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1. APRESENTAÇÃO
O presente documento trata do Plano do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em
Eletrotécnica na Modalidade de Jovens e Adultos (EJA). Este projeto está fundamentado nas
bases legais e nos princípios norteadores explicitados na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) – nº
9.394/96 e no conjunto de leis, decretos, pareceres, referenciais e diretrizes curriculares que
normatizam a Educação Profissional e o Ensino Médio na modalidade EJA no Sistema
Educacional Brasileiro, bem como nos documentos que versam sobre a integralização destes
dois níveis que têm como pressupostos a formação integral do profissional-cidadão. Estão
presentes também, como marco orientador desta proposta, as decisões institucionais
traduzidas nos objetivos desta instituição e na compreensão da educação como uma prática
social, os quais se materializam na função social do IF-Sertão Pernambucano de promover
“Educação

científico-tecnológico-humanística

visando

à

formação

integral

do

profissional-cidadão crítico-reflexivo, competente técnica e eticamente e comprometido
efetivamente com as transformações sociais, políticas e culturais e em condições de atuar no
mundo do trabalho na perspectiva da edificação de uma sociedade mais justa e igualitária,
através da formação inicial e continuada de trabalhadores; da educação profissional técnica
de nível médio; da educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação; e da
formação de professores fundamentadas na construção, reconstrução e transmissão do
conhecimento”.
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2. JUSTIFICATIVA
O grande desafio a ser enfrentado na busca de cumprir a função social do
IFSERTÃO-PE é o de formar profissionais que sejam capazes de lidar com a rapidez da
produção dos conhecimentos científicos e tecnológicos e de sua transferência e aplicação na
sociedade em geral e no mundo do trabalho, em particular.
Diante do exposto, o técnico em Eletrotécnica encontra espaço privilegiado no mundo
do trabalho face à importância da indústria da construção no cenário nacional, regional,
estadual e local, por se tratar de um profissional importante para o funcionamento desses
setores da economia.
A cidade de Petrolina fica situada no Vale do São Francisco, região que ocupa uma
área de 640.000 Km² do Sertão Baiano e Pernambucano e que tem despontado na economia
nacional e no cenário internacional como um dos principais pólos de frutas do mundo, graças
à fruticultura irrigada.
Ao lado desse setor, outros têm despontado como alternativa econômica para a região,
tais como: piscicultura, ovinocultura, caprinocultura e indústrias fabris. A abertura desses
mercados tem impulsionado o desenvolvimento da região como pólo agroindustrial, uma vez
que, além da comercialização desses produtos, abrem-se outros mercados de beneficiamento e
processamento. Nesse sentido, o crescimento e sustentabilidade dessa economia demanda
profissionais qualificados não só nessas áreas específicas, mas em muitas outras que lhes
darão suporte, tais como refrigeração, edificações, tecnologia de alimentos, dentre muitas
outras, ou ainda áreas

que surgem como consequência, como é o caso da

ELETROTÉCNICA.
Diante dessa constatação, a possibilidade de formar jovens e adultos capazes de lidar
com o avanço da ciência e da tecnologia e dele participar de forma proativa atende as três
premissas básicas do projeto pedagógico do IF Sertão Pernambucano: formação científica,
tecnológica e humanística sólida, flexibilidade para as mudanças e educação continuada.
A conjuntura brasileira, marcada pelos “eleitos” da globalização, pelo avanço da
ciência e da tecnologia e pelo processo de modernização e reestruturação produtiva, tem
trazido novos debates sobre a educação de jovens e adultos. Das discussões em torno do tema,
surge o consenso de que há necessidade de estabelecer uma adequação mais harmoniosa entre
as exigências qualitativas dos setores produtivos e da sociedade em geral, e os resultados da
ação educativa desenvolvida nas instituições de ensino. As transformações determinadas pela
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nova ordem econômica mundial caracterizam-se, principalmente, pelo ritmo vertiginoso com
que vêm ocorrendo as substituições tecnológicas dos sistemas produtivos.
As alterações macroeconômicas podem ser evidenciadas por:
•

A globalização dos mercados;

•

A nova ordem no padrão de relacionamento econômico entre as nações;

•

O deslocamento da produção para outros mercados;

•

A diversidade e multiplicação de produtos e serviços;

•

A tendência à conglomeração das empresas;

•

A crescente quebra de barreiras comerciais entre as nações;

•

A formação de blocos econômicos regionais;

•

A busca de eficiência e de competitividade industrial através do uso intensivo
de tecnologias de informação e de novas formas de gestão do trabalho.

O IF Sertão Pernambucano, como instituição que tem por finalidade formar e
qualificar profissionais no âmbito da educação tecnológica, nos diferentes níveis e
modalidades de ensino, para os diversos setores da economia, redefiniu sua função em
consonância com as necessidades identificadas a partir da compreensão do cenário mundial.
Dessa forma, o IF Sertão Pernambucano, consciente do seu papel social, entende que não pode
prescindir de uma ação efetiva que possibilite a definição de projetos que permitam o
desenvolvimento de um processo de inserção do homem na sociedade, de forma participativa,
ética e crítica.
Visando responder à demanda social por políticas públicas perenes relacionadas à
Educação de Jovens e Adultos, as quais envolvam ações educativas baseadas em princípios
epistemológicos que resultem em um corpo teórico bem definido e respeite as dimensões
sociais, econômicas, culturais, cognitivas e afetivas do aluno da EJA, o Programa de
Integração da Educação Profissional à Educação Básica na Modalidade de Educação de
Jovens e Adultos (PROEJA) busca por meio desta proposta, atender a essa clientela através da
oferta profissional técnica de nível médio, da qual são excluídos, como também do próprio
Ensino Médio. De acordo com os fundamentos legais que orientam a educação brasileira, o
Ensino Médio, concebido como última etapa da Educação Básica, deve ser articulado ao
mundo do trabalho, da cultura e da ciência, constituindo-se em um direito social e subjetivo, e
a Educação Profissional, para ser realmente efetiva, precisa da Educação Básica (fundamental
e média) e deve articular-se a ela e às mudanças técnico-científicas do processo produtivo.
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O IF Sertão Pernambucano, ao integrar a Educação Profissional ao Ensino Médio na
modalidade EJA, inova pedagogicamente sua concepção de Ensino Médio Integrado em
resposta aos diferentes sujeitos sociais para os quais se destina. E por meio de um currículo
integrador de conteúdos do mundo do trabalho e da prática social do aluno, levando em conta
os saberes de diferentes áreas do conhecimento.
O Curso Técnico de Nível Médio em Eletrotécnica na Modalidade EJA se propõe a
abandonar a formação profissional limitada para o mercado de trabalho e assumir uma
perspectiva de integralidade das dimensões técnica e humana, formando profissionais
cidadãos técnicos de nível médio, com competência técnica, ética e política, inserido com
elevado grau de responsabilidade social, e produzindo, dessa forma, um novo perfil: saber
fazer e gerenciar atividades de execução, operação e manutenção de instalações e
equipamentos eletroeletrônicos na indústria, em empresas de prestação de serviços e atuando
como empreendedor.
Diante do exposto, temos como referencial de competência para a formação deste
indivíduo, o saber educativo nas dimensões científico e técnico-humanística, na perspectiva de
tornar este indivíduo cada vez mais capaz e conhecedor de sua situação, a fim de intervir nela,
transformando-o no sentido da ampliação da liberdade, comunicação e colaboração entre os
homens.
A educação de adultos torna-se mais que um direito: é a chave para o século XXI; é tanto
conseqüência do exercício da cidadania como condição para uma plena participação na
sociedade. Além do mais, é um poderoso argumento em favor do desenvolvimento ecológico
sustentável, da democracia, da justiça, da igualdade entre os sexos, do desenvolvimento
socioeconômico e científico, além de um requisito fundamental para a construção de um
mundo onde a violência cede lugar ao diálogo e à cultura de paz baseada na justiça.
(Declaração de Hamburgo sobre a EJA)
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3. OBJETIVOS
Os objetivos do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em ELETROTÉCNICA na
modalidade EJA, em primeiro lugar, confundem-se com os próprios objetivos do Ensino
Médio e, em segundo lugar, com os objetivos da área profissional a que se propõe.
A nossa proposta curricular está em sintonia com as necessidades da maioria dos
alunos brasileiros, que, em relação à formação propedêutica, deve demonstrar que é capaz de:
I. “Dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso das linguagens: matemática,
artística e científica.”
II. “Construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a compreensão de
fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, da produção tecnológica e das
manifestações artísticas.”
III. “Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de
diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situações-problema.”
IV. “Relacionar informações, representadas em diferentes formas, e conhecimentos
disponíveis em situações concretas, para construir argumentação consistente.”
V. “Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaborar propostas de
intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos e considerando a
diversidade sociocultural.”
No que concerne à formação profissional, o aluno ao final do Curso Técnico de Nível
Médio Integrado em ELETROTÉCNICA na modalidade EJA, deve em termos gerais,
demonstrar aptidão para atuar em consonância com o mundo do trabalho. De forma geral, atua
nas áreas de instalação predial, industrial e sistemas de potência, para, desta forma, atender às
necessidades da região através da oferta de profissionais com competência para suprir as
demandas do mundo do trabalho, bem como, através do conhecimento e habilitação, melhorar
a empregabilidade das pessoas da região.
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4. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO
A admissão aos Cursos Técnicos de Nível Médio Integrados na modalidade Educação
de Jovens e Adultos (EJA) será realizada, semestralmente, através de processo seletivo de
caráter classificatório, cujos critérios serão definidos em edital específico. O ingresso poderá
acontecer no primeiro e/ou segundo semestre, a depender da disponibilidade física, técnica e
docente da Instituição de Ensino promotora, ou por transferência, respeitando a legislação
específica (Organização Didática do IF SERTÃO – PE: Resolução nº 031 /2010), podendo,
no entanto, haver interrupção na oferta, de acordo com a demanda e as condições operacionais
da Instituição.
Os processos seletivos para admissão aos cursos técnicos de nível médio integrado na
modalidade EJA, serão oferecidos aos candidatos que tenham certificado de conclusão do
Ensino Fundamental, ou de curso que resulte em certificação equivalente, e que tenham, na
data da matrícula, idade mínima de 18 anos completos.
Nos processos seletivos para todos os Cursos Técnicos de Nível Médio Integrado na
modalidade EJA, serão reservadas 50% (cinquenta por cento) das vagas para estudantes que
tenham cursado do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental, ou equivalente, em escola
pública.
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5. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO DO CURSO
Uma vez que a base curricular nacional se organiza por áreas de conhecimento, e que o
Curso ora proposto se refere ao nível médio integrado, o perfil do egresso do Curso Técnico
de Nível Médio em ELETROTÉCNICA pode assim ser especificado:
Na área das Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, o egresso, ao final do Curso,
deverá ser capaz de:
•

Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios
de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão,
comunicação e informação;

•

Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas
manifestações específicas;

•

Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, relacionando
textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização e estrutura
das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção;

•

Compreender e usar a Língua Portuguesa como língua materna, geradora de
significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade;

•

Conhecer e usar língua(s) estrangeira(s) moderna(s) como instrumento de acesso a
informações e a outras culturas e grupos sociais;

•

Entender os princípios das tecnologias da comunicação e da informação,
associá-las aos conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão suporte e aos
problemas que se propõem solucionar;

•

Entender a natureza das tecnologias da informação como integração de diferentes
meios de comunicação, linguagens e códigos, bem como a função integradora que
elas exercem na sua relação com as demais tecnologias;

•

Entender o impacto das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida,
nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social;

•

Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em
outros contextos relevantes para sua vida.

Na área das Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, os egressos, ao final
do Curso, deverão ser capazes de:
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•

Compreender as ciências como construções humanas, entendendo como elas se
desenvolvem por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas,
relacionando o desenvolvimento científico com a transformação da sociedade;

•

Entender e aplicar métodos e procedimentos próprios das Ciências Naturais;

•

Identificar variáveis relevantes e selecionar os procedimentos necessários para
produção, análise e interpretação de resultados de processos ou experimentos
científicos e tecnológicos;

•

Apropriar-se dos conhecimentos da Física, da Química e da Biologia, e aplicar
esses conhecimentos para explicar o funcionamento do mundo natural, planejar,
executar e avaliar ações de intervenção na realidade natural;

•

Compreender o caráter aleatório e não-determinístico dos fenômenos naturais e
sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de
amostras e cálculo de probabilidades;

•

Identificar, analisar e aplicar conhecimentos sobre valores de variáveis,
representados em gráficos, diagramas ou expressões algébricas, realizando
previsão de tendências, extrapolações e interpolações, e interpretações;

•

Analisar qualitativamente dados quantitativos, representados gráfica ou
algebricamente, relacionados a contextos sócio-econômicos, científicos ou
cotidianos;

•

Identificar, representar e utilizar o conhecimento geométrico para o
aperfeiçoamento da leitura, da compreensão e da ação sobre a realidade;

•

Entender a relação entre o desenvolvimento das Ciências Naturais e o
desenvolvimento tecnológico, e associar as diferentes tecnologias aos
problemas que se propuseram e propõem solucionar;

•

Entender o impacto das tecnologias associadas às Ciências Naturais na sua vida
pessoal, nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na
vida social;

•

Aplicar as tecnologias associadas às Ciências Naturais na escola, no trabalho e
em outros contextos relevantes para sua vida;

•

Compreender conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas, e aplicá-las a
situações diversas no contexto das ciências, da tecnologia e das atividades
cotidianas.
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Na área das Ciências Humanas e suas Tecnologias, o egresso, ao final do Curso, deverá
ser capaz de:
•

Compreender os elementos cognitivos, afetivos, sociais e culturais que
constituem a identidade própria e a dos outros;

•

Compreender a sociedade, sua gênese e transformação, e os múltiplos fatores
que nela intervêm, como produtos da ação humana; a si mesmo como agente
social; e os processos sociais como orientadores da dinâmica dos diferentes
grupos de indivíduos;

•

Compreender o desenvolvimento da sociedade como processo de ocupação de
espaços físicos e as relações da vida humana com a paisagem, em seus
desdobramentos político-sociais, culturais, econômicos e humanos;

•

Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e
econômicas, associando-as às práticas dos diferentes grupos e atores sociais,
aos princípios que regulam a convivência em sociedade, aos direitos e deveres
da cidadania, à justiça e à distribuição dos benefícios econômicos;

•

Traduzir os conhecimentos sobre a pessoa, a sociedade, a economia, as práticas
sociais e culturais em condutas de indagação, análise, problematização e
protagonismo diante de situações novas, problemas ou questões da vida
pessoal, social, política, econômica e cultural;

•

Entender os princípios das tecnologias associadas ao conhecimento do
indivíduo, da sociedade e da cultura, entre as quais as de planejamento,
organização, gestão, trabalho de equipe, e associá-las aos problemas que se
propõem resolver;

•

Entender o impacto das tecnologias associadas às Ciências Humanas sobre sua
vida pessoal, os processos de produção, o desenvolvimento do conhecimento e
a vida social;

•

Entender a importância das tecnologias contemporâneas de comunicação e
informação para planejamento, gestão, organização, fortalecimento do trabalho
de equipe;

•

Aplicar as tecnologias das Ciências Humanas e Sociais na escola, no trabalho e
em outros contextos relevantes para sua vida.
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E finalmente tem-se o perfil profissional de conclusão, Técnico de Nível Médio
em Eletrotécnica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. O aluno egresso do Curso
Técnico de Nível Médio Integrado em Eletrotécnica terá competências para atuar na
identificação das oportunidades de negócios, planejamento, implantação, manutenção e
coordenação de atividades relacionadas à instalação predial e industrial e operação de sistemas
de potência tendo em vista as necessidades regionais do mercado de trabalho. Assim, o
Técnico de Nível Médio em Eletrotécnica concluinte é um profissional capaz de:
•

Coordenar e desenvolver equipes de trabalho que atuam na instalação, na produção e
na manutenção, aplicando métodos e técnicas de gestão administrativa e de pessoas.

•

Aplicar normas técnicas de saúde e segurança no trabalho e de controle de qualidade
nas instalações elétricas prediais e industriais, no processo industrial e operação de
sistemas elétricos.

•

Aplicar normas técnicas e especificações de catálogos, manuais e tabelas em projetos,
em processos de fabricação, na instalação de máquinas e de equipamentos e na
manutenção das instalações elétricas prediais, industriais e sistemas de potência.

•

Elaborar planilha de custos de fabricação e de manutenção de máquinas e
equipamentos elétricos, considerando a relação custo e benefício.

•

Aplicar métodos, processos e logística na produção, instalação e manutenção elétrica.

•

Projetar produto, ferramentas, máquinas e equipamentos elétricos, utilizando técnicas
de desenho e de representação gráfica com seus fundamentos matemáticos e
geométricos.

•

Elaborar projetos, leiautes, diagramas e esquemas elétricos, correlacionando-os com as
normas técnicas e com os princípios científicos e tecnológicos.

•

Aplicar técnicas de medição e ensaios visando a melhoria da qualidade de produtos e
serviços das instalações prediais, industriais e sistemas de potência;

•

Avaliar as características e propriedades dos materiais, insumos e elementos de
máquinas, correlacionando-as com seus fundamentos matemáticos, físicos e químicos
para a aplicação nos processos de controle de qualidade dos sistemas elétricos prediais,
industriais e de potência;

•

Desenvolver projetos de manutenção de instalações e de sistemas prediais, industriais e
de sistemas de potência, caracterizando e determinando aplicações de materiais,
acessórios, dispositivos, instrumentos, equipamentos e máquinas.
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•

Projetar melhorias nos sistemas convencionais de produção, instalação e manutenção
elétrica, propondo incorporação de novas tecnologias.

•

Identificar os elementos de conversão, transformação, transporte e distribuição de
energia, aplicando-os nos trabalhos de implantação e manutenção do processo
produtivo.

•

Coordenar atividades de utilização e conservação de energia, propondo a
racionalização de uso e de fontes alternativas.

•

Coordenar e desenvolver equipes de trabalho que atuam na instalação e manutenção
elétrica predial, aplicando métodos e técnicas de gestão administrativa e de pessoas.

•

Elaborar planilha de custos de instalação e manutenção das instalações elétricas
prediais, industriais e de distribuição considerando a relação custo e benefício.

