Bayesiana de Parâmetros; 
Técnicas Não-Paramétricas; Funções Discriminantes Lineares; Redes Neurais de Múltiplas 
Camadas; Extração de Características; Métodos Estocásticos; Métodos Não-Métricos; 
Complexidade dos Classificadores; Treinamento Não-Supervisionado e Agrupamento. 3,0 créditos. 

CPE 754 Confiabilidade de Sistemas de Potência – Conceitos básicos de confiabilidade de 
sistemas de potência; Principais distribuições de probabilidades utilizadas em confiabilidade; 
Análise de riscos; Métodos de redes; Métodos de espaço de estados; Processos estocásticos; 
Confiabilidade de geração; Confiabilidade de sistemas interligados; Confiabilidade composta – 
geração e transmissão; Confiabilidade da distribuição; Custos da confiabilidade. 3,0 créditos. 

CPE 755 Operação de Sistemas de Potência - Características das unidades geradoras. 
Despacho econômico de unidades térmicas. Comissionamento de unidades geradoras. Geração 
com suprimento de energia limitado. Coordenação hidrotérmica. Precificação. Intercâmbio de 
potência e energia. Estimação de estado. Previsão de carga. 3,0 créditos. 

CPE 770 Circuitos de Radiofreqüência - Introdução, história do rádio. Modelamento de 
elementos passivos e ativos em alta freqüência, redes de 2 portas e linhas de transmissão, ruído. 
Circuitos básicos: Amplificadores banda estreita e de banda larga, amplificadores de baixo ruído, 
osciladores, misturadores, amplificadores de potência, sintetizadores de freqüência. Antenas. 
Estruturas básicas para transmissores e receptores, técnicas de modulação e de modulação. 3,0 
créditos. 

CPE 772 Estimação Linear Ótima - Estimação ótima de mínimos quadrados. Estimação ótima na 
média quadrática. Aplicação em comunicações. Estimação Linear. Filtragem de Wiener. 
Fatorização Espectral. Estimação no espaço de estados e o filtro de Kalman. Algoritmos rápidos. 
Modelamento de erros e prática. Equivalência com filtragem adaptativa. Equivalência parcial com 
filtragem robusta. Dualidade com o problema de controle. 3,0 créditos 



CPE 773 Otimização Convexa 

Revisão de álgebra linear; Conjuntos convexos; Funções convexas; Problemas de otimização 
convexa; Problema dual; Algoritmos para minimização sem restrições; Algoritmos para 
minimização com restrições; Aplicações. 3,0 créditos 

CPE774 - Processamento de Sinais de Áudio - Tópicos de processamento de 
sinais;Psicoacústica e avaliação de qualidade- o som percebido; Codificação de áudio - MP3 
etc.Restauração de áudio - recuperação de gravações antigas e/ou defeituosas; Análise e síntese 
por modelo senoidal - separação de sinais, síntese do som de instrumentos etc; Geração de som 
tridimensional - "Surround sound" . 3,0 créditos. 

CPE775 - Tóp. Esp. em Comunicações Móveis - Geran: Redes GSM, GPRS e EDGE; Evolução 
da Qualidade de serviços para aplicações baseadas em IP; Sistemas multi taxa para voz; 
Cancelamento de interferencia com uma antena e antenas múltiplas; Alocação dinâmica de 
frequencia; Sistemas WCDMA para UMTS; HSDPA ( acesso por pacote em "downlink com alta 
velocidade). 3,0 créditos. 

CPE776 - Tópicos Especiais em Processamento de Sinais da Fala - Cálculo de pitch; Prosódia; 
Modelos de prosódia; Modificações prosódicas nos domínios do tempo e frequência (OLA,OLA, 
sincronizada,PSOLA TD-PSOLA); Avaliação de sistemas de conversão texto-fala. 3,0 créditos. 

