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COMUNICADO

 

EDITAL FEQUI Nº 7/2021 - Procedimentos relativos à prova escrita

 

 

Os membros �tulares da Comissão Julgadora nomeada pela Portaria DIRFEQUI Nº 57, de 20 de setembro
de 2021 (SEI nº 3049846), considerando o Conteúdo Programá�co do Edital FEQUI nº 7/2021, listado na
forma de 6 (seis) tópicos:

I - Aspectos gerais da área de instrumentação: Conceitos e terminologia; Telemetria; P&ID (Diagrama de
tubulação e instrumentação) - simbologia e interpretação de simbologia conforme Norma ISA;

II - Instrumentação aplicada a equipamentos de processo e instalações industriais: sensores de variáveis
de processo e elementos finais de controle; princípios de funcionamento, critérios de seleção e aplicação
em instalações industriais;

III - Implementação experimental de sistemas de controle. Desenvolvimento de estruturas de controle
baseados em aquisição de dados, processamento e proto�pagem em Arduino;

IV - Modelos matemá�cos de sistemas �sicos e controles automá�cos industriais;

V - Projeto e Análise de Controladores Lineares. Controle de Processos Mul�variáveis com e sem
restrição. Análise de sistemas de controle não-lineares;

VI - Sistemas de controle ó�mo, predi�vo e adapta�vo;

Informa que, para cada tópico do conteúdo programá�co, foi elaborada uma questão discursiva. No dia
de aplicação da Prova Escrita, 06/12/2021, serão sorteados 3 (três) tópicos aos candidatos do certame.
Ressalta-se que para cada tópico sorteado serão atribuídos 100 (cem) pontos. Portanto, a nota final da
Prova Escrita será a média aritmé�ca das notas ob�das nos 3 (três) tópicos sorteados.

 

30 de novembro de 2021

 

Prof. Adilson José de Assis (Presidente - FEQUI-UFU)

Prof. Aniel Silva de Morais (FEELT-UFU)

Prof. Rubens Gedraite (FEQUI-UFU)

Documento assinado eletronicamente por Aniel Silva de Morais, Professor(a) do Magistério
Superior, em 30/11/2021, às 15:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Adilson José de Assis, Professor(a) do Magistério
Superior, em 30/11/2021, às 15:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


Documento assinado eletronicamente por Rubens Gedraite, Professor(a) do Magistério Superior,
em 30/11/2021, às 15:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3215440 e
o código CRC 64783828.

Referência: Processo nº 23117.061354/2021-51 SEI nº 3215440
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