•

Aplicar métodos, processos e logística na produção, instalação e manutenção elétrica
predial, industriais e de distribuição.

•

Auxiliar no projeto de instalações elétricas prediais, industriais e de distribuição
utilizando técnicas de desenho e de representação gráfica com seus fundamentos
matemáticos e geométricos.

•

Auxiliar em projetos e elaborar leiautes, diagramas e esquemas elétricos,
correlacionando-os com as normas técnicas e com os princípios científicos e
tecnológicos das instalações elétricas prediais, industriais e de distribuição.

•

Aplicar técnicas de medição e ensaios visando à melhoria da qualidade de produtos e
serviços das instalações prediais, industriais e de distribuição;

•

Avaliar as características e propriedades dos materiais, insumos e elementos de
máquinas, correlacionando-as com seus fundamentos matemáticos, físicos e químicos
para a aplicação nos processos de controle de qualidade dos sistemas elétricos prediais,
industriais e de distribuição;

•

Desenvolver projetos de manutenção de instalações prediais, industriais e de
distribuição caracterizando e determinando aplicações de materiais, acessórios,
dispositivos, instrumentos, equipamentos e máquinas.

•

Aplicar melhorias nos sistemas convencionais instalação e manutenção elétrica predial,
propondo incorporação de novas tecnologias.

•

Coordenar e desenvolver equipes de trabalho que atuam na instalação e manutenção
elétrica industrial, aplicando métodos e técnicas de gestão administrativa e de pessoas.
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Ressalta-se por fim, que o perfil cidadão do egresso contempla os princípios de ética,
da identidade, política da igualdade, estética da sensibilidade, conforme princípio estabelecido
no Parecer CNE/CEB nº 16/99 e Resolução CNE/CEB nº 04/99.
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6. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
A organização curricular do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Eletrotécnica
na Modalidade EJA organizar-se-á, no que concerne aos objetivos, características e duração,
de acordo com a Lei nº 9.394/96, o Decreto nº 5.840/2006, a Resolução CNE/CEB nº 01/2000,
o Decreto nº 5.154/2004, Parâmetros, Diretrizes e Referenciais Curriculares Nacionais,
Pareceres e Resoluções da Educação Básica, da Educação Profissional e do estágio curricular
em vigor.
As cargas-horárias mínimas dos cursos respeitam aquelas estabelecidas no Decreto nº
5.840/2006 e na Resolução CNE/CEB nº 04/1999.
Serão incorporadas à carga horária do curso, as horas destinadas à prática profissional
de acordo com o projeto do curso
O curso será organizado em regime semestral com, no mínimo, oito períodos letivos,
na proporção de um semestre para cada período letivo, sendo cada um deles integralizado
pelos componentes curriculares.
A organização do curso está estruturada na matriz curricular constituída por uma base
de conhecimentos científicos e tecnológicos de:
I - Educação básica, abrangendo as três áreas de conhecimento do ensino médio (Linguagens,
Códigos e suas tecnologias; Ciências Humanas e suas tecnologias; e Ciências da Natureza,
Matemática e suas tecnologias), fundamentadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino Médio;
II -. Educação profissional, voltada para uma maior compreensão das relações existentes no
mundo do trabalho, para uma articulação entre esse e os conhecimentos acadêmicos, e para a
formação profissional específica.
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6.1 Fluxograma do curso Médio Integrado na Modalidade PROEJA em Eletrotécnica
1º Semestre

2º Semestre

3º Semestre

4º Semestre

5º Semestre

6º Semestre

CRÉDITO: 02
Língua
Portuguesa

CRÉDITO:
02
Língua
Portuguesa

CRÉDITO:
02
Língua
Portuguesa

CRÉDITO:
02
Língua
Portuguesa

CRÉDITO:
02
Língua
Portuguesa

CRÉDITO:
02
Língua
Portuguesa

CRÉDITO: 02
Biologia

CRÉDITO:
02
Biologia

CRÉDITO:
02
Inglês

CRÉDITO:
02
Inglês

CRÉDITO:
02
Espanhol

CRÉDITO:
04
Instalações
Elétricas
Prediais

CRÉDITO:
02
Eletrônica
de Potência

CRÉDITO: 04
Física

CRÉDITO:
02
Física

CRÉDITO:
02
Biologia

CRÉDITO:
02
Espanhol

CRÉDITO:
02
Artes

CRÉDITO:
04
Máquinas
Elétricas I

CRÉDITO:
06
Máquinas
Elétricas II

CRÉDITO: 02
Química

CRÉDITO:
02
Química

CRÉDITO:
02
Física

CRÉDITO:
02
Física

CRÉDITO:
02
Física

CRÉDITO:
04
Elétronica
Básica

CRÉDITO: 04
Matemática

CRÉDITO:
02
Matemática

CRÉDITO:
02
Química

CRÉDITO:
02
Química

CRÉDITO:
02
Matemática

CRÉDITO:
02
Sistemas
Digitais

CRÉDITO: 02
História

CRÉDITO:
02
História

CRÉDITO:
02
Matemática

CRÉDITO:
02
Matemática

CRÉDITO:
02
Sociologia

CRÉDITO: 02
Geografia

CRÉDITO:
02
Geografia

CRÉDITO:
02
História

CRÉDITO:
02
Sociologia

CRÉDITO:
02
Filosofia

CRÉDITO: 02
Segurança no
Trabalho

CRÉDITO:
04
Desenho
Técnico

CRÉDITO:
02
Geografia

CRÉDITO:
02
Filosofia

CRÉDITO:
02
Empreendorismo

CRÉDITO:
02
Desenvolviment
o de Pessoas

Total de
Crédito: 20

Total de
Crédito: 20

CRÉDITO:
04
Introdução a
Eletrotécnica

Total de
Crédito: 20

CRÉDITO:
04
Fundamentos

de
Eletrotécnica
Total de
Crédito: 20

7º Semestre
CRÉDITO:
04
Prática de
Instalações
Elétricas

CRÉDITO:
04
Controle e
Acionamento

de Máquinas
CRÉDITO:
04
Instalações
Elétricas
Industriais

CRÉDITO:
02
Orientação
para Estágio
CRÉDITO:
02
Meio
Ambiente

8º Semestre
CRÉDITO:
04
Topografia
Aplicada
CRÉDITO:
06
Instalações
Elétricas de
Distribuição
CRÉDITO:
02
Proteção e
Operação de
Sistemas
Elétricos
CRÉDITO:
02
Desenho
Assistido por
Computador
CRÉDITO:
04
Princípios de
Automação
CRÉDITO:
02
Gestão de
Qualidade

CRÉDITO:
04
Medidas
Elétricas
Total de
Crédito: 20

Total de
Crédito: 20

Total de
Crédito: 20

Total de
Crédito: 20
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6.2 Matriz Curricular

O Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Eletrotécnica na Modalidade EJA está
organizado em regime modular, com uma carga-horária mínima de disciplinas de 2.400 horas,
distribuídas em oito módulos e 200 horas de estágio curricular.

Matriz Curricular do Curso de Eletrotécnica – PROEJA 2012
Carga Horária/ Semestre

Eletricista de Sistemas
de Distribuição

Eletricista Insdustrial

Eletricista Instalador Predial

Ciência da
Ciências
Natureza,
Humanas e
Matemática e
Suas
Suas
Tecnologias
Tecnologias

Núcleo Comum
Profissional

Base de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos

Linguagem,
Códigos e
Suas
Tecnologias

Disciplinas

Língua Portuguesa
Língua Inglesa
Língua Espanhola
Artes
Subtotal CH
Biologia
Física
Química
Matemática
Subtotal CH
História
Geografia
Sociologia
Filosofia
Subtotal CH
TOTAL NÚCLEO COMUM
Segurança no Trabalho
Desenvolvimento de Pessoas
Desenho Técnico
Introdução a Eletrotécnica
Fundamentos de Eletrotécnica
Empreendedorismo
Medidas Elétricas
Instalações Elétricas Prediais
Práticas de Instalações Elétricas
Subtotal CH
Máquinas Elétricas I
Eletrônica Básica
Sistemas Digitais
Orientação para Estágio
Máquinas Elétricas II
Controle e Acionamento de Máquinas
Instalações Elétricas Industriais
Eletrônica de Potência
Subtotal CH
Meio Ambiente
Topografia Aplicada
Instalações Elétricas de Distribuição
Proteção e Operação de Sistemas Elétricos
Desenho Assistido por Computador
Principios de Automação Industrial
Gestão da Qualidade
Subtotal CH
TOTAL PROFISSIONAL
TOTAL GERAL

Carga horária total / Disciplina

1º Sem.

2º Sem

3º Sem

4º Sem

5º Sem

6º Sem

2

2

2
2

2
2
2

2

2

2
2
6

2

0

0

2
2
4
2
4
12
2
2

4
18
2

2
2
2
2
2
8
2
2

4
14

4
2
2
2
2
8
2
2

4
16

6

7º Sem

8º Sem

2
2
2
6

2
2
4

0

0

0

2
2
4
16

2
2
4
14

0
2

0
0

0
0

4
4

0

6
4
4
2
16

0

0
20
20

4
6
2
2
4
2
20
20
20

2
4
4
4
2
4
4
2

0

0
2
20

6

0

0
6
20

4

0

0
4
20

4

0

0
4
20

6

0

0
6
20

4
4
4
2
2

12
2

2
18
20

Hora

Hora / aula

180
60
60
30
330
90
180
120
180
570
90
90
60
60
300
1200
30
30
60
60
60
30
60
60
60
450
60
60
30
30
90
60
60
30
420
30
60
90
30
30
60
30
330
1200
2400

240
80
80
40
440
120
240
160
240
760
120
120
80
80
400
1600
40
40
80
80
80
40
80
80
80
600
80
80
40
40
120
80
80
40
560
40
80
120
40
40
80
40
440
1600
3200

6.3 Práticas Pedagógicas Previstas
Os princípios pedagógicos, filosóficos e legais que subsidiam a organização do Curso
Técnico de Nível Médio Integrado em Eletrotécnica na Modalidade EJA estão definidos pelo
MEC. Entre os quais a relação teoria-prática é o princípio fundamental associada à estrutura
curricular do curso. A realização pedagógica com atividades como seminários, visitas técnicas,
práticas laboratoriais, desenvolvimento de pesquisas, projetos, além de outras atividades
correlatas do curso estão presentes em todos os períodos letivos, contribuindo, dessa forma,
para que a relação teoria-prática esteja presente em todo o percurso formativo.

6.4 Indicadores Metodológicos
Neste Plano de Curso, a metodologia é entendida como um conjunto de procedimentos
empregados para atingir os objetivos propostos para a integração da educação básica com a
educação profissional, assegurando uma formação integral a jovens e adultos. Para a sua
concretude, é recomendado considerar as características específicas do aluno da modalidade
EJA, seus interesses, condições de vida e de trabalho, além de observar os conhecimentos
prévios, orientando-os na reconstrução dos conhecimentos escolares.
O aluno da EJA vive as incertezas próprias do atual contexto histórico. Em razão disso,
faz-se necessária a adoção de procedimentos didático-pedagógicos que possam auxiliar os
estudantes nas suas construções intelectuais, tais como:
•

Disponibilizar o conhecimento, buscando confirmação em diferentes fontes;

•

Reconhecer a tendência ao erro e à ilusão;

•

Entender a totalidade como uma síntese das múltiplas relações que o homem estabelece na
sociedade;

•

Reconhecer a existência de uma identidade comum do ser humano, sem esquecer-se de
considerar os diferentes ritmos de aprendizagens e a subjetividade do aluno;

•

Adotar a pesquisa como um princípio educativo;

•

Articular e integrar os conhecimentos das diferentes áreas sem sobreposição de saberes,
mas com a adequação ao mercado de trabalho;

•

Contextualizar os conhecimentos sistematizados, valorizando as experiências dos alunos,
sem perder de vista a reconstrução do saber escolar.

6.5 Prática Profissional
O Curso Técnico em Eletrotécnica – PROEJA, cuja carga horária é de 2400 horas, terá
seu currículo organizado por módulos/semestres, os quais correspondem a um conjunto de
competências e habilidades desenvolvidas a partir de bases tecnológicas necessárias ao
exercício profissional. Para subsidiar a construção dessas competências, estão aliadas às bases
tecnológicas diferentes estratégias de ensino, as quais visam a contextualização do
aprendizado. Portanto, serão desenvolvidas, ao longo de todo o curso, atividades como: estudo
de caso, conhecimento de mercado e das empresas, pesquisas individuais e em equipe,
projetos, estágios e exercício profissional efetivo. Dessa forma, pretende-se apresentar aos
alunos desafios típicos do mundo do trabalho, para que possam desenvolver a capacidade de
identificar e solucionar problemas.
O aluno, após término das 200 horas de estágio, deverá apresentar seu relatório,
conforme capítulo VII da Organização Didática da instituição.
6.6 Estágio Curricular
O estágio curricular obrigatório está regido por regulamento próprio, estabelecido pelo
Conselho Superior, com base na Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008.
O curso técnico de nível médio em Eletrotécnica na modalidade EJA, prevê um
estágio obrigatório de 200 horas, executado na área do curso com supervisão técnica
especializada na empresa e na escola.

7. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS E CERTIFICAÇÃO DE
CONHECIMENTOS

O estudante que ingressa em um curso de Educação de Jovens e Adultos, buscando o
conhecimento profissionalizante, por muitas vezes o faz por uma identificação com a área de
conhecimento específico oferecido pelo curso. Em outros casos desejam formalizar
conhecimentos adquiridos por meios informais de estudos, oriundos

de atividades

trabalhistas.
De acordo com um trecho do Parecer CNE/CEB nº 17/1997, aprovado em 3 de
dezembro de 1997, temos: “As competências adquiridas na educação profissional básica, tal
como definidas no inciso I. do artigo 3º do Decreto, poderão ser aproveitadas nas
modalidades técnicas ou tecnológicas (artigo 3º, incisos II e III), mediante avaliação a ser
realizada pela instituição em que o interessado pretenda matricular-se. Trata-se, neste caso,
de uma importante inovação prevista na legislação: a possibilidade de avaliação,
reconhecimento, aproveitamento e certificação de competências e conhecimentos adquiridos
na escola ou no trabalho.”
Veja que o artigo n.º 41 da Lei Federal n.º 9394/96 define que “o conhecimento
adquirido na educação profissional, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação,
reconhecimento e certificação, para prosseguimento ou conclusão de estudos.” E que este
mesmo artigo 41 da LDB foi regulamentado, em parte, pelo artigo 11 do Decreto Federal n.º
2.208/97, ao dispor que “os sistemas federal e estadual de ensino implementarão, através de
exames, certificação de competência, para fins de dispensa de disciplinas ou módulos em
cursos de habilitação do ensino técnico”.
Assim, o aproveitamento dos conhecimentos e experiências anteriores adquiridos pelo
aluno será considerado de forma a possibilitar o seu ingresso, permanência e conclusão do
curso. Serão usados os seguintes instrumentos comprovadores das habilidades adquiridas:
•

Dispensa de Disciplina(s) e da(s) Competência(s)/Habilidade(s) se realizada(s) com
aprovação, com carga horária igual ou superior a 75% da oferecida pela instituição e
equivalência dos conteúdos curriculares, assim como o mesmo nível de escolaridade;

•

Aproveitamento de disciplinas cursadas na parte diversificada do Ensino Médio, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total da carga horária mínima para

habilitação profissional, independentemente de exames específicos desde que suas
competências sejam relacionadas diretamente com o perfil profissional da habilitação;
•

Submissão à avaliação oral, teórica e/ou prática a ser aplicada pelo corpo docente da
escola, de forma a comprovar seu domínio na área de ELETROTÉCNICA, adquirido
por: meios informais; cursos de educação profissional de nível básico; etapas ou
módulos de cursos técnicos; outros cursos.
Serão consideradas competências gerais do candidato/aluno::

•

Estarem em processo de consolidação às finalidades descritas nos itens I, II, III e IV,
do Art. 35, da Lei 9394/96.
Para efetivação dos pedidos de aproveitamento de conhecimentos previamente

adquiridos e competências, assim como outros critérios referentes deve-se cumprir o que
estabelece a Organização Didática do IF Sertão – PE.

8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
Neste plano do Curso, considera-se a avaliação como um processo contínuo,
participativo

e

cumulativo,

assumindo

de

forma

integrada,

no

processo

de

ensino-aprendizagem, as funções diagnóstica, formativa e somativa com preponderância dos
aspectos qualitativos sobre os quantitativos, as quais devem ser utilizadas como princípios
orientadores para a tomada de consciência das dificuldades, conquistas e possibilidades dos
estudantes.
A avaliação da aprendizagem tem por finalidade promover a melhoria da realidade
educacional do estudante, priorizando o processo de ensino-aprendizagem, tanto individual
quanto coletivamente.
A avaliação dos aspectos qualitativos compreende, além da acumulação de
conhecimentos (avaliação quantitativa), o diagnóstico, a orientação e reorientação do processo
de

ensino-aprendizagem,

visando

ao

aprofundamento

dos

conhecimentos

e

ao

desenvolvimento de habilidades e atitudes pelos alunos.
Serão considerados instrumentos de avaliação os trabalhos teórico-práticos construídos
individualmente ou em grupo.
Os instrumentos de avaliação utilizados em cada bimestre, assim como os pesos
atribuídos a cada um deles, deverão ser explicitados no programa de cada disciplina, o qual
deverá ser divulgado junto aos estudantes no início do respectivo período letivo.
Dar-se-á uma segunda oportunidade ao estudante que, por motivo superior
(devidamente comprovado), deixar de comparecer às atividades programadas, desde que seja
apresentado requerimento devidamente comprovado à Secretaria de Controle Acadêmico no
prazo de três dias úteis a partir da data da realização das atividades. O regulamento, assim
como os prazos, estão descritos na Organização Didática desta instituição.

9. INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E BIBLIOTECA.
A estrutura física do IF Sertão – PE, Campus Petrolina é constituída por nove blocos a saber:
•

01 bloco administrativo;

•

01 bloco de recreio;

•

01 bloco de serviço médico;

•

01 quadra poli-esportiva coberta;

•

01 Campo de Futebol;

•

01 Quadra de Vôlei de Areia;

•

01 Praça de Convivência e Serviços;

•

06 blocos de salas de aula e laboratórios..

