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INTRODUÇÃO
Um circuito de iluminação bem dimensionado e instalado
propicia um conforto ao usuário e também a segurança de que
não haverá riscos de falhas na instalação. Para que a instalação
deste tipo de circuito seja feita da forma mais correta possível,
os técnicos devem ter total domínio sobre os componentes
utilizados e também a forma de ligação entre eles. Infelizmente
no laboratório de eletrotécnica do campus Lages do IFSC, não
havia uma bancada adequada para ensinar a montar, testar e
executar a manutenção em circuitos de iluminação residencial,
predial e industrial. Com a intenção de propiciar aos alunos este
tipo de bancada, foi projetado e construído um painel didático,
composto dos mais diversos elementos usados em circuitos de
iluminação.

alunos do curso Técnico em Eletromecânica, tomando como
base de estudo os componentes do painel didático. Os
professores estão utilizando o painel para realizar
demonstrações práticas e com isso melhorar a fixação do
conteúdo por parte dos alunos. Foi detectado um ganho de
tempo para realização das atividades práticas, comparado as
atividades realizadas anteriormente a construção do painel.
Na Figura 1, temos o painel didático finalizado e instalado no
laboratório de eletricidade.

OBJETIVOS
- Desenvolver um painel didático de circuitos de iluminação que
facilite o entendimento dos conteúdos por parte dos alunos.
- Facilitar a realização de atividades práticas, utilizando mais
adequadamente o tempo disponível em laboratório.
- Propiciar um ambiente didático que possibilite novas pesquisas
no futuro.
- Realizar demonstrações práticas para os estudantes e
visitantes.

MÉTODOS
A metodologia do projeto foi dividido em etapas:
- Levantamento dos diagramas e circuitos de iluminação
utilizados nas disciplinas da área elétrica no curso técnico em
Eletromecânica.
- Levantamento dos componentes que poderiam ser instalados
no painel didático.
- Elaboração do desenho técnico e do projeto elétrico do painel.
- Envelopamento do painel com adesivo e colagem da
simbologia impressa.
- Montagem e fixação dos componentes.
- Ligação elétrica do painel didático.
- Fixação do painel didático no laboratório.

Figura 1 – Painel Didático instalado no laboratório de eletricidade do IFSC
campus Lages

CONCLUSÕES
O painel didático de circuitos de iluminação residencial, predial
e industrial é uma ótima forma de realizar as atividades práticas
de forma rápida e de fácil compreensão e está auxiliando na
formação dos alunos do curso Técnico em Eletromecânica.
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RESULTADOS
O painel didático de circuitos de iluminação está instalado ao
lado do quadro branco no laboratório de eletricidade do Campus
Lages. Já foram realizados dois trabalhos de final de curso, de
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