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FIETO – FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO TOCANTNS
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
Departamento Regional do Tocantins – DR/TO

Referência: Itinerário Nacional de Educação Profissional do SENAI 2018

Elaboração:

Validação:

CENTRO DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA - CETEC
ARAGUAÍNA
UNIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL


Lei Federal nº 9.394/96 – estabelece as diretrizes e base
da educação nacional.



Lei Federal nº 11.741/08 – estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional, para redimensionar, institucionalizar
e integrar as ações da educação profissional técnica de
nível médio, da educação de jovens e adultos e da
educação profissional e tecnológica.



Decreto Federal nº 5.154/04 – regulamenta o § 2º do art.
36 e os arts. 39 a 41 da lei nº 9.394 e dá outras
providências.


Fundamento Legal:

Regimento

Escolar

das

Unidades

Operacionais

do

SENAIDR/TO.


Resolução 14/2013 do Conselho Nacional do SENAI, item
27, que estabelece as normas descritas nesta Circular,
referente à expedição e registro de diplomas de curso
técnico de nível médio, bem como o todo o processo.



Resolução nº 06, de 20/09/2012, que define as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional
Técnica de Nível Médio, Título III, Capítulo II – Certificação



Portaria MEC 984 de 27 de julho de 2012, que integra o
SENAI ao sistema federal de ensino.



Manual de Autorização de Curso de Educação Profissional
Técnica de Nível Médio do departamento nacional.
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Itinerário Nacional de Educação Profissional da área de
Energia – versão 2018.



Decreto nº 5.622/2005, que regulamenta o Art. 80 da LDB,
que trata da Educação a Distância;



DECRETO Nº - 9.057, DE 25 DE MAIO DE 2017, regulamenta a

oferta de cursos a distância para o ensino médio e para a
educação profissional técnica de nível médio.
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1.

TÍTULO DO CURSO

Nome do Curso:

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Código CBO:

3131

Modalidade:

HABILITAÇÃO TÉCNICA

Nível de Qualificação:

3

Eixo Tecnológico:

CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS

Área Tecnológica:

ENERGIA

Carga Horária Fase Escolar:

1280 h
160 horas - Não

Carga Horária Estágio

obrigatório

Supervisionado:

conforme Lei
11.788.

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE
CNPJ:

03.777.465/0004-94

Razão Social:

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

Nome Fantasia:

CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA - CETEC PALMAS

Esfera Administrativa:

Entidade de Direito Privado

Endereço:

Avenida Dom Manuel nº 1347

Cidade/UF/CEP:

Araguaína/TO CEP: 77.813-520

Telefone/Fax:

(63) 3459-2500

E-mail de contato:

cetec-sac@sistemafieto.com.br
www.senai-to.com.br

Site:
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2. ESTUDO DE DEMANDA
O Tocantins é um estado novo e vem buscando constantemente a consolidação
nos principais setores da Economia, como agronegócio, indústria e comércio. Com o
intuito de fomentar esses setores da atividade econômica e ganhar competitividade
frente ao cenário nacional, o estado busca desenvolver ações que também contribuem
para a geração de emprego e renda.

-

Número de empresas e de funcionários por segmento econômico

relacionado ao curso:
A base CAGED informa que havia 46.881 estabelecimentos empresariais no
Estado do Tocantins e em Palmas havia 11.961 estabelecimentos empresariais no
período de janeiro a dezembro de 2015. Deste total de empresas no Estado do
Tocantins, 36% são do Comércio, 34,9% de Serviços, 16,2% de Agropecuária, 11,8%
da Indústria e 1,1% de empresas da Administração Pública. Do total em relação ao
Município de Palmas, 49,11% são de Serviços, 32,5% do Comércio, 15,3% da indústria,
2,3% da Agropecuária, e 0,7% de empresas da Administração Pública. (Fonte: CAGED
2015)
O número de empregos formais no Estado do Tocantins, em 1º de janeiro de
2016 era de 177.161 empregados, sendo o setor de Serviços o que tem maior número
de empregos com 39,0% do total, depois em seguida vem os setores de Administração
Pública com 21,9%, Comércio com 21,7%, Indústria com 16,4% e Agropecuária com
1,0% do total. (Fonte: CAGED 2015)
Em Palmas, em 1º de janeiro de 2016, havia 74.988 empregos formais, sendo o
setor de Serviços o que tem maior número de empregos com 31,1% do total, depois em
seguida vem os setores de Comércio com 27,0%, Indústria com 20,4%, Agropecuária
com 11,4% e Administração Pública com 10,1% do total. (Fonte: CAGED 2015)

