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Ementa: Controle multivariável e não linear. 

Conteúdo programático: 

Introdução e apresentação da disciplina 

Objetivos, metodologia, plano de ensino, forma de avaliação e bibliografia. 

1ª Unidade: Introdução ao controle multivariável e não linear. 

Considerações iniciais, conceitos, definições, desafios, vantagens e desvantagens, usos práticos, aplicações 

industriais. 

2ª Unidade: Análise de Sistemas SISO em Resposta em Frequência 

Introdução; Métodos de resposta em frequência; Diagrama de Bode; Diagrama de Nyquist; 

Estabilidade; Margem de ganho e margem de fase; 

3ª Unidade: Projeto de Sistemas de Controle SISO pela Resposta em Frequência 

Introdução; Projeto de controladores utilizando Resposta em Frequência; Limitações de 

desempenho, incertezas e robustez; Compensação por avanço de fase; Compensação por atraso de 

fase; Compensação por atraso e avanço de fase; 

4ª Unidade: Análise de Sistemas de Controle no Espaço de Estados 

Introdução; Matriz de Transferência; Formas Canônicas: forma canônica controlável, forma 

canônica observável, forma canônica diagonal e forma canônica de Jordan; Controlabilidade; 

Observabilidade. 

5ª Unidade: Projeto de Controladores 

Introdução ao projeto de controladores; Limitações de desempenho e robustez; Projeto por meio de 

alocação de polos; Projeto de observadores de estado; Sistemas reguladores quadráticos ótimos. 



Objetivos: Introduzir ao aluno os conceitos de sistemas de controle multivariáveis e apresentar as 

metodologias mais usadas para análise e controle destes sistemas. Projeto de controladores utilizando 

variáveis de estado. Apresentar princípios e metodologias para projetos de controladores e 

observadores. Introduzir conceitos para análise de sistemas, para projeto de controladores, e 

apresentar técnicas para linearização de tais sistemas. 

Metodologia:  

● Utilização de Metodologia Ativa no formato síncrono. 

● A cada aula, serão promovidas discussões e interações via webconferência e no ambiente 

virtual de aprendizagem (Moodle). 

● Encontros semanais para explicação e debate dos conteúdos/tirar dúvidas (formato síncrono). 

● Resolução de exercícios (formato síncrono e/ou assíncrono); 

● Indicação de textos para leitura e discussão (artigos/livros de autores especialistas). 

● Desenvolvimento de atividades e dinâmicas no ambiente virtual de aprendizagem, baseadas 

em leituras e discussões. 
 

Recursos: 

● Para o desenvolvimento da aprendizagem serão adotados os seguintes recursos de apoio 

didático-pedagógico: 

● Ferramentas do ambiente virtual de aprendizagem adotado (Moodle). 

● Textos científicos e documentos legais em formato digital (disponíveis gratuitamente online) 

para estudos no ambiente virtual ou extraclasse. 

● Videoaulas. 

● Áudio-aulas. 

● Webconferência. 

● Internet para pesquisa de materiais de interesse da disciplina. 

● Fóruns de discussão com ferramentas do ambiente virtual. 

● Vídeos online. 

● Aplicação de questionários via Google Formulário e/ou Moodle. 

● Entre outros. 

Atividades avaliativas:  

O processo de avaliação constituir-se-á como diagnóstico, formativo e somativo. Na disciplina serão 

distribuídos 10,0 pontos da seguinte forma: 

 

- Listas de exercícios e relatórios (individual) (4,0 pts) 

- Trabalho/seminário (em grupo) (4,0 pts) 

- Avaliação final (individual) (2,0 pts) 

 

A nota final para aprovação é de 6,0 (seis) pontos em uma escala de zero a dez.  

 

A apuração da frequência dos discentes, considerará a participação nas atividades síncronas e 

assíncronas, incluindo o registro das atividades no Moodle. 

● Resolução CEPE Nº 8.042 de 18/11/2020, Art. 7º, §4º.    

 

Exame Especial - A atividade avaliativa será disponibilizada na plataforma Moodle na data prevista. 

O conteúdo do exame será todo o conteúdo trabalhado na disciplina. 



 

Resolução CEPE 2880 de 05/2006: É assegurado a todo aluno regularmente matriculado com 

frequência mínima de setenta e cinco por cento e média inferior a seis, o direito de ser avaliado por 

Exame Especial. 

 

Cronograma:  

Semana Conteúdo 

1 Introdução e apresentação da disciplina 

2 1ª Unidade 

3 2ª Unidade  

4 3ª Unidade 

5 4ª Unidade 

6 4ª Unidade 

7 4ª Unidade e apresentação de trabalho/seminários 

8 5ª Unidade 

9 5ª Unidade 

10 5ª Unidade 

11 5ª Unidade 

12 5ª Unidade e apresentação de trabalho/seminários 

13 Avaliação final 

14 Revisão e entregas finais 

15 Exame Especial 
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