CPE 778 Introdução ao Processamento de Sinais em Arranjos de Sensores –  Aplicações; 
Equação de Onda; Onda plana monocromática; propagação de ondas; número de onda; 
transformada de Fourier no domínio espaço –tempo; Abertura de antenas; Fundamentos de 
processamento de sinais em arranjos de sensores Beamforming, Determinação de direção de 
chegada (DoA) 
3,0 créditos 
CPE 779 DSP: Fundamentos e Aplicações - DSPs: O que são e por que utilizá-los. Arquiteturas. 
Desenvolvimento de softwares. Repertório de instruções. Projeto de sistemas, Multiprocessamento, 
comparações de desempenhos, aplicações e implementações.  3,0 créditos. 

CPE 780 Teoria da Informação II - Complexidade de Kolmogorov, Jogos e Compressao de 
Dados, Algoritmo de Burg (estimacao espectral), Estatistica (teorema de Sanov, lema de Stein, 
Limite de Chernoff, informacao de Fischer, limite de Cramer-Rao), Mercado de Acoes (portfolio log-
otimo). 3,0 créditos 
CPE 790 Fundamentos de Fotônica - Definições da Fotônica. Fundamentos da Óptica. Dualidade 
onda-partícula (O conceito de campo eletromagnético, as equações de Maxwell, a lei da refração 
de Snell, o espectro eletromagnético). O índice de refração. Atenuação. Refletância e 
transmitância. A reflexão total e o campo evanescente. Unidades luminosas e radiométricas. 
Introdução a fibras ópticas (Fibras ópticas multimodo e monomodo, índice degrau e índice 
gradual). Tipos especiais de fibras ópticas (Fibra óptica com dopagem na casca, fibras PANDA, 
fibras D, fibras ocas (hollow fiber), fibras plásticas, fibras ópticas para o UV e o IV). Perdas em 
fibras ópticas (espalhamento de Rayleigh, Absorção, Microbend, Dispersão modal e cromática). 
Processos de fabricação de fibras ópticas. Fontes de luz (Tipos de laser, propriedades do laser, 
aplicações do laser, outras fontes de luz (Lâmpadas incandescentes, lâmpadas xenon, lâmpadas 
fluorescentes, lâmpadas de arco, Glow bar). Fotodetectores (O olho humano e os vegetais, 
fotodiodos, fototransistores, e avalanche (APD), Detector piroelétrico, termopilhas, sensores 
matriciais, CCD, LDR, fotocélula, fotomultiplicadoras e diodos à vácuo, intensificadores de luz). 
Técnicas ópticas de sensoriamento. Princípios de transdutores ópticos. Aplicações de transdutores 
à fibra óptica. Redes industriais a fibra óptica. 3,0 créditos. 

CPE792 - Sensores e Instrumentação - 1. Introdução à Instrumentação • Instrumento e 
Instrumentação • A Instrumentação e a Indústria • Unidades • Interfaces 2. Circuitos Eletrônicos de 
Interface Analógica • Funções simples com OP-AMPs • Amplificador de instrumentação • 
Retificador de precisão (Super diodo) • Valor absoluto • Amplificador de transcondutância • Fontes 
de corrente • Medições em ponte • Amplificadores para pontes • Amplificador com ganho 
programável 3. Sensores e Transdutores • Posição, nível e deslocamento • Força e deformação • 
Transdutores de fluxo • Detetores eletromagnéticos • Temperatura • Detetores de luz • Aceleração • 



Transdutores a Fibra óptica 4. Circuitos Eletrônicos de Interface Digital • Conversão 
Digital/Analógica • Chaves analógicas • Amostragem e retenção • Conversão Analógica/Digital. 3,0 
créditos.  

CPE 801 Tópicos Especiais em Interconexão de Redes - Tópicos avançados em Diferenciação 
de Serviços na Internet: Serviço Expresse e Assegurado, estratégias de marcação de tráfego, 
escalonamento entre classes, gerenciamento ativo de filas, multicast e diferenciação de serviços. 
3,0 créditos. 

CPE 804 Aplicações de Algoritmos Genéticos ao Projeto VLSI - Algoritmos Genéticos: 
algoritmo básico e variante. Sistemas evolutivos e programação genética. Aplicação à síntese de 
circuitos analógicos e digitais. 3,0 créditos. 