-

Postos de trabalho existentes em que o aluno/egresso possa ocupar no

mercado de trabalho:
O posto de trabalho que os alunos/egressos Curso Técnico em Eletrotécnica
podem ingressar será, conforme a CBO: Técnico de operação eletrotécnica – 3131-05.
E ainda: Técnico de projeto (eletrotécnico) – 3131-10; Encarregado de manutenção –
3131-15; Técnico de manutenção industrial - 3131-20. (Fonte: CBO 2018
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorCodigo.jsf)
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Os profissionais Técnicos em Eletrotécnica podem atuar Empresas de geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica. Empresas que atuam na instalação,
manutenção, comercialização e utilização de equipamentos e sistemas elétricos.
Grupos de pesquisa que desenvolvam projetos na área de sistemas elétricos.
Laboratórios de controle de qualidade, calibração e manutenção. Indústrias de
fabricação de máquinas, componentes e equipamentos elétricos. Concessionárias e
prestadores de serviços de telecomunicações. Indústrias de transformação e extrativa
em geral. (Fonte: 2018 http://portal.mec.gov.br/rede-e-tec-brasil/rede-e-brasil-cursosofertados/catalogosnacionaldecursostecnicos)

Este profissional, segundo o Catálogo de cursos Técnicos, projeta, instala, opera
e mantém elementos do sistema elétrico de potência. Elabora e desenvolve projetos de
instalações elétricas industriais, prediais e residenciais e de infraestrutura para sistemas
de telecomunicações em edificações. Planeja e executa instalação e manutenção de
equipamentos e instalações elétricas. Aplica medidas para o uso eficiente da energia
elétrica e de fontes energéticas alternativas. Projeta e instala sistemas de acionamentos
elétricos e sistemas de automação industrial. Executa procedimentos de controle de
qualidade e gestão.
(Fonte:

2018

http://portal.mec.gov.br/rede-e-tec-brasil/rede-e-brasil-cursos-

fertados/catalogosnacionaldecursostecnicos)

Segundo o site Brasileiro de Classificados de Empregos – Catho, a média salarial
no Brasil para o profissional Técnico em Eletrotécnica é de R$ 2.350,96. (Fonte:
https://www.catho.com.br/profissoes/ tecnico-em-eletrotecnica/)

Segundo o Site Nacional de Empregos - SINE, o salário de um profissional na
área no Brasil pode variar entre R$ 1.686,63 e R$ 4.245,37, conforme Nível Profissional
e

Porte

da

Empresa,

podendo

ser

analisado

na

tabela

abaixo.

(Fonte:

https://www.trabalhabrasil.com.br/media-salarial)

Porte da
Empresa
Pequena
Média
Grande
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Trainee
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R$ 1.686,63
R$ 2.022,76
R$ 2.427,30

R$ 1.938,47
R$ 2.326,17
R$ 2.791,40
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-

Análise dos cenários das demandas locais e regionais.

O estado do Tocantins terá que qualificar 50.765 mil trabalhadores em
ocupações industriais nos níveis técnico, superior e de qualificação entre 2017 e 2020.
Esses profissionais trabalham na indústria ou em atividades de serviços ou comércio
que atendem direta ou indiretamente ao setor industrial. (Fonte: SENAI - Mapa do
Trabalho Industrial 2016 – horizonte 2017/2020)
As áreas que mais vão demandar formação profissional no estado devem ser
construção (23.763), alimentos (7.228), meio ambiente e produção (6.618),
metalmecânica (3.629), energia (1.988), tecnologias da informação e comunicação
(1.953), veículos (1.863), vestuário e calçados (1.326), madeira e móveis (685),
petroquímica e química (584), mineração (539), papel e gráfica (346), pesquisa,
desenvolvimento e design (244). A demanda por formação inclui a requalificação de
profissionais que já estão empregados e aqueles que precisam de capacitação para
ingressar em novas oportunidades no mercado. (Fonte: SENAI - Mapa do Trabalho
Industrial 2016 – horizonte 2017/2020)
As áreas de Meio Ambiente e Produção lideram a demanda por profissionais
com formação técnica, entre outros fatores, porque as empresas passaram a ter maior
controle sobre os impactos ambientais dos processos produtivos diante de mudanças
recentes na legislação. Além disso, ganhos de produtividade podem ser obtidos com a
melhoria na gestão do processo produtivo, medida importante em cenário de lenta
recuperação econômica. Nessas áreas, deve haver maior demanda por profissionais
qualificados em ocupações industriais como supervisores da construção civil, técnicos
de controle da produção e técnicos em eletrônica, entre outras. (Fonte: SENAI - Mapa
do Trabalho Industrial 2016 – horizonte 2017/2020)
A capital do estado foi concebida para ser o centro administrativo e econômico
do Tocantins, e devido a isso, o setor de serviços é o principal setor da economia
Palmense. A economia é predominantemente formal, formada principalmente por
sociedades

limitadas

e

firmas

individuais.