A estrutura destinada ao desenvolvimento das atividades didático pedagógicas do curso
Técnico em Eletrotécnica na modalidade EJA consiste do bloco de Eletrotécnica e uma área
comum a todos os cursos, compreendida de:
•

01 Sala de recursos audiovisuais;

•

01 Auditório;

•

01 biblioteca;

•

01 sala de desenho técnico;

•

01 laboratório de Desenho Assistido por Computador;

•

01 laboratório de Ciências;

•

01 Laboratório de Eletrônica e Sistemas Digitais;

•

01 Laboratório de Instalações Elétricas e Acionamento de Máquinas;

•

01 Laboratório de Medidas Elétricas e Automação.

•

01 laboratório (ao ar livre) de Instalações Elétricas de Distribuição;

Ilustração do bloco de Eletrotécnica – Pavimento Inferior

10. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
10.1 Área Propedêutica
CARGA
HORÁRIA
DE

PROFESSOR (A)
Antonia Rodrigues da Silva

DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
40 h
DE
DE
DE
DE

Bartolomeu Lins de Barros
Júnior
Bruno Gomes da Costa
Clésio Jonas de Oliveira da
Silva
Ina Maria Ramos de Araújo
Jorge Eduardo de Vasconcelos
Valença
José Roberto Queiroz Teixeira
de Barros
Manuel Fernandes da Silva
Manuel Saturnino Nobrega
Marcos Antonio Nóbrega de
Oliveira
Marcos dos Santos Lima
Maria Alves de Souza Santana
Maria Nizete de Menezes
Gomes Costa
Ozenir Luciano da Silva
Júnior

DE
Paulo Henrique Reis de Melo
DE
DE

Pedro de Siqueira Filho
Romana de Fátima Macedo

DE
DE

Rosimary de Carvalho Gomes
Moura
Sandra Leite de Oliveira

FORMAÇÃO
Especialização em técnica Desportiva
Ginástica rítmica Desportiva. Licenciatura em
Educação Física.
Especialização em Bioética. Licenciatura em
Educação Física.
Mestrado em Física, Licenciatura em Física.
Especialização em Geografia, Graduação
Superior em Geografia.
Especialização em Programação de Ensino da
Língua Inglesa. Licenciatura Plena em Letras.
Graduação Superior em Engenharia Mecânica.
Especialização em Programação do Ensino em
Biologia, Licenciatura Plena em Ciências.
Especialização em Programação do Ensino em
Pedagogia, Licenciatura Plena em Química.
Especialização em Geografia do Mundo
Tropical, Licenciatura Plena em História.
Especialização em Programação do Ensino em
Pedagogia, Engenharia Civil.
Graduação Superior em Tecnologia em
Alimentos.
Especialização em Geografia do Mundo
Tropical, Licenciatura Plena em Geografia.
Especialização em Políticas e Gestão de
Serviços Sociais, Licenciatura Plena em
Geografia.
Licenciatura em Educação Artística –
Habilitação em música.
Especialização em Metodologia do Ensino de
Língua Portuguesa, Licenciatura Plena em
Letras.
Mestrado em Física, Bacharelado em Física.
Especialização em Programação de Ensino de
Língua Portuguesa, Licenciatura Plena em
Letras – habilitação Português – Inglês.
Mestrado em Educação Especialização em
Programação do Ensino de Biologia,
Licenciatura Plena em Biologia.
Especialização em Ciências da Natação.

DE
DE

Sérgio de Carvalho Paes de
Andrade
Zilda Rodrigues do
Nascimento

Licenciatura Plena em Educação Física.
Licenciatura Plena em Matemática.
Licenciatura Plena em Letras

10.2 Área Técnica
CARGA
HORÁRIA

PROFESSOR (A)

20h

Danielle Bandeira de Mello
Delgado
Francisco Jonatas Siqueira
Coelho
Hommel Almeida de Barros
Lima
José Américo de Carvalho

DE

José Tavares de Luna Neto

DE

Luiz Carlos Nascimento
Lopes

DE
DE
DE

DE
DE
20h
DE

Manuel Rangel Borges Neto
Marcelo Eduardo Alves
Olinda de Souza
Raniere Fernando Domingos
Faria
Ricardo Maia Costa

FORMAÇÃO
Bacharel em Engenharia Elétrica
Graduação Superior de Tecnologia em
Automação Industrial – Área de Indústria
Graduação Superior de Tecnologia em
Automação Industrial – Área de Indústria
Graduação Superior em Administração
Graduação Superior de Tecnologia em
Eletromecânica, Especialista em Docência no
Nível Superior.
Especialização em Formas Alternativas de
Energia, Licenciatura Plena em Matemática.
Mestrado em engenharia elétrica, Especialização
em Fontes Alternativas de Energia,
Aperfeiçoamento em Automação Industrial,
Curso Superior de Tecnologia em Mecatrônica.
Mestre em Engenharia Mecânica, Bacharel em
Engenharia Mecânica.
Mestrado em Alta Tensão, Bacharel em
Engenharia Elétrica.
Graduação Superior de Tecnologia em
Automática – Área de Indústria

10.3 Quadro Técnico Administrativo
CARGA
HORÁRIA

30 h
40 h
40h
40 h

SERVIDORES

FORMAÇÃO

Adália Maria Dias Palma Especialização em Endodontia, Graduação
Leal
Superior em Odontologia
Adriana Brandão Nunes
Especialização em Saúde Pública, Graduação
Superior em Serviço Social
Aglaírton José Félix Correia
Ensino Médio - Técnico em Eletrotécnica
Ana Maria Almeida Campos Fundamental Incompleto
Moreira

20 h
40 h
40h

Ana Maria de Barros Dias
Almeida
Ana Teresa Brito Cordeiro de
Andrade
Anna
Wannessa
Nunes
Ferreira

Especialização em Residência
Graduação Superior em Medicina
Ensino Médio - Magistério

Médica,

Especialização em Programação de Ensino de
História, Licenciatura Plena em História,
Ensino Médio Completo

40 h

Anne
Rose
Barboza

40 h

Antonio Cesar Fernandes
Vilarino
Antônio Eugênio Mudo
Antonio Gomes Barroso de
Sá

Licenciatura Plena em História

40 h

Antônio José Santana

Ensino Médio Completo

40 h
40 h

Antônio Rufino da
Filho
Artur Ulisses Sobreira

40 h

Cícero Pereira de Jesus

40 h

Cíntia Carvalho Felisberto Especialização em Metodologia e Didática do
Matos
Ensino Superior, Licenciatura em Pedagogia Administração e Supervisão Escolar

40 h
40 h
40 h

Christiano Bosco Xavier de
Lima
Cleiton Rodrigues de Souza
Edna Gonzaga dos Santos

Graduação
Superior
em
Engenharia
Agronômica
Ensino Médio - Técnico em Informática
Especialização em Gestão de Pessoas,
Licenciatura Plena em Letras - Português /
Inglês

40 h

Ednaldo de Araújo Pereira

Especialização em Capacitação Pedagógica de
Professores, Licenciatura Plena em História

40 h
40 h

Elieth Barbosa Xavier
Ensino Médio - Técnico em Administração
Elizabeth Carvalho Fernandes Especialização em Metodologia e Didática do
Ensino Superior, Licenciatura em Matemática

40 h
40 h
40 h

Elisangela Cordeiro Alves
Erivaldo Carlos da Silva
Eruleide Galvão Santana

40 h
40 h

Rodrigues Especialização em Gestão de Recursos
Humanos; Licenciatura em Plena em
Pedagogia

Ensino Médio - Técnico em Eletrotécnica
Licenciatura em Língua Inglesa
e suas
Literaturas, Ensino Médio - Técnico em
Alimentos

Silva Ensino Médio - Técnico em Edificações
Graduação Superior em Zootecnia
Ensino Médio Completo

Ensino Médio - Técnico em Química
Ensino Médio - Técnico em Enfermagem
Licenciatura em Letras

40 h
40 h

Eunice Maria Vieira Lopes
Evaldo José da Cruz

Licenciatura em Letras
Ensino Médio Completo

40 h

Fabio de Souza Lima

Ensino Médio - Técnico em Contabilidade

40 h

Fábio Sousa da Silva

Licenciatura Plena em Pedagogia

40 h

Francisco
Jairo
Pereira Fundamental Completo
Alencar
Francisco Júnior Macedo de Ensino Médio Completo
Castro

40 h
40 h

Francisco Rodrigues da Silva

Ensino Médio - Técnico em Contabilidade

40 h

Genecy Pereira da Silva

Ensino Médio Completo

40 h

Geneildo Pereira da Silva

Fundamental Completo

40 h

Gilberto Rodrigues de Souza

Fundamental Completo

40 h

Helena Leite de Sá

Ensino Médio - Técnico em Crédito e Finanças

40 h

Hosana Maria Nogueira Leite

Especialização
em
Psicopedagogia
Institucional, Licenciatura em Letras habilitação em Língua Portuguesa e Inglesa e
respectivas literaturas

40 h
40 h
40 h

Iran Souza de Lima
Iraneide Ribeiro Souza
Ivonete Gomes Pereira de
Oliveira
João Batista Nunes de Brito

Fundamental Completo
Fundamental Incompleto
Ensino Médio Completo

40h
40 h
40 h
40 h
40 h
40 h

Especialização em Gestão e Supervisão
Escolar, Licenciatura em Pedagogia
Oliveira Ensino Médio Completo

João Carlos de
Carvalho
José Carlos Gomes Maurício
José Carvalho da Silva
José Celestino da Silva

Ensino Médio - Técnico em Eletrotécnica
Licenciatura em Matemática
Fundamental Completo

40 h

José Pereira dos Santos Ensino Médio - Técnico em Contabilidade e
Júnior
Técnico Agrícola
José Ribamar dos Santos
Ensino Médio - Técnico em Contabilidade

40 h

José Wilson Ferreira Araújo

40 h

Leonor da Silva Carvalho Ensino Médio Completo
Oliveira

Ensino Médio - Técnico em Administração

40 h
40 h
40 h
40 h
40 h
40 h
30 h
40 h
40 h
40 h

40 h
40 h
40 h
40 h
40 h
40 h
40 h
40 h
40 h

Luilson Vieira Martins

Licenciatura Plena em Matemática, Ensino
Médio Completo
Luiza Karla Albuquerque Graduação Superior em Tecnologia em
Mororó
Alimentos
Luiz Carlos Alves dos Santos Licenciatura em Ciências - habilitação
Matemática
Luiz Fellipe Tertuliano de Ensino Médio Completo
Souza
Luzinete Moreira da Silva
Especialização em Gestão Educacional,
Graduação Superior em Pedagogia
Marcondes de Sousa
Ensino Médio Completo
Maria
Auxiliadora
Dias Especialização em Saúde Pública, Graduação
Coelho
Superior em Odontologia
Maria da Conceição Lins Licenciatura em Biologia
Freire
Maria Damiana de Araujo Ensino Médio Completo - Técnico em
Macedo
Edificações
Maria das Dores Gomes da Especialização em Programação de Ensino de
Rocha
Lingua Portuguesa, Licenciatura em Letras
Maria das Mercês Mendonça
de Carvalho
Maria do Carmo Oliveira
Silva
Maria dos Anjos Lima
Maria do Socorro Sena

Ensino Médio Completo
Ensino Médio Completo

Fundamental Completo
Licenciatura em Língua Portuguesa e suas
Literaturas
Amorim Graduação Superior em Administração

Maria Inez de
Araujo
Maria Lino de Oliveira
Maria
Lucila
Amorim
Cardoso
Maria Socorro de Sousa
Campos
Maria Sueli Granja

Ensino Médio - Magistério
Ensino Médio - Magistério
Fundamental Completo

40 h
40 h

Mestrado em Extensão Rural, Licenciatura em
Geografia
Marinalva Paixão dos Santos Ensino Médio - Magistério
Melquizedequi Cabral dos Especialização em Gestão em Organizações
Santos
Públicas, Graduação Superior em Ciências da
Computação

40 h

Milton Sérgio Amorim

20 h

Mona Mirella
Mesquita

de

Ensino Médio Completo
Barros Graduação Superior em Medicina

40 h

Mônica
Santos

40 h

Naira Christianne
Araujo de Almeida

40 h
40 h

Nalba Maria da Silva
Nazareno Heraldo Menezes
da Costa
Nilzete Teixeira da Paz
Patrícia Ramos de Mesquita
Araújo
Paulo Batista de Castro

40 h
40 h
40 h
40 h

Mascarenhas

dos Especialização em Programação do Ensino em
Pedagogia, Licenciatura em Pedagogia

Dantas Especialização
em
Controladoria
Governamental,
Graduação
Superior
Bacharelado em Ciências Contábeis
Ensino Médio - Técnico em Edificações
Licenciatura em Geografia
Ensino Médio - Técnico em Administração
Graduação Superior em Arquitetura
Ensino Médio Completo

40 h
40 h
40 h

Paulo Tavares Matias de Graduação Superior Bacharelado em Direito,
Andrade
Ensino Médio Completo
Pedro José Alves
Fundamental Completo
Rafael Pereira de Araújo
Ensino Médio Completo
Reinaldo de Souza Dantas
Graduação
Superior
de
Engenharia
Agronômica, Ensino Médio - Técnico em
Alimentos

40 h

Rejane Chaves Batista

40 h
40 h

Rita de Souza Lima
Rosana Santos de Oliveira

40 h

40 h

Especialização MBA em Gestão de Pessoas e
Relacionamentos
Humanos,
Graduação
Superior em Biblioteconomia

Fundamental Completo
Especialização em Gestão de Pessoas,
Graduação Superior em Administração
Rosângela Adalgina Amorim Especialização em Metodologia do Ensino de
Coelho
Lingua Portuguesa, Licenciatura Plena em
Letras
Rose Mary Nunes Rodrigues
de Souza
Rosineide de Souza Diniz
Severina dos Santos Reis
Lucena
Solange Maria Dantas Gomes

Ensino Médio - Técnico em Administração

40 h

Tássia de Souza Cavalcanti

Graduação Superior em Psicologia

40 h

Terezinha de Jesus Martins Ensino Médio Completo
Feitoza

40 h
40 h
40 h
40h

Ensino Médio Completo
Especialização em História do Brasil,
Licenciatura Plena em História
Especialização em Ciências Biológicas,
Licenciatura em Ciências Biológicas
Solange Rodrigues Ribeiro de Licenciatura Plena em História
Carvalho

40 h
40 h

Valtency Remígio Souto
Vânia Phydias Dalmás

Ensino Médio - Técnico em Informática
Especialização em Gestão de Pessoas,
Graduação Superior em Ciências Econômicas

40 h

Verônica Nicácio Plácido

Mestrado em Nutrição - área Ciência dos
Alimentos, Graduação Superior em Nutrição

40 h

Wilson Nunes da Silva

Especialização em Gestão Educacional,
Licenciatura Plena em Pedagogia - habilitação
em Magistério das Matérias Pedagógicas do 2º
Grau

11. CERTIFICADOS E DIPLOMAS
O certificado de conclusão de curso, depois de cursadas todas as competências
curriculares e o estágio curricular obrigatório, serão emitidos em conformidade ao capítulo IX
da Organização Didática da instituição de ensino.
O curso profissionalizante em Eletrotécnica integrado ao ensino médio na modalidade
de educação de jovens e adultos não prevê saídas laterais, com certificação parcial entre os
semestres cursados. Estas disciplinas só poderão ser atestadas, quando concluídas com
aproveitamento regular, como curso de extensão.
Aos alunos, que alcançarem todos os módulos do curso, com aproveitamento
satisfatório e cumprido o estágio curricular obrigatório, lhe será conferido o Diploma de
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ELETROTÉCNICA. Este profissional não se
distingue em nada, às demais modalidades de ensino ofertadas na instituição, devendo ser
reconhecido pelos órgãos e conselhos sem ressalvas oriundos da modalidade de ensino.
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BRASIL. CNE/CEB. Resolução CNE/CEB nº 01/2000 - Estabelece as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. Brasília(2000).