CPE 805 Síntese de Circuitos Assíncronos - Fundamentos de circuitos assíncronos. 
Escalonamento por reversão de arestas. Escalonamento por reversão de múltiplos circuitos 
localmente síncronos e globalmente assíncronos. Implementação VLSI. Teste de circuitos 
assíncronos. 3,0 créditos. 

CPE 809 Energias Renováveis - Sistemas fotovoltaicos, solares térmicos, geradores eólicos, 
hidro, geotérmicos e de biomassa. Funcionamento, produtos, dimensionamento e instalação, 
parâmetros externos, sistemas interligados, análises de ciclo de vida, impacto sobre a redução de 
emissão de dióxido de carbono e efeito estufa. 3,0 créditos.  

CPE 811 Energias Renováveis - Sistemas fotovoltaicos, solares térmicos, geradores eólicos, 
hidro, geotérmicos e de biomassa. Funcionamento, produtos, dimensionamento e instalação, 
parâmetros externos, sistemas interligados, análises de ciclo de vida, impacto sobre a redução de 
emissão de dióxido de carbono e efeito estufa. 3,0 créditos 
CPE 812 Processamento Veloz e Compactação de Sinais - Análise de Componentes Principais. 
Componentes Não-Lineares. Componentes Principais de Discriminação. Mapeamentos de 
Compactação. Componentes Independentes. Processamento Veloz: Multiprocessamento e 
Paralelismo. 3,0 créditos. 

CPE 814 Análise de Componentes Independentes - Básico de análise de componentes 
independentes (ICA). ICA x PCA. Separação Cega de fontes. ICA não linear. Aplicações. 3,0 
créditos. 

CPE 815 Tópicos Especiais em Marcas d’Água Digitais e Esteganografia - Introdução às 
técnicas de esconder informação. Esteganografia. Watermarks (Marcas d’água). Fingerprinting 
(Impressões Digitais). Direito Autoral e Watermarking. 3,0 créditos. 

CPE 821 Redes Neurais e Simulated Annealing - Redes de Hopfield discretas e contínuas. 
Condições de estabilidade. Ótimos locais e globais. Aplicações em problemas de otimização. 
Formulação dos problemas. Implementação e operação das redes. Simulated annealing, 
interpretação física e modelos matemáticos: CSA, FSA, MFA, etc... Aplicações em redes neurais: 
Hopfield, BP, etc... Aplicações em problemas de otimização combinatória. 3,0 créditos 

CPE 825 Roteamento em Redes de Computadores - Princípios básicos de roteamento em 
redes: protocolos de vetores de distância e estado do enlace. Roteamento na Internet. 
Endereçamento hierárquico. Roteamento intra-domínio: RIP, OSPF e IS-IS. Roteamento inter-
domínio: BGP. Roteamento multicast. Roteamento em redes móveis. Roteamento em redes ad 
hoc. 3,0 créditos. 

CPE835 - Tópicos Especiais em Estimação de estado - Realimentação de saída via 
equivalência certa. Observadores não lineares para sistemas incertos: observadores baseados no 
critério do círculo via LMI; observadores de alto ganho; observadores adaptativos. Modos 
deslizantes de ordem superior: Controle por realimentação de saída; diferenciadores exatos; 
análise via sistemas homogêneos. 3,0 créditos.  

CPE836 - Tópicos Especiais em Computação Paralela e Distribuída - Computação em 
sistemas de grande porte e sistemas distribuídos; Controle descentralizado de congestão; controle 
primal, dual e primal-dual; controle primal-dual na presença de atrasos; controle de admissão 
distribuída; alocação de recursos; algoritmos distribuídos. 3,0 créditos. 



CPE838 - Tópicos Especiais modelos Matemáticos de Sistemas Eletromecânico - Controle de 
Posicionadores Magnéticos; Teoria do acoplamento eletromecânico; restrições elétricas e 
mecânicas nos canais de entrada e saída; controle por tensão ou por corrente; mancais 
magnéticos e seu controle; modelos rotacionais de motores de indução; motores de indução com 
estatores modificados; motores de indução como posicionadores de eixos; mancais motores 
magnéticos (mmm); controle de velocidade em mmm; controle de posição em mmm; controle 
simultâneo de velocidade e de posição em mmm. 3,0 créditos. 