(Fonte:

http://www.encontratocantins.com.br/sobre-palmas.htm)
Palmas está em processo de industrialização e de expansão do seu comércio,
com a chegada de investimentos públicos e privados que darão condições para que
grandes empreendimentos se instalem na região.
No setor público, o maior benefício para a região foi a conclusão do pátio
multimodal da Ferrovia Norte-Sul, localizado no município de Porto Nacional, às
margens da TO-080. O pátio está em funcionamento desde 2013 e conta com empresas
como a BR Distribuidora, Norship, Raízen e a Agrex.
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Outra expectativa no setor público é a possível federalização e duplicação da
TO-080 que liga a cidade de Palmas a rodovia federal que é a principal ligação da região
sudeste e centro-oeste até os portos do norte do Brasil e a BR-153 que também será
duplicada nos próximos anos.
Os principais investimentos privados na região são a conclusão da base de
distribuição de combustíveis da Petrobrás, a expansão do Capim Dourado Shopping, a
futura instalação do Buriti Shopping, a instalação das grandes redes atacadistas e
varejistas como as Casas Bahia, Lojas Americanas, Makro, Extra Supermercado,
Mateus Supermercados, Atacadão, Rede de Supermercados BIG, Havan e outros
empreendimentos como Caloi Cairu, Tel Telemática, Kenerson, a Valor Logística
Integrada - VLI, dentre outras.
Em 2010, 79,1% do pessoal ocupado de Palmas possuía o Ensino Fundamental
completo e 64,3% possuía o Ensino Médio completo. (Fonte: SEPLAN 2015
http://central3.to.gov.br/arquivo/250006/)
Palmas contava em 2014 com 38.468 alunos matriculados no Ensino
Fundamental, 13.459 matriculados no Ensino Médio e 2.089 matriculados em Ensino
Profissionalizante. (Fonte: SEPLAN http://central3.to.gov.br/arquivo/250006/)
São pontos importantes a serem observados:
-

Economia – aspectos da economia regional e local.

O Tocantins tem 139 municípios que somam 1.383.445 habitantes (IBGE –
Censo 2010). Desse total, 78,81% da população, ou 1.090.241 pessoas, vivem na zona
urbana, e 21,19%, representando 293.212 pessoas, habitam a zona rural. De acordo
com os últimos dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), a
taxa de crescimento anual da população tocantinense é de 1,8%. (IBGE 2010)
Ainda segundo o IBGE, 49% da população do Estado se concentram em apenas
10 cidades, a maior parte delas nas regiões central e norte do Tocantins. Mais de 80%
ou 116 dos municípios do Estado têm menos de 10 mil habitantes e 55% ou 76
municípios têm menos que 5 mil habitantes. (IBGE 2010)
Com apenas 29 anos, o Tocantins é o Estado mais novo do Brasil e se destaca
como uma das economias mais promissoras da região norte do Brasil. Com excelente
localização geográfica, o Tocantins está em acelerado ritmo de crescimento e conta com
grandes obras estruturantes, já concluídas e/ou em andamento, que estão fazendo do
Estado um centro logístico de fundamental importância para o desenvolvimento do País.
Obras como a Ferrovia Norte Sul, a hidrovia Araguaia-Tocantins, o Ecoporto Praia
Norte, o Teca – Terminal de Cargas do Aeroporto de Palmas, a ampla malha asfáltica e
as hidrelétricas que fornecem energia suficiente para abastecer o Estado e exportar seu
Plano de Curso
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excedente, são exemplos de infraestrutura que atraem empresários nacionais e
internacionais interessados em investir no Estado.
O crescimento econômico do Tocantins nos últimos anos é outro atrativo para
investimentos no Estado. O crescente aumento do PIB, maior que os números do Brasil,
registrou uma média de 52,6% de crescimento, nos últimos oito anos. A média da taxa
de crescimento nacional foi de 27,5% entre 2002 e 2009, e o norte do país alcançou um
pico

de

39,3%.

(Fonte:

SEDECTI/TO

http://seden.to.gov.br/desenvolvimento-

economico/potencial-economico/)
O Tocantins possui onze distritos agroindustriais, instalados nas cidades-polo de
Palmas, Paraíso do Tocantins, Gurupi, Araguaína, Colinas e Porto Nacional – sendo
essas cidades as mais populosas – que contam com estrutura apropriada, incluindo
energia elétrica, vias asfaltadas e redes de água, tornando-as adequadas para a
instalação

de

diversos

tipos

de

indústrias.

(Fonte:

SEDECTI/TO

http://seden.to.gov.br/desenvolvimento-economico/distritos-industriais/)
O Produto Interno Bruto do Estado do Tocantins de 2014, definido pela soma de
todos os bens e serviços finais agregados à economia tocantinense, atingiu o valor de
R$ 26,19 bilhões, superando o ano de 2013, que foi de R$ 23,80 bilhões. A participação
do Tocantins no PIB nacional elevou aproximadamente 0,01 p.p. e passou de 0,4% em
2013 para 0,5% em 2014, mantendo-se na 24ª posição do ranking brasileiro. O PIB per
capita de 2014 foi R$ 17.496 contra R$ 16.099 em 2013, mantendo-se na 16ª posição
no ranking nacional. (Fonte: SEPLAN https://central3.to.gov.br/arquivo/315536/ de
2017)
A economia do Tocantins teve um bom desempenho em 2014, apresentando um
crescimento em volume de 6,2%, superior a todas as Unidades da Federação, ao
crescimento da região Norte de 3,0% e do Brasil de 0,5%. Na série (2002-2014)
apresentou o maior crescimento acumulado em volume de 113,0%, dentre todos os
estados brasileiros. (Fonte: SEPLAN https://central3.to.gov.br/arquivo/315536/ de 2017)
O PIB composto pelas atividades dos três setores da economia: agropecuária,
indústria e serviços. O setor de serviços representa 70,2% do valor adicionado estadual.
Em seguida à indústria participando com 15,8%. O setor agropecuário participa com
13,9%. (Fonte: SEPLAN https://central3.to.gov.br/arquivo/315536/ de 2017)
O setor Agropecuário teve um acréscimo em volume de 16,2% em relação ao
ano anterior, decorrente do bom desempenho da agricultura 28,5%, impulsionado pelo
cultivo de algodão herbáceo 53,3%, cana-de-açúcar 36,1% e soja 34%. Em seguida
pela pesca e aquicultura 16,9% e pecuária 0,9%, com uma notoriedade na criação de
aves 36,2%. (Fonte: SEPLAN https://central3.to.gov.br/arquivo/315536/ de 2017)
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O setor Industrial apresentou um crescimento em volume de 4,5% em relação
ao ano anterior 2013, o destaque foi o crescimento da atividade de Indústria da
Transformação 9,6% e Construção 5,9%. A atividade de Transformação foi
impulsionada pela Fabricação de Produtos Alimentícios e pelo aumento de participação
das atividades de Fabricação de Álcool e outros Biocombustíveis e pela Fabricação de
Minerais não metálicos. A atividade de Construção teve crescimento na maioria de suas
atividades. A atividade de eletricidade e gás, água, esgoto, atividade de geração de
resíduos e descontaminação teve um crescimento 0,4% e a atividade extrativa mineral
teve um decréscimo de (-0,1%) em relação ao ano anterior (perda de participação da
Extração

e

Pelotização

de

Minério

de

Ferro).

(Fonte:

SEPLAN

https://central3.to.gov.br/arquivo/315536/ de 2017)
O setor de Serviços apresentou um crescimento em volume de 4,3% em 2014,
influenciado pelo desempenho das atividades Financeiras, de seguros e serviços
relacionados que aumentou 13,4%; Atividades profissionais, científicas e técnicas,
administrativas e serviços complementares que cresceu 11,2%; Serviços de alojamento
e alimentação que aumentou 9,0% (com evidência para Serviços de alimentação das
famílias produtoras) e Comércio, manutenção e reparação de veículos automotores e
motocicletas que teve um acréscimo de 6,9% (com destaque para o Comércio
atacadista, representante e agente e Comércio varejista). (Fonte: SEPLAN
https://central3.to.gov.br/arquivo/315536/ de 2017)
A capital do Estado tem o maior Produto Interno Bruto do Tocantins
representando 24,5% do PIB estadual. Palmas foi concebida para ser o centro
administrativo e econômico do Tocantins, devido a isso, o setor de serviços é o principal
setor

da

economia

palmense.

Fonte:

(SEPLAN

http://central3.to.gov.br/arquivo/249869/).
Seu potencial, aliado à uma gestão arrojada, conferiram a Palmas títulos de
destaque. Palmas figura em primeiro lugar no indicador Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) entre as cidades de grande porte do Ranking das Melhores Cidades do
Brasil,

estudo

da

Revista

Isto

É

e

consultoria

Austin

Ratings.

(Fonte:

http://www.palmas.to.gov.br/conheca_palmas/visite-palmas/)
A Capital mais jovem do país também está entre as dez cidades brasileiras que
mais se destacam no quesito potencial humano e apresentam melhores condições para
a realização de negócios, segundo pesquisa feita pela Consultoria Urban Systems,
publicada

na

revista

Exame.

(Fonte:

http://www.palmas.to.gov.br/conheca_palmas/visite-palmas/)
A cidade é propícia ao desenvolvimento do turismo de negócios e eventos e ao
ecoturismo. Está localizada no coração do Brasil, a 805 km de Brasília-DF, é via
Plano de Curso
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obrigatória de acesso entre as regiões Norte e Sul do país. Pela Capital e entorno
passam os grandes projetos estruturantes, a exemplo da Ferrovia Norte Sul, da Hidrovia
Araguaia-Tocantins

e

a

BR-153,

que

deverá

ser

duplicada.

(Fonte:

http://www.palmas.to.gov.br/conheca_palmas/visite-palmas/)
Palmas é a única cidade da região Norte a ser inserida no programa Iniciativa
Cidades Emergentes e Sustentáveis (ICES), desenvolvida pelo Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID) e Caixa Econômica Federal, que também contempla João
Pessoa-PB, Vitória-ES e Florianópolis-SC. Por meio da iniciativa, a Capital receberá R$
3 bilhões para serem aplicados em projetos voltados para a sustentabilidade e o objetivo
é que a Capital se torne referência no desenvolvimento de ações como utilização de
energias renováveis e limpas, que se enquadrem em um novo conceito de centro
urbano. (Fonte: http://www.palmas.to.gov.br/conheca_palmas/visite-palmas/)
A Capital tocantinense tem sediado grandes eventos internacionais, a exemplo
da primeira edição dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, realizado em outubro de
2015, com a participação de 1.800 atletas de etnias brasileiras e de países como Nova
Zelândia, Canadá, Filipinas, Rússia entre outros, contabilizando ainda um público
estimado

em

140

mil

pessoas.