BRASIL. Congresso Nacional. Constituição Federal da República Federativa do Brasil. 5 de
outubro 1988.
_______.Congresso Nacional. Decreto nº 5.154. 23 de julho 2004.
_______.Congresso Nacional. Decreto nº 5.478. 24 de junho 2005.
_______.Congresso Nacional. Decreto nº 5.840. 13 de julho 2006.
_______.Congresso Nacional. Lei Federal nº 9.394. Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional. 20 de dezembro de 1996.
_______.Congresso Nacional. Lei Federal nº 11.741, de 13 de julho de 2008 – Altera
dispositivos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

_______.Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CEB nº. 11/2001 e Resolução
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COMPETÊNCIA, HABILIDADES E BASES
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS
CURSO TÉCNICO MÉDIO INTEGRADO EM ELETROTÉCNICA
MODALIDADE PROEJA

ÁREAS DO NÚCLEO COMUM
CURSO TÉCNICO MÉDIO INTEGRADO EM ELETROTÉCNICA
MODALIDADE PROEJA

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS.
Competências e habilidades a serem desenvolvidas - Língua Portuguesa
COMPETÊNCIAS
GERAIS

HABILIDADES ESPECÍFICAS

•

Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola,
ampliando os horizontes do espaço escolar;

•

Articular as redes de diferenças e semelhanças entre as linguagens
e seus códigos;

•

Representar

Entender a natureza das tecnologias da informação como
integração de diferentes meios de comunicação, linguagens e

Comunicar-se

códigos, bem como a função integradora que elas exercem na sua
(Representação e

relação com as demais tecnologias;

comunicação)

•

Demonstrar o domínio básico da norma culta da língua escrita;

•

Desenvolver e/ou aprimorar as habilidades de leitura,
interpretação e produção de textos de gêneros diversos como
fatores de construção de sentidos nas inter-relações socioculturais

•

Investigar
Compreender

e comunicativas.
Especificar e confrontar as diferentes linguagens, observando as
interrelações dos contextos discursivos;

•

(Investigação e
compreensão)

Compreender a língua como um processo de intervenção e
comunicação verbal e construtora de identidade

Conviver

•

(Contextualização

Perceber as relações existentes entre sujeito, literatura e contextos
históricos.

sócio-cultural)

Bases Científico-Tecnológicas Carga horária: 180/240 aulas
30h/ 40 a

•
•
•
•

Elementos da comunicação;
Funções da linguagem;
O oral e o escrito;
Gêneros textuais: o poema, o anúncio publicitário, a notícia, o

•
•
•

verbete e o cartum;
Filmografia: “Narradores de Javé”;
A denotação e a conotação;
Figuras de linguagem: metáfora, metonímia, personificação,
hipérbole, antítese e paradoxo;

•

Normas linguísticas

- Ortografia
- Acentuação gráfica.
• Informações implícitas: inferências, pressupostos e subentendidos;
• O texto narrativo: finalidade, elementos estruturais e linguagem;
• As crônicas dos viajantes: contextualização histórica da Literatura

30h/40 a

•
•
•
•

de Informação;
Aspectos históricos e evolutivos da língua;
Filmografia: “Desmundo”;
Gêneros textuais: crônica, conto e reportagem;
Texto e discurso: paráfrase e paródia

- Intertextualidade
- Interdiscursividade
- Polifonia;
•

Relação de significação entre as palavras: sinônimos, antônimos,
hipônimos e hiperônimos, homônimos e parônimos;

• O Barroco através de textos: Gregório de Mattos.
• A ambiguidade na construção do texto: ambiguidade semântica e

30h/ 40 a

•
•
•
•
•

estrutural;
Coesão: Referências textuais;
O pronome como elemento de coesão;
Coesão: a recorrência de termos e ideias;
Gêneros textuais: a propaganda, a charge e o depoimento;
A Poesia Romântica através de textos: Gonçalves Dias, Álvares de

•
•

Azevedo e Castro Alves;
Coesão: a sequenciação textual;
As palavras de conexão – conectores oracionais (conjunções) e

•

vocabulares (preposições);
A Prosa Romântica através de textos – José de Alencar
9.1 - romances urbano, regionalista, indianista e histórico;

•

Filmografia: Iracema e inocência;

•

O núcleo nominal e suas expansões – substantivo, artigo, adjetivo,
pronome, numeral e locução adjetiva;

30h/40 a

•

Sugestão: seria interessante ministrar esse último tópico ao longo do

•

módulo nos textos trabalhados.
A coerência textual: sintática, semântica, estilística, pragmática;

•

O paralelismo sintático e semântico;

•

Literatura Realista através de textos: contos de Machado de Assis;

•

O núcleo verbal e suas expansões: complementos e adjuntos;

•

O Naturalismo através de textos: fragmentos da obra o cortiço de
Aluísio Azevedo;

•

Filmografia: o cortiço, os miseráveis;

•

Gêneros textuais e produção de texto: a crítica e o resumo;

- Fazer a crítica do filme exibido
•

Estrutura do parágrafo e do texto dissertativo;

•

Gêneros textuais e produção de texto: artigo de opinião e editorial;

• Produção de texto dissertativo;
• O texto dissertativo-argumentativo;
• Argumentação - tipos de argumento;
• Informatividade e senso comum;
• Progressão e continuidade;
- relações lógicas entre sujeito e predicado: concordância, regência e
30h/40 a

crase;
•

Literatura a partir de textos modernistas – Mário de Andrade e
Manuel bandeira

•

Literatura a partir de textos: Modernismo de 30 – Carlos
Drummond e Graciliano Ramos;

30h/ 40 a

• filmografia: Vidas Secas.
• Produção de texto técnico
-Impessoalização da linguagem
-Descrição técnica
-Relatório técnico
-Currículo
-Ofício/memorando/aviso
• Literatura contemporânea
- literatura a partir de textos de Luis Fernando Veríssimo, Millôr
Fernandes, Patativa do Assaré, Ferreira Gullar e Arnaldo Antunes.
•

Literatura comparada
- Lygia Fagundes Telles – Clarice Lispector (a condição da mulher)
- Carlos Drummond – Caio Fernando Abreu ( intimismo)

- José de Alencar – Lima Barreto ( nacionalismo)
- Mia Couto - Mário de Andrade (identidade cultural)
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Paulo: Parábola Editorial.2008.
MARCUSCHI, L. A. A coerência no hipertexto. In.: Coscarelli, C.V., Ribeiro, A.E.
Letramento Digital. Belo Horizonte, Autêntica, 2000.
MIGUEL, Emilio Sánchez. Compreensão e redação de textos – dificuldades e ajudas.
POA, Artmed, 2002.
SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. PA: Artmed, 2009.
PRESTES, Maria Luci de Mesquita. Leitura e (re) escritura de textos. – 4 ed. Ver. E corr. –
Catanduva, SP: Rêspel, 2001.

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS.
Competências e habilidades a serem desenvolvidas - Inglês
COMPETÊNCIAS
GERAIS
Representar

HABILIDADES ESPECÍFICAS

•

Escolher o registro adequado à situação na qual se processa a
comunicação e o vocabulário que melhor represente a idéia que se

Comunicar-se

•

pretende comunicar.
Utilizar os mecanismos de coerência e coesão na produção oral

•

e/ou escrita.
Fazer uso das estratégias verbais e não-verbais para completar as

(Representação e
comunicação)

falhas, favorecer a efetiva comunicação e alcançar o objetivo
•

pretendido em situações de produção e leitura.
Conhecer e usar a língua estrangeira como instrumento de acesso

Investigar

•

a informação, a outras culturas e grupos sociais.
Compreender de que forma determinada expressão pode ser

Compreender

•

interpretada em razão de aspectos sociais e/ou culturais.
Analisar os recursos expressivos da linguagem

verbal,

relacionando textos e contextos mediante a natureza, função,
organização e estrutura, de acordo com as condições de
(Investigação e

produção/recepção

compreensão)

Conviver

(intenção,

época,

interlocutores

participantes da criação e propagação de idéias e escolhas,
•
•

(Contextualização

tecnologias disponíveis).
Saber distinguir as variantes linguísticas.
Compreender em que medida o enunciado expressa a forma de ser,
pensar, agir e sentir de quem o produz.

sócio-cultural)

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdo) Carga horária: 60/80 aulas
30h/ 40 a

local,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Articles
Numbers
Colors
Animals
Months of the year
Days of the week
Seasons of the year
Occupations
Nationalities

30 h/40 a

•
•
•
•
•
•
•

Plural
Adjectives
Verb to be
There to be
Pronouns
Possessive Adjectives
Textos e vocabulário

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verb to be (past tense)
There to be (past tense)
Present Continuous
Past Continuous
Simple Present
Simple Past
Prepositions
WH questions
Simple Future
Textos e vocabulário

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AZAR,Betty Scrampfer. Basic English Grammar. 2ª ed. New York, 1995.
EHRLICH, Eugene e MURPHY, Daniel. Schaum’s outline of English Grammar. 2ª ed. New
York, 1991.
MARQUES, Amadeu. Inglês: Volume Único 2º grau. 6ª ed. São Paulo: Àtica, 2006.
MARQUES, Amadeu. Password: English. São Paulo: Àtica, 1996.
MURPHY, Raymond. Essential Grammar in Use. 2ª ed. Cambridge, 1994.
TORRES, Nelson. Gramática Prática da Língua Inglesa: o Inglês descomplicado. 10ª ed.
Saraiva, 2007.
WALKER, Elaine e ELSWORTH Steve. Grammar Practice for Elementary Students.
Essex, 2000.

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
Competências e habilidades a serem desenvolvidas - Língua Estrangeira Moderna –Espanhol
Competências Gerais

Habilidades específicas
•

Representar
•

Comunicar-se

•
(representação e
Comunicação)

•
•

Investigar
•

Compreender

(Investigação e
Compreensão)
•
•

Conviver
(Contextualização

Escolher o registro adequado à situação na qual se
processa a comunicação e o vocábulo que melhor reflita
a idéia que pretende comunicar;
Utilizar os mecanismos de coerências e coesâo na
produção oral e/ou escrita;
Utilizar as estratégias verbais e não verbais para
compensar as falhas, favorecer a efetiva comunicção e
alcançar o efeito pretendido em situações de produção e
leitura;
Conhecer e usar as línguas estrangeiras modernas Como
instrumento de acesso a informações a outras culturas e
grupos sociais.
Compreender de que forna determinada expressão Pode
ser interpretada em razão de aspectos sociais e/ou
culturais;
Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal,
relacionando texto/contextos mediantes a natureza,
função, organização, estrutura, de acordo com as
condições de produção/recepção (intenção, época, locar,
interlocutores participantes da criação e propagação de
idéias e escohas, tecnologias disponíveis).
Saber distinguir as variantes lingüísticas;
Compreender em que medida os enunciados refletem a
forma de ser, pensar, agir e sentir de quem os produz.

Sócio-cultural)

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdo) Carga horária: 60/80 aulas
•
30/40 a

•

Conteúdo Gramatical: Alfabeto, El artículo y la
Contracciones, El artículo neutro, Pronombre personales
(sujeto), El presente de indicativo regular y de
irregularidad común, El futuro, Género y numero del
nombre, Pronombres posesivos y demostrativos, Los
números, Nacionalidades y países, Reglas de
acentuación, Verbos gustar, Reglas de eufonía: y/e, o/u
Números ordinales, Adverbios, Imperativo, Futuro,
Preposiciones.
Conteúdo comunicativos: Presentaciones, Saludos,
Despedidas, Pedir informaciones, Decir las fechas,
direcciones y horarios, Llamar, hablar y conversar por
teléfono, Conversar con amigos y hacer planes, Pedir
disculpas y permiso, Agradecer, Expresar satisfacciones,

•
•
30 h/40

•

•

rechazo y conformaciones.
Léxico: Los meses del año, Los días de la semana, Las
estaciones del año, Las horas, La familia, Los colores,
Profesiones, Las ropas, El cuerpo humano, La comida.
Conteúdo Gramatical: Los pretéritos regulares de
indicativo, Condicional, Apócope, Muy y mucho, Repaso
de todos os pretéritos, Pronombre complemento, el modo
subjuntivo completo. Diminutivos y aumentativos,
Pronombres relativos
Conteúdo comunicativos: Discutir sobre salud y
enfermedades, Hablar sobre el cotidiano, pasado y futuro,
Hablar sobre el cuerpo y sus funciones, Hablar sobre
compras.
Léxico: Divergencias léxicas ,(heterosemánticos,
heterogenéricos, heterotónicos y heterográficos, Medios
de transporte, El cuerpo y la salud, Viajes, Compras.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALVES, A.M. Mucho 1, 2 y 3. São Paulo: Moderna, 2004.
MARTINS, M. D.; PACHECO, M. C. G. Encuentros: Español para o Ensino Médio. São Paulo:
IBP, 2006. V. único.
ROMANOS, Enrique; CARVALHO, Jacira Paes de. Expansión, v. único. Romanos & Jacira. São
Paulo. Ed. FTD, 2004

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS.
Competências e habilidades a serem desenvolvidas - Artes
Competências Gerais
Representar

Habilidades específicas
•

Colher e compreender o mundo artistico que o circunda. Da
manifestação mais classica à mais contemporanea.

•

Fazer com que o aluno reflita acerca do conceito de arte e suas
variações no decorrer da história da humanidade, percebendo a
flexibilidade de formação de opiniões sobre as formas e
modalidades em que esta se apresenta, possibilitando uma
avaliação das propostas de artes no meio;

•

Proporcionar esta vivencia em conteúdo auditivo, no assunto
musica; visual, nos assuntos que tangem as areas plasticas e
escultura;
Audio – visual, abrangendo o cinema e prático interpretativo,
na modalidade fotografia. Esta ultima com possibilidade mais
ampla de vivência e inserção no contexto socio-cultural do
educando

Comunicar-se
(Representação e
comunicação)

Investigar Compreender
(Investigação e
compreensão)

Conviver
(Contextualização
sócio-cultural)

•

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdo) Carga horária: 30/40 aulas

30h/40a

•
•
•
•
•
•
•
•

Conceito de arte;
Arte e Cultura;
Arte e artista;
Arte com A maiúsculo, reflexão segundo Gombrich;
Modalidades artísticas;
Linha do tempo;
Arte ontem: Pintura, escultura, musica teatro, dança e poesia;
Arte hoje: Designer gráfico, grafite, circo e cinema 3D.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

GOMBRICH, E.H. A História da Arte. 16. Ed. Rio de Janeiro, LTC,1999
PROENÇA, Graça. História da arte. 17. Ed. São Paulo: Ática, 2007
STRICKLAND, Carol. Arte Comentada: da Pré-História ao Modernismo. Rio de Janeiro:
Ediouro 1999.
BONA.P. Método completo para divisão.Ed. Manon.
BENNETT, Roy. Pequena Historia da Musica. Ed. Jorge Zahar, 1986

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
Competências e habilidades a serem desenvolvidas – Biologia
Competências Gerais

Habilidades específicas
•

Representar
Comunicar-se

•
•
•

(Representação e
comunicação)

•
•
•

Investigar
Compreender

•
•
•

(Investigação e
compreensão)

•
•
•
•
•

Conviver
•
(Contextualização
sócio-cultural)

•
•
•

Descrever processos e características do ambiente ou de seres
vivos, observados em microscópios ou a olho nu;
Perceber e utilizar os códigos intrínsecos da biologia;
Apresentar suposições e hipóteses acerca dos fenômenos
Biológicos em estudo;
Apresentar, de forma organizada, o conhecimento biológico
aprendido através de textos, desenhos, esquemas, gráficos tabelas,
maquetes, etc;
Conhecer diferentes formas de obter informações(observação,
experimento, leitura de texto e imagem, entrevistas), selecionando
aquelas pertinentes ao tema biológico em estudo;
Expressar dúvidas, idéias e conclusões acerca dos fenômenos
biológicos.
Relacionar fenômenos, fatos, processos e idéias em biologia,
elaborando conceitos e identificando regularidades e diferenças,
construindo generalizações;
Utilizar critérios científicos para realizar classificação de animais,
vegetais, etc;
Relacionar os diversos conteúdos conceituais de biologia (lógica
interna) na compreensão de fenômenos;
Estabelecer relações entre parte e todo de um fenômeno ou
processo biológico;
Selecionar e utilizar metodologias científicas adequadas para a
resolução de problemas, fazendo uso, quando for o caso de
tratamento estatístico na análise de dados coletados;
Formular questões, diagnósticos e propor soluções para problemas
apresentados utilizando elementos da biologia;
Utilizar noções e conceitos da biologia em novas situações de
aprendizado (existencial ou escolar);
Relacionar o conhecimento das diversas disciplinas para o
entendimento de fatos ou processos biológicos (lógica externa).
Reconhecer a biologia como um fazer humano e, portanto,
histórico, fruto da conjunção de fatores sociais, políticos,
econômicos, culturais, religiosos e tecnológicos;
Identificar a interferência de aspectos místicos e culturais nos
conhecimentos do senso comum relacionados a aspectos
biológicos;
Reconhecer o ser humano como agente e paciente de
transformações intencionais por ele produzidas no seu ambiente;
Julgar ações de intervenção identificando aquelas que visam a
preservação e a implementação da saúde individual coletiva e do
ambiente;
Identificar as relações entre o conhecimento científico e o
desenvolvimento tecnológico, considerando a preservação da vida,

as condições de vida e as concepções de desenvolvimento
sustentável.

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdo) Carga horária: 90/120 aulas
•
30h/40 a

•
30h/40 a

•
30h/40 a

Características gerais dos seres vivos: Níveis de organização,
Metabolismo, Cadeia alimentar, Homeostase, Reprodução,
Evolução;
Citologia: Célula procariótica e eucariótica,
Envoltórios celulares, Organóides, Núcleo (DNA e RNA), Divisão
celular (Mitose e Meiose); Histologia: Tecido Epitelial, Tecido
Conjuntivo, Tecido Muscular e Tecido Nervoso.
Fisiologia Animal: Nutrição e digestão, Sistema Respiratório,
Sistema Circulatório, Sistema Excretor, Sistema Endócrino,
Sistema Nervoso e Sistema Reprodutor. Genética: Conceitos
básicos, Os experimentos de Mendel, Monohibridismo e suas
variações, Probabilidade, Alelos múltiplos, Determinação do sexo.
Ecologia: Conceitos básicos, Os Ecossistemas, Cadeia e teias
alimentares, Relações ecológicas, Ciclos biogeoquímicos e
Poluição Ambiental; Classificação dos seres vivos: Reino Monera:
características, estrutura, classificação e importância para o
homem, Reino Protista, características, estrutura, classificação e
importância para o homem, Reino Fungi, características, estrutura,
classificação e importância para o homem, Reino Plantae,
características, estrutura, classificação e importância para o
homem, Reino Animalia, características, estrutura, classificação e
importância para o homem.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AMABIS E MARTHO. Biologia. São Paulo: Ática, 2007.
LOPES, Sonia. Biologia. vol 1,2 e 3. [S.l: s.n.], 2007.
SILVA JÚNIOR, Cesar da . Biologia. v. 1. 1ª Série. As características da vida. Biologia celular. Vírus:
entre moléculas e células, a origem da vida e histologia animal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.
SILVA JÚNIOR, Cesar da. Biologia. v. 2. 2ª Série. Seres Vivos: estrutura e função. 8. ed, São Paulo:
Saraiva, 2005.
SILVA JÚNIOR, Cesar da. Biologia. v. 3. 3ª Série. Genética, evolução e ecologia. 7. ed, São Paulo:
Saraiva, 2005.
SOARES, José Luis. Biologia no terceiro milênio. v. 1,2, 3 e vol. Único. São Paulo: Scipione, 2004

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
Competências e habilidades a serem desenvolvidas – Física
Competências Gerais

Representar
Comunicar-se

Habilidades específicas
•
•
•
•

(Representação e
comunicação)
•
Investigar

•

Compreender
(Investigação e
compreensão)
Conviver

•

•
•

(Contextualização
sócio-cultural)

Articulação dos símbolos e códigos de ciências e tecnologia;
Ler e interpretar corretamente tabelas, gráficos, esquemas e
diagramas apresentados em textos;
Construir tabelas e trasnformá-las em gráficos;
Conhecer fontes de informações e formas de obter informações
relevantes, sabendo interpretar notícias.