CPE839 - Controle Não Linear Adaptativo e Robusto - Controle não linear moderno: conceitos 
básicos de geometria diferencial; algebra de Lie; linearização por realimentação; dinâmica dos 
zeros; estabilidade ISS (Estabilidade da Entrada para o Estado). Linearização por realimentação 
adaptativa. Controle por realimentação de saída para sistemas incertos: observadores não lineares 
modernos; regulação robusta; rastreamento adaptativo. 3,0 créditos. 

CPE840 - Tópicos Especiais em Robótica - Introdução à robótica móvel. Locomoção do robô 
móvel: pernas ou rodas. Cinemática de robôs móveis. Controle de movimento. Sensores: tipos e 
características. Percepção: representações incertas. Localização do robô móvel. Representação 
por mapeamento. Introdução ao mapeamento probabilístico baseado na localização. Localização 
por filtro de Kalman. Exemplos de sistemas de localização. Arquiteturas para navegação. 
Planejamento de trajetórias. Desvio de obstáculo. Estudos de casos. 3,0 créditos. 

CPE 850 Modelos de Dispositivos FACTS para Análise em Sistemas Elétricos - Fluxo de 
Potência em Sistemas de Transmissão: Controles e limites: Representação geral de dispositivos de 
controle em modelos adequados ao cálculo do fluxo de potência; Representação de 
compensadores estáticos de reativos; Representação de compensação série controlada a 
tiristores; Representação de UPFCs (Unified Power Flow Controlers). Fluxo de Potência em 
Sistemas de Distribuição: Controles e limites: Metodologias tradicionais para análise de fluxo de 
potência em sistemas de distribuição: métodos de varredura ( Backward-forward sweep); Método 
de injeção de correntes trifásica (MICT) em coordenadas cartesiana: vantagens e desempenho; 
Representação de dispositivos FACTS usando o MICT; Controle de tensão em barras locais e 
remotas. 3,0 créditos. 

CPE 851 Tópicos Especiais em Computação em Clusters Aplicada a Sistemas de Potência - 
Noções de redes de computadores. Linguagens de programação científica de alto nível. 
Computação de alto desempenho: tipos de computadores paralelos e vetoriais, modelos de acesso 
à memória, programação por troca de mensagens e memória compartilhada. Avaliação do 
desempenho de programas paralelos. Computação em cluster de PCs e estações de trabalho: 
caracterização de um cluster, ambiente paralelo virtual, computação distribuída. Ambientes de 
desenvolvimento de aplicações paralelas: MPI, OpenMP, PVM, HPF, etc. Aplicações de 
computação em cluster a problemas de sistemas de potência: Análise de Contingências, Análise 
de Segurança Dinâmica, Análise de Confiabilidade, etc. Outras aplicações. Desenvolvimento de 
aplicação paralela em laboratório. 3,0 créditos. 

CPE 852 Controle e Estabilidade de Tensão - Introdução ao controle e estabilidade de tensão. 
Mecanismos de instabilidade de tensão, ferramentas de análise e esquemas preventivos de 
controle. Dispositivos utilizados para o controle de tensão e prevenção da instabilidade de tensão. 
Modelos matemáticos dos dispositivos. Avaliação estática da estabilidade de tensão: aplicações, 
limitações e métodos de análise; curvas P-V e P-Q. Avaliação estática da estabilidade de tensão: 
índices, análise modal. Fluxo de potência continuado (FPC). Fluxo de potência ótimo (FPO). 
Aplicação do FPC e do FPO na avaliação da estabilidade de tensão. Avaliação dinâmica da 
estabilidade de tensão: aplicações, vantagens e métodos de análise: simulação de curto, médio e 
longo prazos; análise modal. Simulador Rápido no Tempo (SRT). Controle Coordenado de Tensão 
(CCT). Vantagens do CCT no aumento da margem de estabilidade de tensão. 3,0 créditos. 