(Fonte:

(Fonte:

http://www.palmas.to.gov.br/conheca_palmas/visite-palmas/)

-

Indústria - dados do parque industrial regional.

Segundo o CAGED/2015, o Tocantins tem 46.881 estabelecimentos, sendo
5.520 industriais.
Dados do CAGED apontam que em Palmas existem 1.161 indústrias instaladas.
Das mesmas existem 24 de extração de mineral não metálico, 648 de transformação,
36 de serviços industriais e 1.125 de Construção Civil. No Estado tem 501
estabelecimentos da Administração Pública e em Palmas são 89, que emprega 16.387
pessoas. (Fonte: CAGED 2015)
O Tocantins possui onze distritos agroindustriais, instalados nas cidades-polo de
Palmas, Paraíso do Tocantins, Gurupi, Araguaína, Colinas e Porto Nacional – sendo
essas cidades as mais populosas – que contam com estrutura apropriada, incluindo
energia elétrica, vias asfaltadas e redes de água, tornando-as adequadas para a
instalação

de

diversos

tipos

de

indústrias.

(Fonte:

SEDECTI/TO

http://seden.to.gov.br/desenvolvimento-economico/distritos-industriais/)

-

Mercado de trabalho - Estrutura ocupacional da região.

A população economicamente ativa de Palmas conta, em 2010, com 127.474
pessoas

ativas,
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http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=172100&idtema=107&sear
ch=tocantins|palmas|censo-demografico-2010:-resultados-da-amostra-trabalho--)
Destes que estão economicamente ativos, 53.078 possuem o Ensino Médio
completo e/ou o Ensino Superior incompleto, 28.096 estão sem instrução e/ou possuem
o Ensino Fundamental incompleto, 24.157 possuem o Ensino Superior completo e
21.271 possuem o Ensino Fundamental completo e/ou Ensino Médio incompleto.
(Fonte: IBGE 2010)
Em relação a faixa etária da população economicamente ativa de Palmas com
idade entre 16 e 49 anos, em 2010 havia 111.472 pessoas em situação
economicamente ativa, equivalente a 48,82% do total. (Fonte: IBGE 2010)
Do total da população economicamente ativa de Palmas, 94.591 são
empregados, e destes 46.604 com carteira de trabalho assinada, 26.537 sem carteira
de trabalho assinada, mas empregados e 21.449 são militares e/ou funcionários
públicos estatutários. (Fonte: IBGE 2010)
Do total da população economicamente ativa de Palmas, 11.968 estão na
ocupação principal de trabalhadores técnicos e profissionais de nível médio. (Fonte:
IBGE 2010)

-

Demografia – dados sobre o perfil da população.

Criado em 1988, o Estado do Tocantins é a unidade federativa mais nova do
Brasil, com território de 277.720,520 quilômetros quadrados é fruto da emancipação do
norte goiano. Segundo dados do IBGE a população estimada para o ano de 2015 é
1.515.126 habitantes, sendo o quarto estado mais populoso da Região Norte do país.
O Tocantins tem 139 municípios que somam 1.383.445 habitantes (IBGE –
Censo 2010). Desse total, 78,81% da população, ou 1.090.241 pessoas, vivem na zona
urbana, e 21,19%, representando 293.212 pessoas, habitam a zona rural. De acordo
com os últimos dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), a
taxa de crescimento anual da população tocantinense é de 1,8%.
Ainda segundo o IBGE, 49% da população do Estado se concentram em apenas
10 cidades, a maior parte delas nas regiões central e norte do Tocantins. Mais de 80%
ou 116 dos municípios do Estado têm menos de 10 mil habitantes e 55% ou 76
municípios têm menos que 5 mil habitantes (IBGE 2010).
Segundo o último censo (IBGE-2010), Palmas tem uma população de 228.332
habitantes. Sendo 97,1% da mesma população, de natureza urbana e 2,9% de natureza
rural. Palmas teve uma taxa de crescimento de 5,21% de 2000 a 2010. A população
estimada para 2016 era de 279.856 habitantes, o que daria um aumento de 22,6% em
relação ao último censo de 2010.
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A população urbana do município tem 49,2% de homens e 50,8% de mulheres
residentes e na população rural há 57% de homens e 43% de mulheres residentes.
A maioria da população residente em Palmas fica na faixa etária de 20 a 24 anos
com 11,83% do total e na faixa etária de 25 a 29 anos com 11,50% do total.
O número de matrículas de alunos no município de Palmas em 2012 era de
65.090 alunos e destes, 59,6% são de Ensino Fundamental e 19,4% de Ensino Médio.
(Fonte: IBGE 2010).