Reconhecer a relaçõa entre diferentes grandezas ou relações de
causa efeito para ser capaz de estabelecer previsões;
Identificar regularidades associando fenômenos que ocorrem em
situações semelhantes para utilizar as leis que expressam essas
regularidasdes na análise e nas previsões de situações do dia-a-dia;
Compreender a necessidade de fazer uso das escalas apropriadas
para ser capaz de construir gráficos ou representações.
Relacionar o conhecimento físico com outras formas de expressão
da cultura humana;
Reconhecer a física como produção e construção humana por meio
do contato com os aspectos históricos e sua influência em diferentes
contextos.

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdo) Carga horária: 180/240 aulas

60h/80a

30h/40 a

30h/40 a

Cinemática Escalar
Cinemática Vetorial
Composição de movimento
Movimento Circular Uniforme
Dinâmica
Os Princípios Fundamentais
Atrito
Plano Inclinado
Termologia
Dilatação Térmica
Mudanças de Estado

30h/40 a

30h/40 a

Calorimetria
Transmissão de Calor
Estudo dos Gases
Eletrodinâmica
Corrente Elétrica
Elementos de um Circuito Elétrico
Estudo Geral dos Resistores

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
MÁXIMO, Antônio; ALVARENGA, Beatriz. Curso de Física- Coleção Curso de
física. v 1,2,3. São Paulo: Scipione, 2010.

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
Competências e habilidades a serem desenvolvidas - Química
Competências Gerais

Representar
Comunicar-se

Habilidades Específicas
• Apropriar-se de conhecimentos da química para
compreender o mundo natural e para interpretar,
avaliar e planejar intervenções científico-tecnológicas
no mundo contemporâneo;

(Representação e
comunicação)

• Entender métodos e procedimentos próprios das
ciências naturais e aplicá-los a diferentes contextos;
• Identificar transformações de idéias e termos
científico-tecnológicos ao longo de diferentes épocas
e entre diferentes culturas;
• Utilizar modelo explicativo de determinada ciência
natural para compreender determinados fenômenos.

Investigar
Compreender

• Compreender as ciências como construções humanas,
relacionando o desenvolvimento científico ao longo
da história com a transformação da sociedade;
• Compreender o papel das ciências naturais e das
tecnologias a elas associadas, nos processos de
produção e no desenvolvimento econômico e social

(Investigação e
compreensão)

contemporâneo;
• Relacionar a importância social e econômica da
eletricidade, dos combustíveis ou recursos minerais,
identificando e caracterizando transformações
químicas e de energia envolvendo fontes naturais
(como petróleo, carvão, biomassa, gás natural, e
dispositivos como pilhas e outros tipos de baterias),
identificando riscos e possíveis danos decorrentes de
sua produção e uso;
•

Analisar propostas de intervenção ambiental aplicando

conhecimento químico, observando riscos e benefícios;
• Identificar a presença e aplicar as tecnologias
associadas às ciências naturais em diferentes contextos

Conviver

(Contextualização
sócio-cultural

relevantes para sua vida pessoal.
• Reconhecer e utilizar códigos e nomenclatura da
química para caracterizar materiais, substâncias e
transformações químicas e para identificar suas
propriedades.
• Caracterizar materiais, substâncias e transformações
químicas, identificando propriedades, etapas,
rendimentos e taxas de sua obtenção e produção;
implicações sociais, econômicas e ambientais.

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdo) Carga horária: 120/160 aulas

30h/40a

30h/40a

30h/40a

30h/40a

•
•
•
•
•

A matéria e suas transformações
A constituição da matéria
Organização dos elementos químicos
Ligações Químicas
Funções Inorgânicas

•
•
•
•
•
•
•

Quantidades e Medidas
Cálculos e Estequiometria
Soluções
Introdução à Química Orgânica
Hidrocarbonetos
Funções Orgânicas Oxigenadas
Ácidos Carboxílicos e Derivados

•
•
•
•

Funções Orgânicas Nitrogenadas
Isomeria
Reações da Química Orgânica
Noções de Acidez e de Basicidade em Compostos Orgânicos

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
FELTRE, Ricardo. Química Geral, Vol 1. São Paulo: Moderna. 2004.
REIS, Martha. Química Geral, São Paulo: FTD, 2004.

FELTRE, Ricardo. Fisico-Quimica, Vol 2. São Paulo: Moderna. 2004.
REIS, Martha. Fisico-Química, São Paulo: FTD, 2004.
FELTRE, Ricardo. Química Organica, Vol 3. São Paulo: Moderna. 2004.
REIS, Martha. Química Orgânica, São Paulo: FTD, 2004.

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS- MATEMÁTICA
Competências Gerais
Representação e
Comunicação

Investigação e
Compreensão

Contextualização
Sócio-cultural

•

Habilidades Específicas
Ler e interpretar textos de matemática;
Ler, interpretar e utilizar representações
matemáticas(tabelas, gráficos, expressões, etc.);
Produzir textos matemáticos adequados.

•
•
•

Identificar o problema(compreender enunciados);
Distinguir e utilizar raciocínios dedutivos e indutivos;
Discutir ideias e produzir argumentos convincentes.

•

Desenvolver a capacidade de utilizar a matemática na
interpretação e intervenção do real.;
Utilizar a adequadamente a calculadora e computador
reconhecendo suas limitações e potencialidades.

•
•

•

BASES CIENTÍFICO- TECNOLÓGICAS CARGA HORÁRIA: 180/240 HORAS
60h/80a

•
•
•

Revisão matemática básica;
Função afim;
Função quadrática

30h/40a

•
•

Matemática Financeira;
Introdução à geometria plana

30h/40a

•
•
•

Geometria plana;
Geometria Espacial;
Trigonometria no triângulo Retângulo.

30h/40a

•
•

Trigonometria no ciclo trigonométrico;
Introdução ao estudo de matrizes.

30h/40a

•
•
•

Matrizes;
Determinantes;
Números Complexos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DANTE, Luiz Roberto. Matemática. Volume único. Atica-2004.
EZZI, Gelson ET all.Matemática, Ciências e aplicações. Vol. 1,2 e 3.
GIOVANNI, José Rui; BONJORNO, José Roberto> Matemática Fundamental 2º grau.
São Paulo: FTD

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
Competências e habilidades a serem desenvolvidas - História
Competências Gerais

Habilidades específicas

•
Representar
Comunicar-se

•

(Representação e
comunicação)

•

Investigar
compreender
(Investigação e
compreensão)

•
•

•

Conviver
(Contextualização
sócio-cultural)

Criticar, analisar e interpretar fontes documentais de natureza
diversa, reconhecendo o papel das diferentes linguagens, dos
diferentes agentes sociais e dos diferentes contextos
envolvidos em sua produção;
Produzir textos analíticos e interpretativos sobre os processos
históricos, a partir de categorias e procedimentos próprios do
discurso historiográfico.
Relativizar as diversas concepções de tempo e as diversas
formas de periodização do tempo cronológico,
reconhecendo-as como construções culturais e históricas;
Estabelecer relações entre continuidade/permanência e
ruptura/transformação nos processos históricos;
Construir a identidade pessoal e social na dimensão histórica, a
partir do reconhecimento do papel do indivíduo nos processos
históricos, simultaneamente, como sujeito e como produto dos
mesmos;
Atuar sobre os processos de construção da memória social,
partindo da crítica dos diversos “lugares de memória”
socialmente instituídos.

•

Situar os momentos históricos nos diversos ritmos da duração e nas
relações de sucessão e/ou de simultaneidade;

•

Comparar problemáticas atuais e de outros momentos
históricos;

•

Posicionar-se diante de fatos presentes a partir da interpretação de
suas relações com o passado.

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdo) Carga horária: 90/120 aulas
30h/40a

30h/40a

•
•
•
•
•

A importância do estudo da História;
As civilizações Orientais e Clássicas. (modos de produção)
A transição feudalismo capitalismo;
Os principais acontecimentos que marcaram a Idade Moderna:
Expansão Marítima e Mercantilismo (e suas relações com o Brasil
Colônia)
Os reflexos da Revolução Francesa nos movimentos separatistas
brasileiros;

Imperialismo.

30h/40a

•
•
•
•

Primeira Guerra; (e as relações com a República Velha);
Entre Guerras; (e as relações com a Era Vargas);
Segunda Guerra e Guerra Fria ( e as relações com o Populismo e a
Ditadura Militar brasileira;
Nova Republica: Os princípios básicos da Constituição de 1988 e os
principais planos econômicos que marcaram a História do Brasil.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
COTRIM, Gilberto. História Global Brasil e Geral. Volume único. 8 ed. Saraiva, 2005
MOTA, Myriam Brecho. História das cavernas ao terceiro Milênio. São Paulo: Moderna, 2005.
VICENTINO, Cláudio. História Geral. Ed. atual. e ampl. São Paulo: Scipione, 2002.

ABREU, Marta; SOIET, Rachel. (orgs). Ensino de História: conceitos, temáticas e
metodologia. Rio de Janeiro, Casa da Palavra, 2003.
BITTENCOURT, Circe. Ensino de História Fundamentos e Métodos. São Paulo Cortez,
2004.
BORGES, Vavy Pacheco. O que é História. São Paulo: Brasiliense. 1988
HOBSBAWN, Eric. Era dos Extremos: O breve século XX 1914-1991. São Paulo
Companhia das Letras, 1995.

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
Competências e habilidades a serem desenvolvidas – Geografia
Competências Gerais

Habilidades específicas
•

Representar
Comunicar-se
(Representação e
comunicação)

•
•

•
Investigar
Compreender
(Investigação e
compreensão)

•

•
Conviver
(Contextualização
sócio-cultural)

•
•

Identificar os fenômenos geográficos expressos em diferentes
linguagens, utilizando mapas e gráficos resultantes de diferentes
tecnologias;
Reconhecer variadas formas de representação do espaço:
cartográfica e tratamentos gráficos, matemáticos, estatísticos e
iconográficos;
Reconhercer a importância das paisagens para compreenção dos
processos de transformação do espaço natural em humanizado.
Articular os conceitos da Geografia com a observação, descrição,
organização de dados e informações do espaço geográfico
considerando as escalas de analises e reconhecendo as dimensões
territoriais, tendo em vista as relações de trabalho e a incorporação
de técnicas e tecnologias no espaço globalizado atual;
Investigar a interelação dos processos sociais e naturais na
produção e organização do espaço geográfico em suas diversas
escalas (local, regional, nacional e global).
Compreender o papel das sociedadades no processo de produção do
espaço, do territorio, da paisagem e do lugar, observando a
importância do elemento cultural respeitando a diversidade étnica e
desenvolvendo a solidariedade;
Capacidade de diagnosticar e interpretar os problemas
socioambientais contemporâneos, perfazendo um paralelo
interdisciplinar;
Capacidade de identificar as constradições que se manifestam
espacialmente, decorrentes dos processos produtivos e de consumo
e que diferem socioeconomicamente e culturalmente as
sociedades.

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdo) Carga horária: 90/120 aulas
•
30h/40 a
•
•
30h/40 a

•
•
•
•

A representação da Terra a partir de leitura, compreensão e análise
dos mapas. Cartografia: coordenadas geográficas, escalas e fusos
horarios;
As paisagens e os procesos de transformações da natureza pela
sociedade;
A integração dos subsistemas (biosfera, atmosfera, hdrosfera e
litosfera) e a interferencia humana.
A dinámica geopolítica, econômica e a globalização das
sociedades.
comercio e a circulação de mercadorías;
As grandes potencias mundiais e as potencias emergentes;
As fronteiras Norte/Sul e o subdesenvolvimento de algumas

30h/40 a

•
•
•
•

sociedades.
Dinâmica populacional e a urbanização no Brasil e no mundo.
A organização agrícola do Brasil e do mundo;
Problemas ambientais urbanos e rurais;
Movimentos sociais e cidadania.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Ciências Humanas e suas tecnologias. Orientações Curriculares para o Ensino Médio. Secretaria de
Educação Básica: MEC: Brasília, 2006. Pgs. 43-51.
RAMOS, Marise Nogueira. A pedagogia das competências: autonomia ou adaptação? São Paulo:
Cortez, 2002.
TERRA, Lygia; ARAUJO, Regina; GUIMARÃES, Raul. Conexões: Estudos de Geografia Geral e
do Brasil. São Paulo: Moderna, 2009.
MAGNOLI, Demétrio & ARAUJO, Regina. A construção do mundo: geografia Geral e do Brasil.
São Paulo: Moderna, 2005.

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
Competências e habilidades a serem desenvolvida – Sociologia
Competências Gerais

Habilidades específicas
•

Representar
Comunicar-se

•

(Representação e
comunicação)
Investigar
Compreender

Identificar e analisar e comparar os diferentes discursos sobre a
realidade: as explicações das Ciências Sociais, amparadas nos vários
paradigmas teóricos, e os do Senso Comum.
Produzir novos discursos sobre as diferentes realidades sociais, a
paritr das observações e reflexões realizadas.

•
•

Entender o processo de formação e estruturação da sociedade;
Estruturar os argumentos de modo fundamentado e consistente.

•
•

Entender o processo de formação e estruturação da sociedade;
Estruturar os argumentos de modo fundamentado e consistente.

(Investigação e
compreensão)
Conviver
(Contextualização
sócio-cultural)

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdo) Carga horária: 60/80 aulas
•
30h/ 40 a

30h/ 40 a

Sociologia: um diálogo com a ciencia e a tecnologia:
- Ciências humanas e ciencias da natureza;
- O que a sociologia tem a ver com as novas tecnologias
- O que a sociologia tem a ver com o ensino médio?;
- Para não ter mais duvidas: O Senso Comum e a Ciências.

•

Contexto histórico do surgimento da sociologia e seus principais
percusores:
- Augusto Comte: Positivismo;
- Émile Durkheim: Fato Social;
- Max Weber: Ação Social
- Karl Marx: Classes Sociais

•

Sociologia Industrial os impactos para a comunidade e para a construção
de uma Cidadania.
- Capitalismo, Industrialização e Urbanização
- Políticas Públicas
-Preconceitos: As diversidades
- Meio Ambiente;

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARON, R. As etapas do pensamento sociológico. Tradução de Áurea Pereira de Araújo. 4 a.
ed. São Paulo: Ensaio, 1987.
COMTE, A. Discurso Preliminar sobre o conjunto do positivismo. Tradução de José
Arthur Giannotti. São Paulo: Nova Cultural, 1996. (Coleção Os Pensadores).
COMTE, A. Catecismo positivista. Tradução de Miguel Lemos. São Paulo: Nova Cultural,
1996 (Coleção Os Pensadores).
CUIN, C-H; GRESLE, F. História da sociologia. Trad. de Roberto Leal Ferreira. São
Paulo: Ensaio, 1994.
DURKHEIM, E. As regras do método sociológico. Tradução de Paulo Neves. São Paulo:
Martins Fontes, 1995.
IANNI, Otávio. Teorias de Estratificação Social. São Paulo: Cia Ed. Nacional, 1978.
MARX, K. ENGELS, F. A ideologia alemã (I – Feuerbach). Tradução de José Carlos
Bruni e Marco Aurélio Nogueira. 11. ed. São Paulo: Hucitec, 1999.
MARCUSE, Razão e revolução: Hegel e o advento da teoria social. Trad. de Marília
Barroso. 2 a. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.
MARX, K. Glosas críticas marginais ao artigo: o rei da Prússia e a reforma social. De
um Prussiano. Tradução Ivo Tonet. Revista Práxis, Belo Horizonte, n. 5, p. 68-91.1995.
MARX, K. Miséria da filosofia: resposta à filosofia da miséria do senhor Proudhon
(1847). Tradução Paulo Ferreira Leite. São Paulo: Centauro, 2001. 196 p
MARX, K. O Capital: crítica da economia política Apresentação de Jacob Gorender;
coordenação e revisão de Paul Singer; tradução de Regis Barbosa e Flávio R. Kothe. 2 a. ed.
São Paulo: Nova Cultural, 1985.
WEBER, M. A ética protestante e o espírito do capitalismo. Tradução de M. Irene de Q. Szmrecsányi
e Tomás J. M. K. Szmrecsányi. 15ª. ed. São Paulo: Editora Pioneira, 2000.

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
Competências e habilidades a serem desenvolvidas – Filosofia
Competências Gerais

Habilidades específicas

Representar
Comunicar-se

•
•
•
•

Ler textos filosóficos de modo significativo;
Ler, de modo filosófico, textos de diferentes extruturas e registros;
Elaborar por escrito o que foi apropriado de modo significativo;
Debater tomando uma posição, defendendo-a argumentativamente e
mudando de posição face argumentos mais constentes.

•

Articular conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos e modos
discursivos nas ciências Naturais e Humanas, nas Artes e em outras
produções culturais.

•

Contextualizar conhecimentos filosóficos, tanto no plano de sua
origem específica, quanto em outros planos: o pessoal-biográfico; o
entorno socio-político, histórico e cultural, o horizonte da sociedade
científico tecnológica.