CPE 854 Modelagem de Redes com Elementos Não Lineares - Características físicas de 
elementos não lineares. Não linearidades associadas a: ferromagnetismo, plasma e arco, 
varistores, circuitos eletrônicos, atuação de elementos de controle, alteração de fase ou estado; 
interação com fenômenos físicos não eletromagnéticos; comportamento global de cargas; fatores 
extrínsecos, atuações humanas e comportamentos sociais. Características não lineares 



associadas a fenômenos de envelhecimento e a efeitos de persistência. Metodologias de base 
tensorial para análise no domínio do tempo, da freqüência, de p e híbrida. Interação entre 
diferentes freqüências e valores de p. Generalização robusta, por via tensorial, de metodologias 
específicas de circuitos lineares, estáticos e passivos. Exemplos de aplicação em fenômenos de 
tipo sustentado e em diversos tipos de fenômenos transitórios. 3,0 créditos 
CPE 856 Tópicos Especiais em Transmissão em Corrente Contínua - Representação das 
unidades geradoras, transformadores e conversores CA/CC fonte de corrente em coordenadas de 
fase. Efeitos do grau de modelagem e do projeto dos filtros sobre a interação harmônica entre os 
conversores e a rede CA. Avaliação do efeito de desbalanços estruturais na rede elétrica e nas 
tensões de alimentação sobre a amplitude dos harmônicos característicos e não característicos 
gerados por conversores CA/CC. Representação e análise dos efeitos do sistema de controle de 
pulsos de disparo. Validação das simulações de desempenho do sistema global com o EMTP. 
Efeitos de falhas na operação dos conversores.back" de VSC (Conversores de tensao); VFT - 
Variable Frequency Transformer; Modelos básico de regime permanente; Comparação de faixas 
operativas e dimensionamento relativo dos equipamentos. 3,0 créditos 
CPE 872 Morfologia Matemática Avançada - Reticulados completos; Operadores em reticulados 
completos; Invariância a translação em operadores; Adjunções, dilatações e erosões; Aberturas e 
fechamentos; Topologia “hit-mis”; Discretização; Convexidade, distância e conectividade; 
Representações de funções com reticulados; Morfologia de tons de cinza; Filtros morfológicos; 
Filtros iterados; Nivelamentos; Decomposições multiresolução morfológicas. 3,0 créditos. 

CPE 873 Processamento Adaptativo de Sinais - Filtragem adaptativa em subbandas, filtragem 
adaptativa não-linear, filtragem adaptativa cega, aplicações de filtragem adaptativa em 
comunicações. 3,0 créditos. 

CPE 874 Projeto de Circuitos Integrados para o Processamento de Sinais e 
Telecomunicações - Processo CMOS; Elementos de Circuitos Integrados: transistores, 
capacitores, resistores; Layout de Elementos de Circuitos Integrados; Projeto de Células Básicas: 
amplificadores operacionais, arrays de capacitores, chaves analógicas, inversores, circuitos de 
polarização; Técnicas de Minimização de Erros em Projeto de Layouts; Processamento de Sinais 
Discretos no Tempo: revisão de tópicos essenciais, sistemas em multitaxas, banco de filtros; 
Circuitos a Capacitores Chaveados: filtros para FI, transformadores de Hilbert, misturadores, 
moduladores, filtros interpoladores e decimadores. 3,0 créditos. 

CPE 876 Tópicos Especiais em Instrumentação Eletrônica - Sistemas de instrumentação com 
alta taxa de eventos; filtragem online e processamento distribuído; identificação de eventos de 
interesse e de ruído de fundo; aplicação do processamento estatístico de ordem superior. 3,0 
créditos. 

CPE 877 Avanços na Análise de Componentes Independentes - Extensões da análise de 
componentes independentes(ICA) e métodos relacionados. Aplicações práticas de ICA.3,0 
créditos. 

CPE 878 Tópicos em Inferência Estatística - Inferência estatística; Introdução e elementos de 
inferência estatística; Distribuição a priori; Estimação; Métodos intensivos e aproximados de 
inferência; Teste de hipótese; Predição; Modelos lineares; Markov Chain Monte Carlo; Cadeias de 
Markov; Amostragem de Gibbs; Algoritmo de Metropolis-Hastings; Tópicos Adicionais. 3,0 créditos. 