3. JUSTIFICATIVA
O SENAI Tocantins, sintonizado com as transformações políticas e econômicas
que estão ocorrendo, com as modificações decorrentes da nova Lei de Diretrizes e Base
da Educação Nacional – Lei Federal 9394/96, na Resolução Nº 1, de 3 de fevereiro de
2005 que atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional
de Educação para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, de acordo com as
disposições do Decreto nº 5.154/2004, bem como do Parecer CNECEB nº 16/99, de
05/10/99, e Resolução CNE-CEB nº 04/99, de 08/12/99, visa dar respostas ágeis às
necessidades da sociedade e das empresas industriais tocantinenses.
O setor elétrico brasileiro, assim como em muitas partes do mundo, tem sofrido
grandes transformações nos últimos anos. Por um lado, houve um processo de grandes
mudanças em sua estrutura e, por outro, se observa a criação de empresas com funções
e responsabilidades específicas de geração, transmissão e distribuição de energia
elétrica. Da privatização de grande parte das empresas distribuidoras, surgiu a
necessidade de órgãos reguladores para o estabelecimento de novas regras para a
prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica aos consumidores
finais. Ao mesmo tempo, a incrível evolução tecnológica, que criou a chamada era
digital, propicia o surgimento de equipamentos elétricos cada vez mais sofisticados,
porém altamente sensíveis à qualidade de energia elétrica.
A escassez da matriz energética nacional, o crescimento da consciência
ambiental, o aumento da demanda por energia elétrica tanto por parte dos pequenos
consumidores como por parte das indústrias e a crescente conscientização da
população brasileira com relação aos seus direitos de consumidor têm exigido que os
processos de instalações elétricas sejam cada vez mais eficientes.
Neste novo cenário, o emprego de tecnologias e equipamentos cada vez mais
modernos em todos os contextos da sociedade e a regulamentação do setor elétrico
tem impactado sensivelmente no nível de exigência quanto à qualidade da energia
fornecida pelas empresas concessionárias que, paralelamente, têm ampliado a sua
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vigilância sobre o perfil dos seus consumidores e os impactos provocados pelos
mesmos no sistema elétrico.
Essa profissionalização do setor elétrico que envolve todos os agentes da
cadeia, incluindo a geração, transmissão, distribuição de energia e consumidores,
demanda projetos e formas de implantação e manutenção de sistemas cada vez mais
eficientes que, por sua vez, demandam profissionais mais qualificados, equipamentos e
ferramentas mais adequadas e metodologias de manutenção preventiva e corretiva
mais eficazes.
Não obstante a significativa aplicação de novas tecnologias nos processos de
instalações e nos sistemas elétricos, muitos dos profissionais que atuam neste
segmento aprenderam as técnicas e atividades de seu ofício no decorrer da própria vida
profissional. Apenas uma pequena parte deste contingente buscou qualificação e
atualização, e enfrentam hoje grandes dificuldades em lidar com as novas tecnologias
e estão paulatinamente sendo excluídos do mercado formal de trabalho.
Diante disto e do cenário atual que hoje Tocantins apresenta em relação ao
desenvolvimento acelerado em vários setores econômicos impulsionado pela produção
agroindustrial providos da migração de grandes mercados para região centro-oeste. E
do perfil profissional que este mercado solicita, onde resulta no surgimento do
profissional em eletrotécnica, e sendo este profissional escasso do mercado regional.
E por não existir, na região, escolas formadoras nem cursos técnicos na referida área,
o SENAI Tocantins, visando atender esta necessidade, oferece o Curso Técnico em
Eletrotécnica. Procurando fortalecer as ações da cadeia produtiva, qualificando
profissionais com habilidades e competências necessárias para o desempenho eficiente
e eficaz na indústria, bem como, oportunizando aos jovens meios para inserção no
mercado de trabalho, alinhado aos referenciais estratégicos do SENAI Tocantins que é
promover educação profissional de qualidade, adequando a oferta de mão de obra ao
perfil profissional demandado pela mercado regional, promovendo assim a educação
para o trabalho, ainda apoiando o segmento da indústria, fortalecendo-o com mão de
obra qualificada, a geração de emprego e renda, bem como, contribuindo para o
desenvolvimento sustentável do país.

Plano de Curso

FP.EP.18.03

Revisão 1

30/05/2017

Página 15 de 103

Aprovado pela Resolução nº 29 SENAI-CR/TO, 12 de dezembro de 2018

4. OBJETIVO GERAL DO CURSO
Habilitar profissionais técnicos de nível médio em eletrotécnica capazes de atuar
com as tecnologias de automação e controle dos processos industriais e de contribuir
para a competitividade do setor produtivo, atendendo às demandas da indústria por
profissionais qualificados de acordo com as exigências decorrentes da evolução
tecnológica.

