
O mercado brasileiro em energia está em expansão. Mesmo em cenários econômicos complexos, a demanda por profis-
sionais habilitados no país só cresce.

Mais do que isso, o mercado de trabalho, indústrias e serviços necessitam de engenheiros eletricistas versáteis, inovadores 
e empreendedores, que usem a criatividade e senso crítico para avaliar situações e propor soluções.

O papel do engenheiro eletricista mudou. A sua formação também.
A Universidade La Salle te convida a percorrer uma trajetória inovadora de formação profissional para fazer, aprender e se 

surpreender de forma transformadora durante a graduação. 

CONHEÇA A NOVA PROPOSTA:

No novo curso de Engenharia Elétrica, esse mito definitivamente cai por terra.

Algumas pessoas têm mais afinidade com pesquisa e produção de artigos científicos. Para elas, o modelo tradicional de 
TCC continua sendo uma ótima opção. 

A novidade é que, além do artigo, o agora PCC (Projeto de Conclusão de Curso) de Engenharia Elétrica também pode ser 
uma ótima oportunidade para amadurecer aquele projeto que surgiu durante o curso. 

Já pensou em se formar e sair da universidade com uma ideia consolidada de empresa na mão?

Outras possibilidades para o teu PCC:

Uma nova forma de valorizar o novo engenheiro eletricista: versátil, criativo e empreendedor.

Falando nisso, a sementinha do empreendedorismo que já era plantada no solo fértil da criatividade dos alunos ao longo 
do curso, ganhou um momento especial.

As experiências empreendedoras, temas globais contemporâneos e comunicação e linguagem compõem o chamado Eixo 
de Formação Transversal. 

Serão disciplinas para expandir os teus conhecimentos para além dos conteúdos específicos e, para tanto, contarão com 
a flexibilidade da modalidade EAD.

Para sanar qualquer dúvida sobre a modalidade de educação a distância:
• O ambiente virtual da Universidade é fruto da parceria consolidada com a Google For Education

O curso também é norteado pelos Eixos de Formação Específica:

Neste novo modelo, o teu resultado não será somente o diploma na mão ao final do curso. 

Segue mais uma novidade: o Projeto Integrador 

O objetivo é desenvolver a tua capacidade de:

Além disso, os Projetos Integradores contam como Atividades de Extensão.

Isso significa que o teu trabalho, em algum momento, será voltado para atender demandas e necessidades da comuni-
dade local. Já pensou em ter o teu nome gravado na história de pessoas que se beneficiaram pelo teu trabalho?

Iniciativas que contribuem para a transformação social e enriquecem a tua formação integral.

de forma multidisciplinar e interdisciplinar. Isso quer dizer: uma oportunidade para construir um projeto completo, a 
partir da união dos conhecimentos de várias áreas.

Serão três Projetos Integradores:

Esqueça o modelo tradicional de currículo!  
Agora, o curso foi organizado como um mapa que articula conhecimentos, habilidades e atitudes

APRENDER COM UM NOVO MAPA DO CONHECIMENTO

Você possui habilidades, 
conhecimentos e 

atitudes que construiu ao 

longo da vida.
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Durante o curso nós te ajudaremos a 

desenvolver novas habilidades conhecimentos 
e atitudes para ser o profissional...
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...com as competências necessárias 

para solucionar problemas reais em 

diferentes situações no mercado de 

trabalho e na vida.
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ENGENHARIA ELÉTRICA

EIXO DE FORMAÇÃO TRANSVERSAL

EIXOS DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA 

SURPREENDER-SE COM A QUEBRA DE PARADIGMAS

Nem precisa estar no Ensino Superior para conhecer a fama de mau do TCC
Trabalho de Conclusão de Curso.

UMA PALAVRA  = MUITOS SENTIMENTOS PARA UM ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO

ATUAÇÃO COLABORATIVA + COOPERATIVA

RESULTADOS

CONFIRA OS MÓDULOS

DO TEU CURSO:

MÓDULO – INICIAÇÃO ACADÊMICA EM ENGENHARIA
Você aprenderá a resolver problemas básicos de Engenharia por meio da tua iniciação na ciência 

aplicada, te expressando através de diferentes linguagens que constituem base para a 

Engenharia Elétrica. O módulo contempla, ainda, alguns aspectos específicos da profissão.

MÓDULO  – ELEMENTOS DE ENGENHARIA
Momento para aplicar os elementos de Engenharia na resolução de problemas, com 

eletromagnetismo, química e microcontroladores. A partir dos elementos de Engenharia, o 

estudante resolverá problemas mais desafiadores com maior contato com a engenharia elétrica.

MÓDULO – ELEMENTOS DE PROJETO
Você terá contato com os circuitos elétricos e conhecimentos de estatística, além de elementos 

base em Engenharia que se somarão ao teu aprendizado. A partir das competências 

desenvolvidas até então, você construirá o teu primeiro projeto de engenharia elétrica, 

MÓDULO – ENGENHARIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
Você será desafiado a resolver problemas mecânicos de análise estrutural e estruturas 

isostáticas, de cinemática, hidrostática, hidrodinâmica, transporte de massa e de calor. Analisará 

sistemas de conversão de energia e desenvolverá projetos de sistemas digitais e de instalações 

elétricas, de modo a resolver problemas de engenharia utilizando-se de inovação e de 

tecnologia.

MÓDULO – INSTALAÇÕES, SINAIS, POTÊNCIA E MÁQUINAS ELÉTRICAS
Projetos de instalações elétricas industriais, além de projetos de acionamentos elétricos e de 

potência estarão neste Módulo. Você resolverá problemas de sinais e sistemas lineares voltados 

à engenharia elétrica, avaliará as máquinas elétricas, colocando em prática os conhecimentos, 

habilidades e atitudes por ele até então desenvolvidos.