(Representação e
comunicação)
Investigar
Compreender
(Investigação e
compreensão)

Conviver
(Contextualização
sócio-cultural)

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdo) Carga horária: 60/80 aulas
•
30h/ 40 a
•
30h/ 40 a

•

A filosofia e o contexto de seu surgimento; relação entre filosofia e
outras formas de conhecimento; bases filosóficas da civilização
Ocidental;
Introdução à história da filosofia antiga, medieval, moderna e
contemporânea.
Conceito de ética e de moral. Concepções éticas na história da
filosofia; desafios éticos contemporâneos. Ética profissional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: Introdução à
Filosofia. 3ª Ed. São Paulo: Moderna, 2003.
CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2001.
COTRIM, Gilberto. Fundamentos da Filosofia. História e Grandes Temas. Ed. 15. Reform. E
ampl. São Paulo: Saraiva, 2002.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM EDIFICAÇÕES
CURSO TÉCNICO MÉDIO INTEGRADO EM ELETROTÉCNICA
MODALIDADE PROEJA

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM ELETROTÉCNICA
Competências e habilidades a serem desenvolvidas - Segurança do Trabalho

Competências Gerais
•

Representar
Comunicar-se
(Representação e
comunicação)

•
•
•

Investigar
compreender
(Investigação e
compreensão)

•

Conviver

•

(Contextualização
sócio-cultural)

•

•

Habilidades específicas
Identificar e avaliar os procedimentos de segurança e saúde
do trabalhador na indústria.
Avaliar e compreender parâmetros no ambiente do trabalho;
Identificar e aplicar legislação de segurança e saúde do
trabalhador;
Possibilitar ao aluno conhecer, ao seu nível de escolaridade,
a importância do comportamento seguro dentro dos
ambientes de trabalho;
Conhecer e aplicar os procedimentos e técnicas de 1º
socorros;
Conhecer e aplicar os procedimentos e técnicas de combate
a preservação de incêndio.
Instituir maneiras formais de aplicar técnicas de higiene e
segurança em ambiente industrial;
Desenvolver soluções de convivência que possibilite a
integração de equipe de trabalho;

Bases Científico-Tecnológicas Carga horária: 30h/40 aulas

30 h/40 a

•

Introdução a Segurança do Trabalho: Histórico e Evolução da
Segurança e Saúde do Trabalhador;

•

Legislação de Segurança, acidente do trabalho e Saúde do
trabalhador;

•

Condições e Meio Ambiente do Trabalhador na Indústria,
conforme NR-10.

•

Normas Básicas de Primeiros Socorros;

•

Noções de Combate a Princípios de Incêndios.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
MORAES, Geovanni Araújo. Normas Regulamentadoras Comentadas. Legislação e
Medicina do Trabalho. Rio de Janeiro, 2005
GOMES, A. G. Sistemas de Prevenção contra Incêndios. Rio de janeiro: Interciência, 1998.
SAMAPAIO, J. C. de A. Manual de aplicação da NR-18. São Paulo. Pini. SindusCon-SP,
1998.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM ELETROTÉCNICA
Competências e habilidades a serem desenvolvidas - Desenvolvimento de Pessoas

Competências Gerais
•

Representar
Comunicar-se
(Representação e
comunicação)

•
•
•

Investigar
compreender
(Investigação e
compreensão)

•
•
•

Conviver
(Contextualização
sócio-cultural)

•

Habilidades específicas
As Relações Humanas nas Organizações: Grupo –
Características; Necessidades Humanas;
Ética, Moral e Estética; Liderança e desenvolvimento de
equipes; Oratória: Palestras técnicas; Dinâmica de grupo.
Definir ética, moral e estética.
Refletir sobre as relações interpessoais, comunicação e
grupos sociais, na vida organizacional
Identificar as necessidades humanas e sua importância para
o desempenho e motivação.
Compreender o significado de liderança e como desenvolver
equipes de trabalho.
Autoridade e responsabilidade. Comunicação; Negociação;
Motivação; Desempenho; Satisfação e realização no
trabalho;
Desenvolver palestra técnicas, princípios de oratória e
dinâmica de grupo.

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdo) Carga horária: 30h/40 aulas

30 h/40 a

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

As relações humanas –
Necessidades humanas
Comunicação
Motivação
Desempenho
Satisfação no trabalho
Autoridade e responsabilidade
Ética, moral e estética
Liderança e desenvolvimento de equipe
Oratória: palestras técnicas
Dinâmica de grupo

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
FRITZEN, Silvino J. Exercícios Práticos de Dinâmica de Grupos. v. 1 e 2. Petrópolis:
Vozes, 1981.

MINUCCI, Agostinho. Relações Humanas - Psicologia das relações interpessoais. 4.ed. São
Paulo: Atlas, 1992
MOSCOVICI, Fela. Desenvolvimento interpessoal: treinamento em grupo. R.de Janeiro:
José Olympio, 2003.
ROBINS, Stephen P. Comportamento Organizacional. 11 ed. São Paulo: Pearson, 2005.
WAGNER III, John A. e HOLLENBECK, John R. Comportamento organizacional:
criando vantagem competitiva. São Paulo: Saraiva, 2004.
AGUIAR, Maria Aparecida Ferreira de. Psicologia aplicada à administração. São Paulo:
Ed. Excellus Editores e Consultoria, 1996.
HUNTER, James C.. O Monge e o executivo:uma história sobre a essência da Liderança. 15
ed. Rio de Janeiro: Sextante, 2004.
MOSCOVICI, Fela.Equipes que dão certo. Rio de Janeiro: José Olympio, 1996.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM ELETROTÉCNICA
Competências e habilidades a serem desenvolvidas - Desenho Técnico

Competências
Gerais

Habilidades específicas
•

Representar
Comunicar-se
(Representação e
comunicação)
Investigar
compreender
(Investigação e
compreensão)
Conviver
(Contextualização
sócio-cultural)

•
•
•
•
•
•

Representar elementos técnicos em planos e projeções,
épuras, vistas ortogonais, cortes diretos, perspectivas
isométricas e cavaleiras;
Desenhar representações gráficas ao dia-a-dia de forma
técnica, obedecendo ás normas e utilizando material
apropriado.
Ler e interpretar projetos de arquitetura;
Compreender as principais formas e simbologias usadas em
plantas baixas;
Promover a livre discussão entre os elementos de um projeto;
Perceber a interdisciplinaridade como sendo vital para o
sucesso profissional;
Adequar conhecimentos específicos em projetos em equipe
mista promovendo diálogo adequado aos padrões de um
canteiro de obras.

Bases Científico-Tecnológicas Carga horária: 60h/80 aulas
•
•

60 h/80 a

•
•
•
•
•

Instrumentos, matérias e equipamentos utilizados no Desenho
Técnico;
Noções de desenho geométrico e introdução ao Desenho
Técnico;
Normas técnicas pertinentes: ABNT, formatos, legenda, linhas
convencionais, cotagem e caligrafia técnica;
Sistemas métricos e escalas gráficas e numéricas;
Sistemas representativos: projeções, épuras, vistas ortogonais,
cortes diretos e com desvio;
Perspectivas isométricas e cavaleiras a 60º, 45º e 30º;
Símbolos convencionais utilizados em Projetos arquitetônicos e
elétricos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CREDER, Hélio. Instalações elétricas. 15. ed Rio de Janeiro: LTC, 2007.
MONTENEGRO, Gildo A. Desenho arquitetônico. 4. Ed. Blücher, 2001.
MONTENEGRO, Gildo A. A Perspectiva dos Profissionais. São Paulo: Edgard Blücher,
1981.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM ELETROTÉCNICA
Competências e habilidades a serem desenvolvidas - Introdução a Eletrotécnica

Competências
Gerais
Representar
Comunicar-se
(Representação e
comunicação)

Habilidades específicas
•
•
•
•
•

Investigar
compreender
(Investigação e
compreensão)

•
•
•

Conviver
(Contextualização
sócio-cultural)

•
•

Realizar conexões serie e paralela de fontes de tensão e
resistores elétricos;
Calcular resistências de condutores elétricos;
Representar circuitos elétricos de corrente contínua;
Conhecer e entender os princípios da eletrostática e as leis
básicas da eletrodinâmica;
Conhecer as principais formas de ondas que modelam as
grandezas elétricas.
Analisar circuitos elétricos de corrente contínua;
Definir os efeitos resistivos, capacitivos e indutivos em
analise de circuitos contínuos;
Realizar as operações de analise de circuitos aplicando as
relações tensão corrente e potência, primeira e segunda lei de
ohm, lei das tensões e das corrente de Kirchhoff, equações do
divisor de tensão e divisor de corrente.
Aplicar os teoremas da superposição, Thévenin, Norton,
Millman, Compensação e Máxima transferência de energia
em análise de circuitos lineares de corrente contínua.
Evidenciar o estudo de componentes eletroeletrônicos e
estimular o uso correto de componentes e energia na
aplicação real de recursos;

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdo) Carga horária: 60h/80 aulas
60 h/80 aulas

•

•

•

•

Definições e notações: Unidades múltiplas e submúltiplos do SI;
Carga Elétrica (Q); Campo e potencial elétrico; Fontes de
diferença de potencial elétrico; Corrente, resistência e
condutividade elétrica; Conexão Série, paralela e mista; Notação
de Diferença de potencial (ddp); Circuito Elétrico;
Relação entre tensão, corrente e potência elétrica: Primeira Lei
de Ohm; Potência elétrica; Trabalho e Energia; Fontes de ddp –
modelo real;
Estudo da resistência elétrica: Resistência de condutores
elétricos; Segunda Lei de Ohm e resistividade elétrica; Medida
de fios e cabos condutores; Coeficiente de temperatura de
resistência;
Análise de circuito série: Cálculo da resistência equivalente

•
•

•

•

(LTK – Leis das tensões de Kirchhoff); Divisor de tensão;
Análise de circuito paralelo: Cálculo da resistência equivalente
(LCK – Lei das correntes de Kirchhoff); Divisor de corrente;
Análise de circuitos série – paralelo com uma fonte de tensão:
Cálculo da resistência equivalente vista pela fonte; Cálculo da
corrente total, correntes e tensões nos braços do circuito;
Análise de circuitos série-paralelo com mais de uma fonte de
tensão: Teorema da superposição; Aplicação do teorema na
análise dos circuitos;
Análise dos circuitos em ponte: Teorema Thévenin; Aplicação
do teorema de Thévenin na análise dos circuitos; Teorema de
Norton; Circuito básico da ponte de Wheastone; Circuito básico
de ponte de Kelvin;

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
O'MALLEY, John. Análise de circuitos. 2.ed São Paulo: Makron Books, 1993.
GUSSOW, Milton. Eletricidade básica. 2 e.d. rev. ampl São Paulo: Makron Books, 1996.
CAPUANO, Francisco Gabriel; MARINO, Maria Aparecida Mendes. Laboratório de
eletricidade e eletrônica. 24. ed São Paulo: Érica, 2007

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM ELETROTÉCNICA
Competências e habilidades a serem desenvolvidas - Fundamentos de Eletrotécnica

Competências Gerais
•
Representar
Comunicar-se
(Representação e
comunicação)

Investigar
compreender
(Investigação e
compreensão)

Conviver
(Contextualização
sócio-cultural)

Habilidades específicas
Especificar elementos capacitivos e indutivos;

•

Analisar circuitos de corrente alternada em regime
permanente;

•

Realizar conexões série e paralela de fontes de tensão
senoidal, capacitores e indutores;

•

Desenhar circuitos eletrônicos RC, RL e RLC.

•

Calcular constante de tempo, corrente e traçar as curvas nos
circuitos de carga e descarga de capacitores e indutores;

•

Conhecer as fontes de tensão senoidal, o valor médio e o
valor eficaz de uma forma de onda;

•

Compreender o estudo do vetor rotativo e notação tensão,
corrente e fluxo de potência em corrente alternada.

•

Aplicar as leis de análise de circuitos CA no estudo dos
circuitos RC, RL e RLC;

•

Identificar e demonstrar construções mais eficazes em
conjuntos às técnicas de instalações e acionamento de
máquinas;

•

Permitir a construção de modelos que façam a ligação entre
os demais colegas de profissões e pessoas ligadas às funções
de manutenção e execução.

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdo) Carga horária: 60h/80 aulas
60 h/80 a

•

Fundamentos de circuitos em Corrente Alternada (CA):
Números complexos; Geração de tensão alternada; Parâmetros
do sinal alternado; Operações matemáticas com sinais CA;

•

Análise de circuito (CA): Conceito de Impedância; Lei de Ohm
para Circuito CA; Leis de Kirchhoff para Circuito CA;
Associação de Impedâncias; Divisores de Tensão e de Corrente
em CA; Resistor em Corrente Alternada; Reatâncias Indutiva e
Capacitiva;

•

Circuito RL, RC e RLC: Circuitos RL, RC e RLC em Série;
Circuitos RL, RC e RLC em Paralelo; Equivalência Série /
Paralelo;

•

Potência em CA: Potência Instantânea; Potência em Números
Complexos; Análise das Potências Ativa, Reativa e Aparente;

Correção do Fator de Potência;
•

Sistemas polifásicos: Características Gerais; Configurações do
Gerador Trifásico; Sistema Trifásico com Carga Equilibrada;
Sistema Trifásico com Carga Desequilibrada; Potência em
Sistemas Trifásicos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
MARKUS, Otávio. Circuitos Elétricos: Corrente contínua e Corrente alternada.São
Paulo. Editora Érica, 8º edição.
ALBUQUERQUE, Rômulo Oliveira. Circuitos em Corrente Alternada. Editora Érica, 8º
edição.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM ELETROTÉCNICA
Competências e habilidades a serem desenvolvidas - Empreendedorismo

Competências Gerais
•
Representar
Comunicar-se
(Representação e
comunicação)

•
•
•

Investigar
compreender
(Investigação e
compreensão)

•
•
•

Conviver

•

(Contextualização
sócio-cultural)

Habilidades específicas
Fomentar o desenvolvimento de novos empreendedores,
sintonizados com as tendências mundiais, avaliando a
situação do emprego e identificando oportunidades para
aplicar os conhecimentos de forma criativa;
Gerar empreendimentos de alta importância e relevância
para a sociedade.
Fornecer conhecimentos e ferramentas auxiliares à gestão
desses empreendimentos.
Identificar
comportamentos
em
potencial
de
empreendedorismo.
Organizar meios e recursos para a configuração de um
empreendimento.
Instrumentalizar os alunos para a identificação de
oportunidades de novos empreendimentos na área de
conhecimento.
Orientar o desenvolvimento de competências em gestão de
negócios.
Desenvolver o senso crítico, a percepção e identificação de
estratégias inovadoras, para aplicação dos conhecimentos no
campo econômico, político e/ou social.

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdo) Carga horária: 30h/40 aulas
30 h/40 a

•

Processo Empreendedor.
o O que é um negócio?
o O que é Empreendedorismo?
o Características do Empreendedor.
o As competências específicas do empreendedor e o seu
desenvolvimento.

•

Ambiente e Características de Negócios.
o O dinâmico ambiente de negócios.
o Classificação das empresas pelo porte.
o Constituição formal da empresa.
o Como escolher o negócio adequado.

•

Formação e desenvolvimento de Empreendedores
o Características de um negócio bem sucedido.

o Perfil empreendedor.
o Atividades de alta alavancagem
o Profissionais e instituições de apoio ao negócio.
•

Criatividade e Visão Empreendedora
o Diferenciando ideias de oportunidades.
o Fontes de novas ideias.
o Avaliando uma oportunidade.
o Tendências.

•

Gestão do Empreendimento
o Descrição e apresentação da empresa.
o Plano de gestão de pessoas.
o Plano de marketing.
o Plano operacional.
o Plano financeiro.
o Fontes de financiamento.

•

Planejamento Estratégico
o O que é planejamento?
o Estratégia e planejamento estratégico.
o Estratégias competitivas, de crescimento e de estabilidade.
o Outras estratégias genéricas.
o Implementação, acompanhamento, controle e avaliação.

•

Avaliação do Empreendimento
o Indicadores de desempenho do negócio.
o Elaboração do Plano de Negócios.
o O que é um plano de negócios?
o A importância do plano de negócios.
o Estrutura e utilidade do Plano de negócios.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios.
3ª edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

HISRICH, Robert; PETERS, Michael; SHEPHERD, Dean. Empreendedorismo. 7ª edição.
Porto Alegre: Bookman, 2009.
MAXIMINIANO, Antônio Cesar Amaru. Administração para empreendedores:
fundamentos da criação e da gestão de novos negócios. São Paulo: Pearson Prentice Hall,
2009.
BATEMAN, Thomas; SNELL, Scott A.
competitiva. São Paulo: Atlas, 1998.

Administração: Construindo vantagem

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. São
Paulo: Atlas 1998.
DOLABELA, Fernando. O segredo de Luísa. 3 edição. São Paulo: Cultura, 1999.
SALIM, Cesar Simões. Construindo plano de negócios. 2 edição. Rio de Janeiro: Elsevier,
2003.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM ELETROTÉCNICA
Competências e habilidades a serem desenvolvidas - Medidas Elétricas

Competências Gerais
•
Representar
Comunicar-se
(Representação e
comunicação)

•
•
•

Investigar
compreender
(Investigação e
compreensão)

•
•
•
•

Conviver

•

(Contextualização
sócio-cultural)

•
•

Habilidades específicas
Especificar instrumentos para medição das grandezas
elétricas;
Comparar métodos e/ou instrumentos empregados na
medição das grandezas elétricas;
Descrever os principais instrumentos empregados na
medição das grandezas elétricas;
Executar ensaios de medição de grandezas elétricas
analisando os resultados obtidos;
Conhecer o sistema internacional de unidades;
Conhecer os principais instrumentos elétricos de medição;
Conhecer os métodos aplicados na medição das grandezas
elétricas;
Eliminar metodologias inadequadas utilizadas no meio
industrial;
Realizar comparação técnica entre instrumentos de
diversas construções específicas;
Usar e entender termos usados no dia-a-dia do meio de
trabalho
Adotar conceitos seguros para a aplicação de instrumentos
em instalações elétricas;

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdo) Carga horária: 60h/80 aulas

60 h/80 a

•

Introdução aos sistemas de medidas;

•

Tolerância e erro;

•

Instrumentos de bobina móvel e ímã permanente;

•

Instrumentos de ferro móvel;

•

Instrumentos eletrodinâmicos e ferrodinâmicos;

•

Instrumentos de medição de potência e energia elétrica;

•

Diagnóstico e proposição de medidas de eficiência energética;

•

Qualidade de energia elétrica;

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
FIALHO, Arivelto Bustamante. Instrumentação industrial: conceitos, aplicações e
análises. São Paulo : Érica, 2008
LIRA, Francisco Adval de. Metrologia na indústria. 6. ed São Paulo: Érica, 2008.