5. REQUISITOS DE ACESSO
Ter concluído o ensino médio (ou equivalente) ou estar cursando o 2º ano da
referida etapa de ensino, devendo concluí-la até o final do curso técnico, sob pena de
não poder receber o Diploma de Habilitação Técnica.

6. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
Nome do Curso

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Eixo Tecnológico

CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS

Nível de Qualificação

3

Código CBO:

3131

Competência Geral:

Instalar, manter e projetar sistemas elétricos
prediais, industriais e de potência, cumprindo
legislações vigentes, parâmetros de eficiência
energética, normas técnicas, de qualidade, de
segurança e saúde e, ainda, ambientais.
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7 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
7.1 ITINERÁRIO FORMATIVO
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7.2 MATRIZ CURRICULAR
Módulos

Básico

Específico I

Específico II

Específico III

Carga
Horária

Unidades curriculares

Comunicação Oral e Escrita

60 h

Eletricidade

90 h

Medidas Elétricas

50 h

Leitura e Interpretação de Desenho

30 h

Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e
Segurança no Trabalho (QSMS)

30 h

Segurança em Eletricidade

60 h

Eletrônica

40 h

Instalações Elétricas Prediais

110 h

Instalações Elétricas Industriais I

60 h

Projetos Elétricos Prediais

110 h

Acionamento de Dispositivos Elétricos
Automatizado

75 h

Instalações Elétricas Industriais II

80 h

Projetos Elétricos Industriais

105 h

Projeto Interdisciplinar I

60 h

Gestão da Manutenção

30 h

Instalações de Sistemas Elétricos de
Potência (SEP)

90 h

Manutenção Elétrica Predial e Industrial

50 h

Manutenções e Operações de Sistemas
Elétricos de Potência (SEP)

30 h

Projeto Interdisciplinar II

60 h

Projetos de Sistemas Elétricos de
Potência

60 h

Carga Horária Fase Escolar
Estágio Supervisionado Opcional
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320 h

320 h

320 h

320 h

1280 h
160 horas - Não obrigatório
conforme Lei 11.788.

Carga Horária Total
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A Matriz Curricular está estruturada em 4 módulos sendo um básico e três
específicos totalizando de 1280 horas.
Está estruturado de forma que o processo educacional seja desenvolvido de
forma que possa propiciar o desenvolvimento das competências, habilidades e atitudes
conforme previsto no perfil profissional de conclusão do curso.
O Módulo básico contempla a todas as Unidades de Competências e é integrado
por unidades curriculares para o desenvolvimento de competências básicas totalizando
320 horas.
Os módulos Específicos I, II e III é integrado por unidades curriculares referentes
às capacidades técnicas que propiciam o desenvolvimento das competências
especificas e de capacidades sociais, totalizando 960 horas.
A organização das unidades curriculares visa à criação de um ambiente favorável
ao processo de aprendizagem, permitindo ao aluno a construção de fundamentos
básicos, específico, no qual permite desenvolver as competências e habilidades
necessárias no curso.
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7.3 ORGANIZAÇÃO INTERNA DAS UNIDADES CURRICULARES

Módulo: BÁSICO
Perfil Profissional: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
Unidade Curricular: Comunicação Oral e Escrita.
Carga Horária: 60h
Unidade de Competência
1 - Instalar sistemas elétricos prediais, industriais e de potência (SEP), cumprindo legislações
vigentes, parâmetros de eficiência energética, normas técnicas, de qualidade, de segurança e
saúde e, ainda, ambientais.
2 - Manter sistemas elétricos prediais, industriais e de potência (SEP), cumprindo legislações
vigentes, parâmetros de eficiência energética, normas técnicas, de qualidade, de segurança e
saúde e, ainda, ambientais.
3 - Projetar sistemas elétricos prediais, industriais e de potência (SEP), cumprindo legislações
vigentes, parâmetros de eficiência energética, normas técnicas, de qualidade, de segurança e
saúde e, ainda, ambientais.
Objetivo Geral: Desenvolver fundamentos técnicos e científicos relativos às técnicas de
comunicação e de redação de documentos técnicos, bem como as capacidades sociais,
organizativas e metodológicas, de acordo com a atuação do profissional no mundo do trabalho.

Conteúdos Formativos
Elemento de
Competência

Padrão de Desempenho

Conhecimentos

Capacidades
Técnicas

•

Fundamentos
•

Ler e interpretar texto

•

Identificar e interpretar tipos de grafias

•

Identificar e interpretar símbolos e signos do
contexto social

•

Utilizar linguagens como meio de expressão,
informação e comunicação

•

•

Interpretar textos técnicos
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•

Elaborar apresentações, inclusive em meio
eletrônico

•

Interpretar manuais e catálogos técnicos

•

Pesquisar em diversas fontes, inclusive em
meio eletrônico

•

Produzir e estruturar textos técnicos (e-mail,
parecer, relatório, manual etc.)

