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LISTA DE MATERIAIS 2020 - 1as SÉRIES DO CURSO DE ELETROTÉCNICA 

 
 
- 1 Borracha plástica (tipo TK plast ou Pentel) 
- 1 Calculadora científica 
- 1 Camiseta (uniforme) da Educação Física (a ser adquirida na APM) e uma bermuda ou calça preta de 
abrigo/moleton  
- 1 Caneta esferográfica azul ou preta 
- 1 Caneta esferográfica vermelha 
- 1 Caneta preta (hidrocor ou para retroprojetor) 
- 1 Dicionário Inglês/Português – Português/Inglês, pequeno 
- 1 Escalímetro triangular de 320 mm, com as escalas de 1:20/1:25/1:50/1:75/1:100/1:125 (opcional) 
- 1 Esquadro de 45°, tamanho 26 cm sem graduação, em acrílico transparente 
- 1 Esquadro de 60°, tamanho 26 cm sem graduação, em acrílico transparente 
- 1 Gabarito de desenho elétrico E-26 Trident (necessário a partir do 2º trimestre) 
- 1 Guarda-pó do Curso de Eletrotécnica (a ser adquirido na APM) 
- 1 Lapiseira de ponta cilíndrica metálica 0,5 mm 
- 1 Multímetro digital (necessário a partir do 2º trimestre) 
- 1 Pano tipo Perfex 
- 1 Pasta tipo classificador 
- 1 Pen drive de, no mínimo, 16 Gb 
- 1 Régua com graduação em milímetros, de 30 cm, em acrílico transparente 
- 1 Rolo de fita crepe 
- 1 Tesoura sem pontas 
- 1 Transferidor de 360° 
- 1 Tubo de até 100 ml com álcool para limpeza (tubo de desodorante ou similar) 
- 10 Folhas de almaço para redação padrão Liberato (a serem adquiridas na APM) 
- 10 Folhas de ofício tamanho A4 sem margens 
- 10 Folhas de papel milimetrado tamanho A4 
- Folhas de desenho A4 padrão Liberato (a serem adquiridas na APM) 
- Grafites 0,5 para lapiseira tipo B 
- Grafites 0,5 para lapiseira tipo HB 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 
- Alguns professores passarão as necessidades de materiais no início das aulas, ou ao longo do ano letivo.  
- Disciplinas que exigem caderno universitário separado das demais disciplinas (um caderno por 
disciplina): Eletricidade, Física, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática. 
- Em caso de dúvidas, contatar com os professores na primeira semana de aula. 
- Não é permitido o uso de celular para substituição da calculadora científica. 
- Nas aulas que ocorrerem nas dependências do Curso de Eletrotécnica, o aluno deve utilizar calça 
comprida e calçado fechado. 
- Para uso de notebook e tablet, em aula presencial, deverá ser solicitada autorização ao professor. 
- Os itens grifados em vermelho serão necessários quando as aulas de Eletricidade e Educação Física 
estiverem em regime presencial. 