BALBINOT, Alexandre; BRUSAMARELLO, Valner João. Instrumentação e fundamentos
de medidas: volume 1. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
BALBINOT,

Alexandre;

BRUSAMARELLO,

Valner

João.

fundamentos de medidas: volume 2. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

Instrumentação

e

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM ELETROTÉCNICA
Competências e habilidades a serem desenvolvidas - Instalações Elétricas Prediais

Competências Gerais
•
•

Representar
Comunicar-se
(Representação e
comunicação)

•
•
•
•

Investigar
compreender
(Investigação e
compreensão)

•

Conviver
(Contextualização
sócio-cultural)

Habilidades específicas
Justificar a utilização de circuitos Elétricos Prediais;
Dimensionar e projetar tubulações de telefone, dados, antena
coletiva e sistema de segurança;
Identificar os componentes utilizados nos circuitos Elétricos
Prediais.
Representar circuitos Elétricos Prediais por meio de
desenhos adequados a este fim.
Projetar circuitos Elétricos Prediais;
Elaborar projeto de manutenção preventiva em circuitos
Elétricos Prediais;
Elaborar projetos de manutenção corretivos em circuitos
Elétricos Prediais;

•

Aprender técnicas de uso do espaço de forma a minimizar
perdas em ambiente de trabalho;

•

Promover a integração de recurso de trabalho na execução
de projetos em instalações elétricas;

•

Explorar as diferentes formas de identificação
instrumentos de trabalho para a organização em grupo.

de

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdo) Carga horária: 60h/80 aulas
60 h/80 a

•

Introdução sobre sistema elétrico;

•

Concepção de um projeto;

•

Previsão de carga;

•

Características e dimensionamento de condutores, dutos e
proteção;

•

Cálculo de demanda;

•

Padrão de entrada de energia;

•

Projeto de uma instalação elétrica predial;

•

Projeto de tubulação de telefone, dados, antena coletiva e
sistema de segurança;

•

Segurança em eletricidade;

•

Ferramentas e Equipamentos;

•

Montagem de circuitos com proteção, iluminação, tomada,

sinalização e automação predial.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CAVALIN, Geraldo; CERVELIN, Severino. Instalações Elétricas Prediais. Editora: Érica.
COTRIM, Ademaro A. M. B. Instalações Elétricas. Editora: Makron Books
LINS FILHO, Domingos Leite. Projetos de Instalações Elétricas Prediais – Estude e Use.
Editora: Érica.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM ELETROTÉCNICA
Competências e habilidades a serem desenvolvidas - Práticas de Instalações Elétricas

Competências
Gerais

Habilidades específicas
•

Representar
Comunicar-se
(Representação e
comunicação)

Investigar
compreender
(Investigação e
compreensão)
Conviver
(Contextualização
sócio-cultural)

•
•

Aplicar normas técnicas e especificações de catálogos,
manuais e tabelas em projetos, em processos de fabricação,
na instalação de máquinas e de equipamentos e na
manutenção das instalações elétricas prediais.
Aplicar métodos, processos e logística na produção,
instalação e manutenção elétrica.
Executar projetos, leiautes, diagramas e esquemas elétricos,
correlacionando-os com as normas técnicas e com os
princípios científicos e tecnológicos.

•
•
•

Analisar e executar circuitos Elétricos Prediais.
Justificar a utilização de circuitos Elétricos Prediais;
Identificar os componentes utilizados nos circuitos Elétricos
Prediais

•

Desenvolver soluções na execução de projetos que
promovam o uso eficiente de material;
Promover atitudes corretas de bom relacionamento com o
público e colegas de trabalho;
Permitir a aplicação de energias alternativas em adequação de
projetos elétricos prediais.

•
•

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdo) Carga horária: 60h/80 aulas

60 h/80 a

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regras básicas de segurança em eletricidade;
Ferramentas e equipamentos de instalações elétricas;
Normas técnicas de instalações de baixa tensão;
Simbologia padronizada;
Leitura e interpretação de projetos;
Planejamento de instalação;
Condutores, Isolantes, Materiais Elétricos;
Prática de execução de instalações elétricas prediais;
Prática de instalações de padrões de entrada.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CAVALIN, Geraldo; CERVELIN, Severino. Instalações Elétricas Prediais. Editora: Érica.
COTRIM, Ademaro A. M. B. Instalações Elétricas. Editora: Makron Books

LINS FILHO, Domingos Leite. Projetos de Instalações Elétricas Prediais – Estude e Use.
Editora: Érica.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM ELETROTÉCNICA
Competências e habilidades a serem desenvolvidas - Máquinas Elétricas I

Competências Gerais
•

Habilidades específicas
Definir o Transformador.

•

Explicar o Princípio de Funcionamentos.

•

Apresentar as Aplicações dos Transformadores.

•

Identificar Fases e Polaridade dos Enrolamentos do
Transformador.

•

Comparar o Transformador com o Autotransformador, em
Termos de Rendimentos.

•

Explanar a Respeito das Transformações trifásicas.

•

Apresentar a importância e as vantagens do Neutro e as
Formas de consegui-lo

•
Investigar
compreender
(Investigação e
compreensão)

Solucionar Problemas Relacionados a Rendimento e
regulação em Tensão, usando o Circuito Equivalente.

•

Comparar o Transformador com o Autotransformador, em
Termos de Rendimentos.

•

Determinar regulação de Tensão e Rendimento a partir do Ensaio
de Curto-circuito.

Conviver

•

(Contextualização
sócio-cultural)

•

Demonstrar por meio de ensaios soluções para aplicações
industriais;
Estimular o uso de expressões adequadas que viabilize a
aplicação de Potência em empresas.

Representar
Comunicar-se
(Representação e
comunicação)

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdo) Carga horária: 60h/80 aulas
60 h/80 a

•

Fundamentos de Eletromecânica: Conversão Eletromagnética
de Energia; Lei de Faraday; FEM induzida; Regra de Fleming;

•

Lei de Lenz; FEM Senoidal; Retificação por meio de comutador;
Força contra Eletromotriz. Ocorrência Simultânea da Ação
motora e Geradora.

•

Introdução: aplicação dos transformadores;

•

Princípio de funcionamento do transformador;

•

Relação de transformação;

•

Diagramas fasoriais;

•

Circuito equivalente;

•

Rendimento;

•

Regulação de tensão;

•

Autotransformador;

•

Polaridade;

•

Transformador trifásico;

•

Defasamento angular;

•

Paralelismo de transformadores;

•

Aplicações e ensaio.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
SIMONE,Gilio Aluisio. Transformadores (Teoria e Exercícios); Editora Érica.
FITZGERALD, A. E., KINGSLEY, Charles Jr. e UMANS, Stephen D. Máquinas Elétricas ;
São Paulo. 6ª edição
KOSOW, Irving I. Máquinas Elétricas e Transformadores; Editora Globo. 8ª edição
MARTIGNONI, Alfonso. Transformadores; Globo-7ª Edição

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM ELETROTÉCNICA
Competências e habilidades a serem desenvolvidas - Eletrônica Básica

Competências Gerais

Habilidades específicas
• Definir o transistor, analisar a operação na configuração
emissor comum e em circuitos de chaveamento e estabelecer
as semelhanças e diferenças entre BJT e FET
• Apresentar tópicos a respeito do Amplificador Operacional,
desenvolver o conceito de Realimentação Negativa, analisar
Circuitos Lineares com AOP`s e tratar dos Controladores
Eletrônicos Analógicos
• Analisar funcionamento, construção e folha de dados de
diodos semicondutores
• Desenvolver o conhecimento do funcionamento do diodo em
varias configurações lançando mão de modelos de acordo
com a aplicação
• Introduzir o estudo da operação de circuitos de fontes de
tensão, implementadas com retificadores, filtros e
reguladores de tensão

Representar
Comunicar-se
(Representação e
comunicação)

Investigar
compreender
(Investigação e
compreensão)

•

Conviver

•

(Contextualização
sócio-cultural)

Desenvolver algum projeto de circuito eletrônico
implementado com diodos, transistores e AOP`s
Auxiliar no estudo da área de automação industrial e da
eletrônica de potencia

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdo) Carga horária: 60h/80 aulas

60 h/80 a

•

Semicondutores;

•

Diodos;

•

Circuitos com diodos;

•

Diodo Zener;

•

Transistores;

•

Amplificadores de pequenos sinais;

•

Amplificadores operacionais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BOYLESTAD, Robert L.; NASHELSKY, Louis. Dispositivos eletrônicos e teoria de
circuitos. 8.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004.
MALVINO, Albert Paul. Eletrônica. 4. ed São Paulo: Makron Books, 1997. v. 1

MARQUES, Angelo Eduardo B; CHOUERI JUNIOR, Salomao; CRUZ, Eduardo Cesar
Alves. Dispositivos semicondutores: diodos e transitores. 12. ed São Paulo: Érica, 2008.
PERTENCE JÚNIOR, Antonio. Amplificadores operacionais e filtros ativos: teoria,
projetos, aplicações e laboratório. 6. ed., rev Porto Alegre: Artmed, 2003

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM ELETROTÉCNICA
Competências e habilidades a serem desenvolvidas - Sistemas Digitais

Competências Gerais
•

•
•

Representar
Comunicar-se
(Representação e
comunicação)

•
•
•
•
•
•

Investigar
compreender
(Investigação e
compreensão)

•
•
•
•

Conviver

•

(Contextualização
sócio-cultural)

•
•

Habilidades específicas
Conhecer os métodos de conversão de um sistema de
numeração (decimal, binário, octal e hexadecimal) para o
seu equivalente em qualquer outro sistema de numeração e
suas operações (soma, subtração, multiplicação);
Representar Números decimais usando o código BCD;
Realizar as três operações lógicas básicas (AND, OR e
NOT);
Conhecer as características básicas de CI’s digitais TTL e
CMOS;
Projetar circuitos lógicos simples.
Realizar conversões numéricas das bases decimal, octal,
hexadecimal e binário para seu equivalente em qualquer
outro sistema de numeração;
Compreender o propósito dos códigos alfanuméricos, como
o código ASCII;
Compreender o circuito somador e subtrator;
Avaliar o potencial da álgebra de Booleana e mapa de
Karnaugh na simplificação de circuito lógicos complexos;
Usar os Teoremas de DeMorgan para a simplificação de
expressões lógicas;
Analisar o funcionamento de circuitos lógicos
combinacionais;
Realizar as operações aritméticas nas bases decimal,
hexadecimal, octal e binário;
Desenhar e interpretar os símbolos de portas lógicas do
padrão IEEE/ANSI;
Implementar circuitos lógicos usando as portas básicas
AND, OR e NOT;
Executar os passos necessários para obter a forma mais
simplificada de uma expressão lógica;
Interpretar os estudos de casos na análise de defeitos de
circuitos combinacionais;

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdo) Carga horária: 30h/40 aulas

30 h/40 a

•
•
•
•
•

Sistemas de Numeração;
Álgebra de Boole e Famílias de circuitos lógicos;
Circuitos Seqüenciais;
Registradores;
Contadores e Memórias.

•

Circuitos combinacionais Dedicados

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
TOCCI, Ronald J; WIDMER, Neal S; MOSS, Gregory L. Sistemas digitais: princípios e
aplicações. 10. ed. 2. reimpr São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.
IDOETA, Ivan Valeije; CAPUANO, Francisco Gabriel. Elementos de eletrônica digital. 35.
ed São Paulo: Érica, 2003.
LOURENÇO, Antonio Carlos de; CRUZ, Eduardo Cesar Alves; JÚNIOR, Salomão Choueri;
FERREIRA, Sabrina Rodero. Circuitos digitais. 9. ed São Paulo: Érica, 2008.
GARCIA, Paulo Alves; MARTINI, José Sidnei Colombo. Eletrônica digital: teoria e
laboratório. 2. ed São Paulo: Érica, 2008.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM ELETROTÉCNICA
Competências e habilidades a serem desenvolvidas - Orientação para Estágio

Competências Gerais
Representar
Comunicar-se
(Representação e
comunicação)

•
•
•

Investigar
compreender
(Investigação e
compreensão)
Conviver
(Contextualização
sócio-cultural)

Habilidades específicas
Conhecer as normas para a publicação de textos técnicos
Padrões de Relatório técnico;
Relações de Empresa e segurança;

•
•
•

Conhecer e interpretar as normas internas de cada empresa;
Promover estudo sobre segurança em ambiente industrial;
Conhecer a importância do uso de EPI e EPC, sob seu papel
fundamental dentro da empresa;

•

Identificar as principais características da convivência com
os colegas no ambiente industrial;

•

Permitir reunir as informações corretas para que quaisquer
questionamentos possam ser respondidos;

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdo) Carga horária: 30h/40 aulas
•
•
•
30 h/40 a

•
•
•

Introdução a Legislação vigente sobre estágio;
Principais resoluções sobre estágio na instituição;
Manual de conduta das principais empresas nacionais assim
como normas internacionais de comportamento de empregados;
Deveres e responsabilidades de um estagiário;
Papel da empresa no acesso de conhecimento e promoção do
estagiário no ambiente de trabalho;
Normas técnicas na ABNT sobre produção de Textos técnicos e
relatório.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico:
elaboração de trabalhos na graduação. 9. ed São Paulo: Atlas, 2009.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia científica: ciência
e conhecimento científico, métodos científicos, teoria, hipóteses e variáveis, metodologia
jurídica. 5. ed., rev. e ampl São Paulo: Atlas, 2008

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM ELETROTÉCNICA
Competências e habilidades a serem desenvolvidas - Máquinas Elétricas II

Competências Gerais
Representar
Comunicar-se
(Representação e
comunicação)

•
•
•
•
•

Investigar
compreender
(Investigação e
compreensão)

•
•
•
•

Conviver

•

(Contextualização
sócio-cultural)

•

Habilidades específicas
Classificar as Máquinas elétricas quanto a suas aplicações
Conhecer características operacionais das máquinas
rotativas.
Ensaios de cargas mecânicas para dimensionar o motor
elétrico e a forma de acoplamento.
Definir formas de controle de velocidade de um motor
elétrico, quanto sua alimentação
Compreender e classificar os principais tipos de Máquinas
Elétricas Rotativas.
Analisar e aplicar os conceitos de máquinas girantes nos
cálculo existentes.
Identificar Principais defeitos e falhas existentes nas
máquinas Rotativas, através de ensaios.
Dimensionar máquinas quanto suas aplicações e Potencia
elétrica.
Dimensionamento de parâmetros para especificar as
características dimensionais da máquina
Fornecer condições de integrar equipe por meio de
informações específicas de máquinas elétricas;
Diferenciar a aplicação de motores contínuos e alternados a
fim de equilibrar o uso de energia;

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdo) Carga horária: 90h/120 aulas
90 h/120 a
• Gerador de corrente contínua (cc): Construção; Princípio de
funcionamento; Força eletromotriz induzida; Tipos de geradores
e suas equações; Reação da armadura e comutação; Regulação
de tensão; Aplicações e ensaio.
• Motores de corrente continua (cc): Tipos de motores;
Potência, perdas e rendimento; Partida dos motores cc; Controle
a conjugado constante e a potência constante; Aplicações e
ensaio.
• Motor de indução: Componentes; Campo girante e princípio de
funcionamento; Características de desempenho; Variação e
controle de velocidade; Motores de indução monofásicos;
Aplicação e ensaio.
• Geradores síncronos: Princípio de funcionamento; Circuito
equivalente; Características externas; Regulação de tensão;
Impedância síncrona; Agrupamento em paralelo e ensaio.
• Motores
síncronos:
Princípio
de
funcionamento;
Funcionamento em vazio e sob carga; Características em “V”;
Compensador síncrono; Oscilações; Partida; Aplicações e

ensaio.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
SIMONE,Gilio Aluisio. Transformadores (Teoria e Exercícios); Editora Érica.
FITZGERALD, A. E., KINGSLEY, Charles Jr. e UMANS, Stephen D. Máquinas
Elétricas ; São Paulo. 6ª edição
KOSOW, Irving I. Máquinas Elétricas e Transformadores; Editora Globo. 8ª edição
MARTIGNONI, Alfonso. Transformadores; Globo-7ª Edição

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM ELETROTÉCNICA
Competências e habilidades a serem desenvolvidas - Controle e Acionamento de Máquinas

Competências
Gerais

Habilidades específicas
•

Representar
Comunicar-se
(Representação e
comunicação)

•
•
•
•
•

Investigar
compreender
(Investigação e
compreensão)

•
•
•
•
•
•

Conviver
(Contextualização
sócio-cultural)

•
•
•

Conhecer as características operacionais das máquinas
rotativas para definir sua aplicação nos processos de controle.
Aplicar metodologia de dimensionamento de parâmetros para
especificar as características dimensionais da máquina.
Aplicar técnicas de controle nos inversores de tensão
monofásicos e trifásicos da através da modulação
Por largura de pulsos único, múltiplos pulsos, senoidal, por
deslocamento de fase e outros.
Analisar cargas mecânicas para dimensionar o motor elétrico
e a forma de acoplamento.
Escolher um método de acionamento de um motor elétrico
para diminuir os efeitos de carga e potência.
Escolher dispositivos do sistema de partida de um motor
elétrico para realizar desenhos técnicos.
Escolher um método de controle de velocidade de um motor
elétrico.
Escolher um modelo de retificador controlado para controlar
a velocidade de um motor CC.
Escolher um modelo de conversor CA para controlar um
motor de indução.
Compreender e os principais tipos de Acionamentos.
Realizar correções e manutenções preventivas nos
equipamentos de acionamentos.
Dimensionar acionamentos de forma especifica para cada
máquina.
Construir soluções em acionamento para o desenvolvimento
da produção industrial;
Interdisciplinar conhecimentos adquiridos com o mundo do
trabalho nas mais diversas áreas de atuação.

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdo) Carga horária: 60h/80 aulas
60 h/80 a

•

•

Princípios básicos. Tipos de carga mecânica. Princípios de
conversão de energia. A máquina de corrente contínua. A
máquina síncrona. O transformador. A maquina de indução.
Sistemas de acionamentos e componentes. Acionamentos
mecânicos e transmissão de potência mecânica.

•

•
•

•

Variações mecânicas e oscilações torcionais. Acionamentos
elétricos, partida, aceleração e controle de velocidade. Motores
de corrente contínua, assíncronos e síncronos.
Aquecimento e proteção. Ciclos de trabalho, dimensionamento,
volantes e estudo dinâmico.Partida, frenagem e inversão.
Acionamento de um motor cc. Acionamento de um motor
síncrono. Controle de motores de indução com conversores a
semicondutores do estado sólido. Conversores de freqüência.
Aspectos comerciais e técnicos da seleção e aplicação de
modernos sistemas de acionamentos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
DEL TORO, V. Fundamentos de Máquinas Elétricas, 1ª ed, Editora LTC
KOSOW, I. L. Máquinas Elétricas e Transformadores. Editora Globo.
RASHID, M.H.; Eletrônica de Potência, Makron Books .

