
 

 

 
GUIA DE FUNCIONAMENTO DA 

UNIDADE CURRICULAR 

 
 
 
 

MODELO 
PED.008.02 

 

P á g i n a  | 1 

Curso  Mecânica e Informática Industrial Ano letivo 2021/2022 

Unidade Curricular Sistemas de Medida e Controlo ECTS 6,5 

Regime Obrigatório 

Ano 2º Semestre 2º  Horas de trabalho globais 

Docente (s) Adérito Neto Alcaso Total 175,5 Contacto 60 

Coordenador da área 

disciplinar 
Rui António Pitarma S. Cunha Ferreira 

 

 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Conhecer e compreender os princípios de funcionamento dos sistemas de medida e controlo e a 

sua necessidade e importância no contexto industrial, de forma a poder intervir na conceção, 

implementação e operação destes sistemas nos sistemas eletromecânicos de aplicação mais 

comum. Assim, após a frequência da unidade curricular, o aluno 

deve: 

O1. Descrever os princípios e objetivos de sistemas de medida e controlo; 

O2. Caracterizar tecnologias e aplicações de sensores e atuadores; 

O3. Caracterizar tecnologias e aplicações de sistemas de controlo lógicos, discretos e contínuos; 

O4. Identificar controladores mais comuns, desenvolvendo a sua implementação, programação e 

ajuste em aplicações eletromecânicas. 

 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

C1 - Conceitos e definições sobre medidas, instrumentação, automação e controlo; 

C2 - Tecnologias e princípios de funcionamento de sensores e atuadores; 

C3 - Circuitos de condicionamento e processamento de sinal; 

C4 - Caracterização e modelização de sistemas; 

C5 - Comportamento de sistemas no tempo e na frequência; 

C6 - Controlo do tipo ON-OFF e PID; 

C7 - Implementação física de controladores analógicos e digitais; 

C8 - Controladores programáveis do tipo PLC; 

C9 - Simulação e programação de controladores. 

 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 
 

O objetivo O1 é transversal a todos os conteúdos, estando o objetivo O2 ligado sobretudo aos 

conteúdos C2 e C3, o objetivo O3 aos conteúdos C4 e C5 e o objetivo O4 aos conteúdos C6 e 

C9. 
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4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

- Paulo Oliveira, “Curso de Automação Industrial", Lidel, 2009 (ISBN: 9789728480219); 

- J. Norberto Pires, “Automação e Controlo Industrial”, Lidel, 2019 (ISBN: 9789897524127); 

- Curtis Johnson, “Controlo de Processos: Tecnologia da Instrumentação”, Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1990 (ISBN: 9789723104943); 

- Thomas Hughes, “Measurement and Control Basics”, ISA, 2015 (ISBN 978-0876640142). 

 

5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

Metodologias de ensino: 

- Método expositivo com recurso a vídeo projetor de apontamentos do docente e simuladores 

online; 

- Método demonstrativo experimental com recurso a demonstrações e trabalhos laboratoriais. 

 

Regras de avaliação: 

Avaliação contínua englobando uma componente comportamental com peso de 10%, uma 

componente laboratorial (trabalho de grupo) com peso de 40% e um teste escrito com peso de 

50%. Para aprovação a nota do teste escrito deve ser superior a 6.5 e a nota de prática 

laboratorial deve ser superior a 9.5. Aprovam os alunos com classificação média igual ou 

superior a 10 valores.  

Para os alunos com estatuto de trabalhador estudante as componente laboratorial e 

comportamental são substituídas por trabalhos de simulação e pesquisa exclusivamente. 

Em caso de não aprovação haverá opção por exame final único. 

 

 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

O método expositivo é transversal a todos objetivos O1 a O4 em virtude da necessidade da 

introdução dos conteúdos teóricos. O método demonstrativo e experimental será utilizado para 

cumprir os objetivos O2 e O3 para caraterização e validação prática das diferentes tecnologias e 

aplicações de sensores, atuadores e seu controlo. 

 

 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 
N.A. 

 

8. CONTACTOS E ATENDIMENTO 

Docente: Prof. Doutor Adérito Neto Alcaso; aderitona@ipg.pt; gabinete n.º 11 

Coordenador da área disciplinar: Prof. Doutor Rui António Pitarma S. Cunha Ferreira; 

rpitarma@ipg.pt; gabinete n.º 14 
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