MÓDULO – CONTROLE, POTÊNCIA E ENERGIAS RENOVÁVEIS
No Módulo serão abordados conhecimentos e projetos em Engenharia Elétrica, abrangendo a 

área de instrumentação e controle, processamento digital de sinais e sistemas de potência. Além 

disso, contemplará estudos sobre a proteção de sistemas elétricos e o você desenvolverá 

projetos utilizando energias renováveis, de forma a contribuir para uma sociedade mais 

sustentável.

MÓDULO – ENERGIA, AUTOMAÇÃO E ASPECTOS AVANÇADOS DE ENGENHARIA 

ELÉTRICA
Você avaliará sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica e

desenvolverá projetos tecnológicos, tomando contato com os conceitos mais atuais da 

Engenharia Elétrica. Assim, os conceitos clássicos da área serão somados aos modernos e 

aplicados em projetos avançados.

MÓDULO – PROJETO FINAL E EMPREENDEDORISMO
No Módulo Projeto Final e Empreendedorismo você realizará a síntese de tudo o que foi 

aprendido ao longo da tua formação em Engenharia Elétrica em um projeto final, sendo 

estimulado a empreender em tua área de atuação no mercado de trabalho.

MÓDULO – ASPECTOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA ELÉTRICA
Você terá a oportunidade de colocar em prática as competências desenvolvidas através de um 

estágio profissional com supervisão e, ainda, desenvolver um projeto que integre os 

conhecimentos habilidades e atitudes desenvolvidos ao longo de sua formação.

MÓDULO – FUNDAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ELETRÔNICA E PROJETOS 

ELÉTRICOS
O Módulo apresentará elementos de redes de computadores, eletrônica, circuitos elétricos e 

projetos elétricos, que se agregam à sua base em Engenharia. Colocando em prática as 

competências desenvolvidas, você realizará projetos eletrônicos e elétricos.

DISCIPLINA HORAS
Algoritmos e Programação 80
Comunicação e Linguagem* 80
Engenharia Elétrica e Segurança do Trabalho 80
Física - Mecânica 80
Geometria Descritiva e Desenho Técnico 80

DISCIPLINA HORAS
Cálculo - Limites e Derivadas 80
Física - Eletromagnetismo 80
Geometria Analítica e Álgebra Linear 80
Métodos Estatísticos 80
Química Geral 80

DISCIPLINA HORAS
Análise de Circuitos Elétricos 80
Cálculo - Integrais 80
Física - Ondas, Óptica, Termologia e Materiais 80
Microcontroladores 80
Projeto Integrador - Eficiência 80

DISCIPLINA HORAS
Cálculo - Séries, Equações e Cálculo Vetorial 80
Circuitos Elétricos em Corrente Alternada 80
Eletrônica 80
Projeto de Instalações Elétricas Residenciais e Comerciais 80
Redes de Computadores* 80

DISCIPLINA HORAS
Análise Estrutural 80
Fenômenos de Transporte 80
Máquinas Elétricas 80
Projeto Integrador de Inovação e Tecnologia 80
Sistemas Digitais 80

DISCIPLINA HORAS
Acionamentos Elétricos e Eletrônica de Potência 80
Instrumentação 80
Projeto de Instalações Elétricas Industriais 80
Sinais e Sistemas Lineares 80

DISCIPLINA HORAS
Energias Renováveis 80
Engenharia de Controle 80
Processamento Digital de Sinais 80
Sistemas de Comunicação Digital 80

DISCIPLINA HORAS
Estágio Supervisionado 160
Projeto Integrador - Laboratórios Remotos de Inovação e Tecnologia 80
Temas Globais Contemporâneos* 80

DISCIPLINA HORAS
Experiência Empreendedora* 80
Optativa 80
Trabalho de Conclusão de Curso 80

DISCIPLINA HORAS
Automação e Robótica 80
Big Data e Internet das Coisas 80
Indústria 4.0 80
Sistemas de Transmissão, Distribuição e Proteção 80
Smart Grids e Veículos Elétricos 80

DISCIPLINAS OPTATIVAS - LICENCIATURA HORAS
Aspectos Socioculturais das Relações Internacionais 80
Conforto Ambiental 80
Cultura Surda e Língua Brasileira de Sinais 80
Educação Intercultural e Direitos Humanos- 80
Empreendedorismo Social e Sustentabilidade 80
Empreendedorismo, Criatividade e Inovação 80
Ferramentas da Produção Enxuta I 80
Fundamentos de Inglês 80
Gerenciamento de Projetos 80
Gestão de Pessoas 80
Inteligência Artificial 80
Matemática Avançada para Engenharias 80
Métodos Numéricos 80
Projeto de Fábrica 80
Sistemas de Produção 80

Projeto Integrador de Engenharia Elétrica

Projeto Integrador de Inovação e Tecnologia

Projeto Integrador de Fundamentos de Engenharia

FAZER, SIM!

• Relatório de pesquisa técnico-científico.
• Plano ou modelagem de negócios.
• Projetos técnicos, aplicativos, materiais didáticos e instrucionais e/ou desenvolvimento de produtos, 
técnicas e/ou processos, softwares, hardwares, com ou sem registro de patentes

ELETRÔNICA E 
TELECOMUNICAÇÕES

CONTROLE E 
AUTOMAÇÃO

SISTEMAS 
DE ENERGIA

(*) No semestre 2020/1 será ofertado um Módulo do curso.
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