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CONTEÚDO 

Tipos de antenas e suas características. Fontes pontuais, antena como uma abertura, dipolo 
elétrico, antenas lineares finas. Parâmetros de aferição de uma antena. Arranjos de antenas. 
Antenas planares. Antenas patch de microfita. Monopolos planares. Antenas 
tridimensionais. Refletores e lentes. Aplicações computacionais em antenas. Propagação de 
ondas eletromagnéticas: ondas planas, ondas na proximidade da Terra. Propagação de ondas 
troposféricas. Propagação de ondas ionosféricas. Modelos determinísticos de atenuação. 
Desvanecimento de larga e de pequena escala. Aplicações computacionais em propagação. 
 
  
METODOLOGIA 

A disciplina será ministrada remotamente, através de encontros síncronos e assíncronos, 
além de estudos dirigidos. 
Os encontros síncronos serão realizados através do Google Meet, de modo a permitir a 
necessária interação através de áudio, vídeo e chat, em tempo real. Além disso, a 
possibilidade de compartilhamento da tela, facilitará a apresentação de textos e 
documentos, além da simulação de dispositivos e circuitos, com ouso de aplicativos. 
Os encontros não síncronos serão realizados em horários programados, através do Google 
Meet, mas também de e-mail e de Whatsapp. Estes encontros permitirão ao professor e aos 
alunos a oportunidade de complementar os conteúdos ministrados nos encontros síncronos, 
através de palestras, seminários, vídeos, simulações e projetos. 
 Os estudos dirigidos consistirão de trabalhos realizados pelos alunos, referentes à leitura 
de textos e artigos, além de simulações de circuitos e projetos, sob a orientação do 
professor, resultando na elaboração de relatórios e apresentação de seminários. 
  
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

A avaliação da aprendizagem será efetuada através de exames escritos, através da 
plataforma Multiprova, listas de exercícios, relatórios de atividades e apresentação de 
seminários. 
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DETALHAMENTO DOS RECURSOS DIDÁTICOS 

O ensino da disciplina será efetuado de forma remota (com o emprego do Google Meet), 
para aulas, estudo de textos, práticas de simulação, pesquisa em artigos científicos, 
fóruns de discussão, seminários e simulação e projeto de dispositivos e circuitos de 
sistemas de comunicações, sendo adotado, principalmente, um procedimento baseado na 
técnica da sala de aula invertida. 
O material didático será disponibilizado na forma de apostila, slides, textos, vídeos, 
artigos científicos e links didáticos (de acesso livre). 
Os contatos e o envio de informes e de material didático serão efetuados através do 
SIGAA. 
 
  
CRITÉRIOS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E VALIDAÇÃO DA ASSIDUIDADE DOS DISCENTES 

Os encontros síncronos serão realizados necessariamente nos dias de aulas cadastrados no 
SIGAA. 
Os encontros não síncronos serão realizados apenas nos dias indicados no Cronograma, 
tendo sido necessária a alocação de dois dias de sábado, para atender o número de aulas 
previsto para a oferta da disciplina. 
A validação da assiduidade será realizada através da participação nos encontros síncronos, 
nas avaliações e através da entrega de relatórios das atividades determinadas nos encontros 
não síncronos e nos estudos dirigidos. 

 
CRONOGRAMA 

DATA CONTEÚDO RECURSOS DIDÁTICOS 

18/10/21 Antenas e suas aplicações principais.  

20/10/21 Principais características das antenas.  

22/10/21 Características e aplicações das antenas planares.  

25/10/21 
Parâmetros das antenas: Diagramas de radiação. Campo 
próximo e campo distante. Intensidade de radiação. 
Diretividade. 

 

27/10/21 
Parâmetros das antenas: Eficiência. Ganho. Largura de feixe 
de meia-potência. Largura de banda. Polarização.  

 

29/10/21 
Parâmetros das antenas: Impedância, diretividade e área 
efetiva. 

 

01/11/21 Equação da transmissão de Friis. Aplicações.  

03/11/21 
Medição de propagação indoor. Equação de transmissão de 
Friis. 

 

05/11/21 Equação do radar. RCS. Aplicações.  

08/11/21 Potenciais vetoriais auxiliares.   

10/11/21 Potenciais vetoriais auxiliares (cont.). Exercícios.  

12/11/21 Antenas lineares.  

17/11/21 Dipolos infinitesimal e curto.  

19/11/21 Dipolo de comprimento finito.  

24/11/21 Dipolos curto e de comprimento finito.  

26/11/21 Avaliação da Unidade 01  
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01/12/21 Exercícios. Discussão sobre os resultados da avaliação.  

03/12/21 Palestra: Avanços recentes no desenvolvimento de antenas.  

06/12/21 Simulação e projeto de antenas planares.  

08/12/21 Técnicas de fabricação e medição de antenas planares.  

10/12/21 Arranjos de antenas. Arranjos broadside, end-fire e chaveado  

13/12/21 
Exercícios. Arranjos lineares uniformes. Encontro não 
síncrono. 

 

15/12/21 Exercícios  

17/12/21 
Arranjos binomiais. Procedimentos de projeto de arranjos de 
antenas 

 

10/01/22 Arranjos de antenas lineares: Dolph-Chebyshev. Exercícios.  

12/01/22 Projeto de arranjos de arranjos de antenas lineares.  

14/01/22 Arranjos planares. Circuitos de casamento.  

17/01/22 Projetos de arranjos de antenas de microfita.  

19/01/22 Arranjos de antenas. Exercícios.  

21/01/22 
Simulação e projeto de arranjos planares de antenas de 
microfita. Encontro não síncrono. 

 

24/01/22 Avaliação da Unidade 02  

26/01/22 Exercícios. Discussão sobre os resultados da avaliação.  

28/01/22 Introdução ao estudo de propagação. Sistemas de propagação  

31/01/22 
Palestra: Predição da Propagação em Áreas Urbanas. Perda de 
Percurso. 

 

02/02/22 Propagação de ondas eletromagnéticas: ondas planas, ondas na 
proximidade da Terra. 

 

04/02/22 
Propagação de ondas troposféricas. Propagação de ondas 
ionosféricas. 

 

05/02/22 Palestra: Superfícies Seletivas de Frequência (FSS). Aula 
Extra. 

 

07/02/22 Modelos determinísticos de atenuação.  

09/02/22 
Desvanecimento de larga e de pequena escala. Aplicações 
computacionais em propagação. 

 

11/02/22 Palestra: Antenas e Propagação: Estado da Arte.  

14/02/22 Avaliação da Unidade 03  

  16/02/22 Palestra: Sensoriamento através de RF.  

  18/02/22 Avaliação de Reposição  
 
 

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO 

2ª 
N34* 

3ª 
 

4ª 
N34* 

5ª 
 

6ª 
N34* 

Obs.: Horários adicionais aos dos encontros não síncronos. 
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Observação: Cumpre-se salientar que estes horários são previsões de realização das atividades, 
podendo ser alterados em decorrência de características específicas e demandas dos alunos 
matriculados. 
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