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM ELETROTÉCNICA
Competências e habilidades a serem desenvolvidas - Instalações Elétricas Industriais

Competências Gerais
•
•

Representar
Comunicar-se
(Representação e
comunicação)

•
•
•
•

Investigar
compreender
(Investigação e
compreensão)

•
•
•
•

Conviver

•

(Contextualização
sócio-cultural)

•

Habilidades específicas
Representar e determinar Luminosidade ideal para cada
ambiente.
Demonstrar e corrigir multas provenientes de energia como
potencia e Demanda em Excesso.
Realizar Manutenções em equipamentos de Proteção.
Dimensionar Sistemas de Proteção contra descarga
atmosférica.
Realização de Manutenções em Subestações.
Desenvolver Projetos e dimensionamentos de bancos de
Capacitores,
condutores,
disjuntores
para-raios
e
Subestações elétricas.
Identificar falhas e defeitos nas instalações Industriais
Realizar Programas de manutenções Elétricas Preventivas.
Dimensionar Subestações
Está em consonância ao mercado de trabalho no que diz
respeito à novas tecnologias;
Aplicar tecnologias mais eficientes e ergonômicas em
ambiente industrial;
Prever novas tecnologias para determinar uma
empregabilidade de técnicas que envolvam a racionalização
de energia

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdo) Carga horária: 60h/80 aulas

60 h/80 a

•

Introdução a Luminotécnica;

•

Demanda e consumo nas faturas em instalações industriais;

•

Curto-circuito; Proteção e seletividade;

•

Projeto industrial;

•

Correção do Fator de potência;

•

Aterramento

•

Proteção de descarga atmosférica;

•

Subestação de Média Tensão.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
MAMEDE Filho, João, Instalações Elétricas Industriais, 8ª edição, Rio de Janeiro: LTC,
2010

COTRIM, Ademaro A. M. B., Instalações Elétricas, 5ª edição, São Paulo: Pearson Prentice
Hall, 2008

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM ELETROTÉCNICA
Competências e habilidades a serem desenvolvidas - Eletrônica de Potência

Competências Gerais
Representar
Comunicar-se
(Representação e
comunicação)
Investigar
compreender
(Investigação e
compreensão)

•
•
•
•
•
•

Explicar como aumentar os valores nominais de operação
por meio da ligação série e em paralelo
Conhecer Circuito de Proteção,

•

Aplicar kconhecimentos adquiridos em ambiente industrial,
proporcionando aumento de eficiência em uma planta
industrial;

•

Fornecer instruções básicas na manutenção corretiva de
instrumentos e máquinas em aplicações de potência;

•

Formalizar as aplicações de aparelhos que proporcione a
diminuição de custos da produção;

Conviver
(Contextualização
sócio-cultural)

Habilidades específicas
Descrever as características e a operação,
Determinar a perda de potência,
Testar e determinar os terminais,
Listar os principais valores nominais

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdo) Carga horária: 30h/40 aulas

30 h/40 a

•

Diodos de potência;

•

Retificadores polifásicos;

•

Parâmetros de performance;

•

SCR;

•

Circuitos de disparo de gatilho;

•

DIAC;

•

TRIAC;

•

Transistor bipolar de potência;

•

MOSFET de potência;

•

IGBT;

•

Conversores CC-CC.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BOYLESTAD, Robert L.; NASHELSKY, Louis. Dispositivos eletrônicos e teoria de
circuitos. 8.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004.
MALVINO, Albert Paul. Eletrônica. 4. ed São Paulo: Makron Books, 1997. v. 1
MARQUES, Angelo Eduardo B; CHOUERI JUNIOR, Salomao; CRUZ, Eduardo Cesar
Alves. Dispositivos semicondutores: diodos e transitores. 12. ed São Paulo: Érica, 2008.
ALMEIDA, José Luiz Antunes de. Dispositivos semicondutores: tiristores : controle de
potência em CC e CA. 12. ed São Paulo: Érica, 2008.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM ELETROTÉCNICA
Competências e habilidades a serem desenvolvidas – Meio Ambiente

Competências Gerais

Habilidades específicas

Representar
Comunicar-se
(Representação e
comunicação)

Investigar
compreender
(Investigação e
compreensão)

Conviver
(Contextualização
sócio-cultural)

•

Identificar as formas de degradação do meio
ambiente decorrentes das atividades humanas e
identificar algumas soluções, através de medidas
preventivas ou corretivas.

•

Estabelecer a relação entre meio ambiente,
crescimento populacional e desenvolvimento
sustentável.

•

Utilizar a Política Nacional do Meio Ambiente e a
legislação pertinente em seus empreendimentos.

•

Conhecer o histórico do consumo de energia no Brasil e no
mundo;

•

Identificar os impactos ambientais e suas conseqüências;

•

Conhecer as fontes, formas e conservação de energia;

•

Conhecer a legislação brasileira para o uso de energia;

•

Perceber a importância do uso racional das fontes de
energia;

•

Demonstrar que conhece as noções básicas de impactos
ambientais, gestão ambiental e elaboração de RIMA.

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdo) Carga horária: 30h/40 aulas
30 h/40 a

•

Ecologia Geral
1. O Técnico em Eletrotécnica e o Meio Ambiente.
2. Introdução à Ecologia. Conceitos básicos: hábitat,
nicho ecológico, meio ambiente.
3. A Biosfera
4. Necessidades básicas dos seres vivos.
5. Fatores ecológicos: bióticos e abióticos. Fatores
limitantes.
6. Ecossistemas

•

Degradação e Conservação do Meio Ambiente

•

Gestão do Meio Ambiente

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARAUJO, S. M. Introdução às ciências do ambiente para engenharia. [S.l.]:
PAPE/REENGE, 1997.
CIMA. O desafio do desenvolvimento sustentável. Brasília – Imprensa
Nacional, 1991.
CONAMA. Coletânea de RESOLUÇÕES, Brasília, 1986-2008.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM ELETROTÉCNICA
Competências e habilidades a serem desenvolvidas - Topografia Aplicada

Competências Gerais
•
•
•

Representar
Comunicar-se
(Representação e
comunicação)

•
•
•

Investigar
compreender
(Investigação e
compreensão)

•
•

Conviver

•

(Contextualização
sócio-cultural)

•

Habilidades específicas
Fazer levantamentos e plantas topográficas;
Fazer locação planimétrica e altimétrica de uma edificação;
Interpretar as convenções do desenho técnico topográfico
utilizado na elaboração de plantas topográficas;
Interpretar as normas técnicas específicas para
levantamentos topográficos;
Identificar e utilizar as técnicas mais apropriadas para
execução de levantamentos topográficos;
Identificar os equipamentos usados em levantamento
topográficos em função das técnicas a serem utilizadas;
Conhecer os procedimentos para realizar um levantamento
topográfico;
Conhecer e selecionar as técnicas e procedimentos
apropriados para a locação planialtimétrica de obras de
engenharia;
Possibilitar a integração de equipe de trabalho
multidisciplinar, avaliando e debatendo sobre temas
específicos;
Permitir o uso correto de equipamentos específicos para a
aplicação industrial.

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdo) Carga horária: 60h/80 aulas

60 h/80 a

•

Topografia: conceitos fundamentais, grandezas topográficas;

•

Instrumentos e Equipamentos topográficos;

•

Levantamento Topográfico Planimétrico;

•

Desenho da Planta Topográfica; Levantamento Altimétrico de
eixo;

•

Representação do relevo: Perfil longitudinal.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BORGES, Alberto de Campos. Topografia. 2. ed., rev. e ampl São Paulo: Edgard Blücher,
2008. v.1
BORGES, Alberto de Campos. Topografia: aplicada à engenharia civil. 2. ed., rev. e ampl
São Paulo: Edgard Blücher, 2008. v.2

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM ELETROTÉCNICA
Competências e habilidades a serem desenvolvidas - Instalações Elétricas de Distribuição

Competências Gerais
•
•
Representar
Comunicar-se
(Representação e
comunicação)

•
•
•
•
•

Investigar
compreender
(Investigação e
compreensão)

•
•
•

Conviver
(Contextualização
sócio-cultural)

•

Habilidades específicas
Conhecer a legislação, resoluções que regem o setor elétrico
no Brasil;
Conhecer as normas e padrões de concessionárias de
distribuição de energia elétrica;
Conhecer os principais critérios de projeto de rede de
distribuição e simbologia utilizada;
Conhecer os conceitos de regulação de tensão e a utilização
de reguladores de tensão monofásicos;
Conhecer os conceitos de proteção da distribuição;
Projetar, desenho e dimensionamento, redes de distribuição;
Conhecer os equipamentos e materiais utilizados nas redes
de distribuição, bem como suas aplicações;
Conhecer como a energia solar é convertida em energia
elétrica e a sua aplicação.
Conhecer simbologia e codificação de subestação;
Permitir o entendimento de metodologias aplicadas no uso
de sistemas de distribuição de energia elétrica;
Possibilitar a aplicação de soluções que integrem as diversas
camadas sociais, com o uso de legislações especificas;

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdo) Carga horária: 90h/120 aulas

90 h/120 a

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projeto de subestações de consumidor;
Subestação de distribuição;
Tecnologia de matérias;
Equipamentos de transformação, proteção e controle;
Dimensionamento eletromecânico de postes, cabos e
equipamentos de proteção;
Redes de distribuição rural;
Malhas de aterramento;
Equipamentos de medição de energia elétrica;
Normas e padrões utilizados por concessionárias de distribuição
de energia elétrica;
Pratica em instalações elétricas de distribuição

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
KAGAN, Nelson; OLIVEIRA, Carlos César Barioni de; ROBBA, Ernesto João. Introdução
aos sistemas de distribuição de energia elétrica. São Paulo: Edgard Blücher, 2005.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM ELETROTÉCNICA
Competências e habilidades a serem desenvolvidas - Proteção e Operação de Sistemas Elétricos

Competências Gerais
•
Representar
Comunicar-se
(Representação e
comunicação)

•
•
•
•

Investigar
compreender
(Investigação e
compreensão)

•
•
•

Conviver

•

(Contextualização
sócio-cultural)

Habilidades específicas
Proporcionar aos alunos a filosofia básica de
conhecimentos sobre os princípios de proteção aplicados
aos sistemas de potência;
Ampliar, através do estudo e compreensão de textos, o
conhecimento técnico dos dispositivos de proteção;
Utilizar adequadamente os recursos tecnológicos como
instrumento de produção e de comunicação na área de
proteção.
Interpretar e criticar resultados numa situação concreta;
Compreender diagramas lógicos de sistemas elétricos de
proteção;
Identificar e analisar os registros de atuação dos
dispositivos de proteção.
Selecionar estratégias de resolução de problemas de análise
de proteção;
Desenvolver expressão oral, por meio de palestras técnicas,
visando à capacitação no mercado de trabalho;
Estudar e desenvolver relatórios de natureza técnica na
área de proteção;

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdo) Carga horária: 30h/40 aulas
30 h/40 a

•

•

•

Componentes simétricos
Sistema sequência positiva.
Sistema sequência negativa.
Sistema sequência zero.
Operações
Decomposição de fasores assimétricos em componentes
simétricos.
Grandeza Por Unidade- P.U
- Determinação das grandezas de base
- Mudança de base.
- Escolha da base de grandezas por unidade.
Diagramas de impedâncias e reatâncias.
- Diagramas unifilares.
- Diagrama de impedância.
- Diagrama de reatância.

•

•

•

•

•

•

•

Filosofia da proteção.
- Características gerais de um sistema de proteção.
- Classificação dos relés.
- Relés – grandezas de operação
- Relés estáticos, analógicos,digitais.
Proteção de geradores.
- Sobretensão.
- Curto-Circuito entre fases.
- Terra no rotor
- Motorização.
- Sobre-corrente.
Proteção de transformadores.
- Diferencial.
- Sobre-corrente.
- Intrínsecas
Proteção de linhas de transmissão.
- Proteção de distância.
- Tele proteção.
Diagramas unifilares de subestações.
- 500 kW
- 230 kW.
- 69 kW.
Diagramas funcionais da proteção.
- Filosofia dos diagramas.
- Quadro sinótico- sinalização
Análise de perturbação.
- Rede de oscilografia

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CAMINHA, Amadeu C. Introdução à proteção dos sistemas elétricos. São Paulo: Edgard
Blücher, 1977.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM ELETROTÉCNICA
Competências e habilidades a serem desenvolvidas- Desenho Assistido por Computador
Competências Gerais
Representar
Comunicar-se

(Representação e
comunicação)

Habilidades específicas

- Utilizar as ferramentas básicas e usuais disponibilizadas pelo
CAD no desenvolvimento de desenhos para projetos de
eletrotécnica.
-Conhecer o CAD e suas aplicações;
-Conhecer e aplicar as ferramentas do CAD;

-Realizar impressão e plotagem de plantas desenvolvidas
no CAD.

Investigar
Compreender
(Investigação e
compreensão)

-Analisar e comparar as vantagens entre o desenho tradicional e o
desenho assistido por computador (CAD).

Conviver
(Contextualização
sócio-cultural)

-Identificar, analisar e avaliar os impactos desta
tecnologia nas relações de trabalho técnicos

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdo) Carga horária: 30/40 aulas

30 h/40 a

1. Introdução ao AutoCAD; Apresentação da interface do
programa;
2. Sistemas de coordenadas, sistema de layers e propriedade do
desenho, comandos de visualização, comandos de precisão;
3. Comandos de desenhos: ferramentas de desenhos, geração de
entidades geométricas, comandos de texto, hachuras,
comandos de verificação, criação e inserção de blocos;
4. Comandos de Edição: cópiar, offset, escalas, trim, apagar.
5. Sistemas de dimensionamento: dimensionamento de cotas,
cotagem;
6. Aplicação prática (desenvolvimento de projetos na área de
Eletrotécnica);
Plotagem: layout das folhas; escalas de impressão, plotagem e
geração de arquivo em formato plt.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANGEL, Edward. Interactive computer graphics: a top-down approach with
OpenGL. Reading, MA: Addison-Wesley, 2000 .611 p. ; il. (006.6 A581I).
HARRINGTON, David. J. Desvendando o AutoCAD 2005 . Brasil: Editora Prentice
Hall, 2005 .736 p.
HEARN, Donald. Computer graphics with OpenGL. 3. ed. Upper Saddle River, NJ:
Pearson Education, c2004. 857 p. : il. (006.6 H436cc)
OMURA, George, Introdução ao AutoCAD 2008: Guia Autorizado. Editora Alta
Books, Brasil, 2008, 368p.
SANTOS, João. AutoCAD 2012 & 2011 - Guia de Consulta Rápida. Editora FCA, 2011

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM ELETROTÉCNICA
Competências e habilidades a serem desenvolvidas - Princípios de Automação Industrial

Competências Gerais
Representar
Comunicar-se
(Representação e
comunicação)

•
•
•
•
•
•
•

Investigar
compreender
(Investigação e
compreensão)

•
•

Conviver

•

(Contextualização
sócio-cultural)

•
•

Habilidades específicas
Conhecer a história da automação e controle;
Conhecer linguagem de programação (LADDER);
Conhecer circuitos de entrada e saída;
Conhecer o funcionamento de sensores.
Analisar circuitos lógicos programáveis (CLP);
Estudar as redes industriais;
Conhecer o funcionamento interno e modelamento prático
de CLP’s.
Conhecer os principais tipos de sensores industriais como:
Capacitivo, Indutivos, Magnéticos, Mecânicos.
Conhecer os Circuitos Industriais, com as principais
variáveis externas;
Conhecer o monitoramento SCADA.
Demonstrar soluções em ambiente industrial para promover
as soluções de eficiência energéticas;
Promover o acesso a equipe multidisciplinar.

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdo) Carga horária: 60h/80 aulas

60 h/80 a

•

Introdução ao controle;

•

Fundamentos de automação; Sensores e atuadores;

•

Circuitos Eletropneumáticos;

•

Controlador Lógico Programável; Noções de redes industriais;

•

Sistema de Controle e de Aquisição de Dados (SCADA).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
EORGINI, Marcelo. Automação aplicada: descrição e implementação de sistemas
seqüenciais com PLCs. 8. ed São Paulo: Érica, 2007.
SILVEIRA, Paulo Rogério da; SANTOS, Winderson E. dos. Automação e controle discreto.
9.ed São Paulo: Erica, 2008.
CAPELLI, Alexandre. Automação industrial: controle do movimento e processos contínuos.
2. ed São Paulo: Érica, 2007.

FIALHO, Arivelto Bustamante. Automação pneumática: projetos, dimensionamento e
análise de circuitos. 6. ed São Paulo: Érica, 2008

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM ELETROTÉCNICA
Competências e habilidades a serem desenvolvidas - Gestão da Qualidade

Competências Gerais
•
•

Representar
Comunicar-se
(Representação e
comunicação)

•

Investigar
compreender
(Investigação e
compreensão)

•
•
•
•
•
•

Conviver

•

(Contextualização
sócio-cultural)

•

Habilidades específicas
Conhecer os fundamentos e as bases para a implantação da
qualidade;
Conhecer os conceitos de qualidade, produtividade e
competitividade;
Aprender o conceito e o significado do controle da
qualidade;
Conhecer a ISO 9001;
Conhecer o Jit.
Compreender os indicadores de desempenho
Desenvolver métodos de controle de processos;
Saber o funcionamento do PDCA e MASP;
Saber os fundamentos, dificuldades e bases para implantação
do 5 S;
Aplicar formas de integração de meios de qualidade no
ambiente de trabalho;
Ser inserido em ambiente de trabalho capaz de formalizar
conceitos e atitudes, para práticas sociais.

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdo) Carga horária: 30h/40 aulas

30 h/40 a

•

Fundamentos da Qualidade

•

Gestão Baseada em fatos e processos

•

PDCA

•

Padronização e melhoria contínua

•

Controle estatístico de processos

•

Normas

•

Indicadores de desempenho

•

Jit e Just in time

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CAMPOS, Vicente Falconi. Gerenciamento pelas diretrizes (Hoshin Hanri). Belo
Horizonte: 2004

