
Corpo docente
A coordenação do curso está a cargo do Prof. Dr. José Roberto Simões Moreira
Departamento de Engenharia Mecânica da Escola Politécnica da USP. 

O vice-coordenador é o Prof. Dr. Marcos de Mattos Pimenta do Departamento
de Engenharia Mecânica da Escola Politécnica da USP.

O corpo docente será formado por especialistas com formação mínima de mestre
ou com grande experiência comprovada, tanto em ensino, como em projetos
consultorias em áreas afins.
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Prof. Dra. Patrícia Helena Lara dos Santos Matai
Prof. Msc. Ronaldo Andreos 
Prof. Dr. Roberto Castro 
Prof. Dra. Suani Teixeira Coelho
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Especialização   em Energias Renováveis,

Geração Distribuída e Eficiência Energética

Facebook: PECE-Poli

Twitter: PECE-Poli Oficial

Linkedin: PECE Poli USP



Estrutura:
A carga horária total do curso é 420 (quatrocentas e vinte ) horas. 
A carga horária está incluída a elaboração da monografia, que é equivalente a
60 h de trabalho.

Disciplinas:
Análise de viabilidade econômica de projetos de energia            
Aspectos ambientais e instalações de projetos de energia        
Cogeração                                 
Eficiência energética nas organizações e empreendimentos     
Energia eólica                                                                                   
Energia solar I     
Energia solar II   
Máquinas elétricas, redes inteligentes e geração distribuída    
Fundamentos de termodinâmica e ciclos de potência    
Pequenas centrais hidrelétricas 
Regulação da geração distribuída                 
Uso de biomassa, biodigestores e biogás

Público-Alvo:
Esse curso se enquadra dentro do Programa de Especialização do PECE / USP e 
será oferecido a todos os profissionais de nível superior: consultores, gerentes e 
administradores técnicos de facilidades de hospitais, hotéis, “shopping centers”, 
empresas, serviços e comércio, com formação em engenharia, tecnologia, 
arquitetura, físicos, químicos e áreas afins.

Acesse o site do PECE.

Energias Renováveis, Geração
Distribuída e Eficiência Energética

Objetivo do Curso
Este curso objetiva atualizar, aumentar e aprimorar os conhecimentos sobre
energias renováveis e seu uso eficiente para consultores independentes, 
gerentes e administradores técnicos de facilidades de hospitais, "shopping 
centers", hotéis, empresas, serviços e comércio, com formação em Engenharia, 
Tecnologia, Arquitetura, Físicos, Químicos e áreas afins.

Tópicos:
 Revisão da teoria e tecnologias de máquinas de produção de energia1 -

 eletromecânica;

2 - Apresentação da legislação técnica e ambiental para a implantação de  
 projetos de energia de pequena e média escala; lei solar paulistana;

3 - Cálculo de viabilidade técnica-financeira de projetos de energia;

4 - Análise de projetos de energia baseados em fontes renováveis: solar,  
 PCH, eólica e biomassa;

5 - Uso eficiente da energia e cogeração;

6 - Eficiência energética - normas Ashrae 90.1 e

 189.1.

É uma oportunidade de especialização e atualização profissional para  atuar no

cenário nacional e mundial que estão indicando uma mudança de paradigma no

que concerne à produção e consumo de energia elétrica e térmica e seu uso

combinado na forma de cogeração. Essas mudanças atingem o país na

reformulação da legislação de novas formas de produção de energia 

elétrica dando ênfase às formas de produção distribuída e auto-produção

procura-se a introdução de produção de energia elétrica via fontes renováveis,

como a solar, a eólica e a de biomassa mais eficientes e menos prejudiciais ao

meio ambiente, bem como gás natural. A produção não centralizada e de menor

escala também propicia a introdução do conceito de cogeração que permite um

uso mais eficiente da energia química dos combustíveis. O curso também focará

a eficiência energética de edificações seguindo as normas Ashrae 90.1 e189.1

A obtenção do certificado do curso de Energias Renováveis, Geração Distribuída e 
Eficiência Energética, emitido oficialmente pela Universidade de São Paulo, está 
condicionada à aprovação do aluno em todas as disciplinas do curso, com 
presença acima ou igual a 85% e à aprovação da sua monografia pela banca 
examinadora.
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