•

Decodificar e codificar informações

•

Comunicar-se oralmente e por meio
eletrônico

•

Manipular textos eletrônicos

•

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas
•

•

•

Técnica de Intelecção de Texto
o

Análise textual (etapa
de preparação de
compreensão do
texto): visão global do
texto, levantamento
dos conceitos e dos
termos fundamentais,
identificação de ideias
principais e
secundárias do
parágrafo,
identificação das interrelações textuais,
identificação de
introdução,
desenvolvimento e
conclusão

o

Temática: depreensão
do assunto,
depreensão do tema,
depreensão da
mensagem, resumo do
texto

o

Interpretativa:
coerência interna,
profundidade no
tratamento do tema,
validade e relevância
da argumentação (e
da contraargumentação)

o

Elaboração de texto
crítico

Metodológicas
o

Cumprir normas e procedimentos

o

Manter-se atualizado tecnicamente

o

Ter capacidade de análise

o

Ter senso crítico

o

Ter senso investigativo

o

Ter visão sistêmica

Organizativas
o

Demonstrar organização nos dados
coletados

o

Ter eficácia na coleta de dados e
informações

•

Parágrafo
o

Estrutura interna:
tópico frasal, ideias
secundárias

o

Unidade interna:
sequência de ideias,
coerência, concisão

o

Tipos de parágrafo:
narrativo, descritivo,
dissertativo

Sociais
o

Demonstrar atitudes éticas

o

Demonstrar postura de cooperação

o

Saber se informar, se comunicar,
argumentar, compreender e agir

o

ter proatividade

o

Ter responsabilidade

o

trabalhar em equipe
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•

•

•

•

Relatório Técnico
o

Estrutura básica

o

Tipos de relatório:
atividade, ocorrência,
estudos ou de
pesquisa

Editor de Texto
o

Digitação de textos

o

Inserções

o

Formatação

o

Impressão de arquivos

Editor de apresentações
gráficas
o

Apresentação:
estruturação da
apresentação,
gerenciamento de
tempo, ferramentas de
multimídia

o

Slide: regras de
estruturação, inserção
de figuras e arquivos,
formatação

Descrição de objeto, processo
e ambiente

Bibliografia Básica




Título 1: Cereja, William Roberto; Magalhães, Thereza Cochar - Português Linguagens Volume Único - 4ª Ed. 2013 - Atual;
Título 2; Ferreira, Marina - Redação - Palavra e Arte - 3ª Ed. 2010 – Atual;
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Módulo: BÁSICO
Perfil Profissional: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
Unidade Curricular: Eletricidade
Carga Horária: 90h
Unidade de Competência
1 - Instalar sistemas elétricos prediais, industriais e de potência (SEP), cumprindo legislações
vigentes, parâmetros de eficiência energética, normas técnicas, de qualidade, de segurança e
saúde e, ainda, ambientais.
2 - Manter sistemas elétricos prediais, industriais e de potência (SEP), cumprindo legislações
vigentes, parâmetros de eficiência energética, normas técnicas, de qualidade, de segurança e
saúde e, ainda, ambientais.
3 - Projetar sistemas elétricos prediais, industriais e de potência (SEP), cumprindo legislações
vigentes, parâmetros de eficiência energética, normas técnicas, de qualidade, de segurança e
saúde e, ainda, ambientais.
Objetivo Geral: Desenvolver fundamentos técnicos e científicos relativos às grandezas e ao
funcionamento de circuitos eletroeletrônicos, bem como capacidades sociais, organizativas e
metodológicas, de acordo com a atuação do técnico no mundo do trabalho.

Conteúdos Formativos
Elemento de
Competência

Padrão de Desempenho

Conhecimentos

Capacidades
Técnicas

•
Fundamentos
•

Efetuar cálculos de operações fundamentais
de matemática

•

Identificar as ferramentas adequadas para
realização dos testes de acordo com a
classe de tensão

•

Identificar ausência de tensão

•

Reconhecer princípios da física
(eletricidade, magnetismo,
eletromagnetismo e mecânica)

•

Reconhecer princípios de química (reações
químicas)
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o

Trigonometria

o

Conjuntos numéricos e
números decimais
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Operações com
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Razão e proporção:
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o

Múltiplos

o

Submúltiplos

o

Arredondamento
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•

Reconhecer princípios de trigonometria

•

Interpretar diagramas e esquemas elétricos

•

Interpretar simbologia de componentes
elétricos

•

Identificar terminologias técnicas

•

Aplicar princípios de trigonometria

•

Aplicar princípios de química e física

•

Identificar e interpretar unidades de medidas
elétricas

•

•

Identificar as ferramentas, equipamentos e
instrumentos de medição adequados para
as medições e os testes

o

Dígitos significativos na
leitura de instrumentos

o

Notação científica

o

Frações, potenciação e
radiciação

o

Equações de 1º e 2º
grau

o

Geometria espacial e
plana

Fundamentos de Eletricidade
o

Histórico

o

Materiais elétricos

o

Fontes geradoras por
ação: pressão,
química, magnética,
térmica, mecânica,
luminosa

o

Carga elétrica

o

Eletrização dos corpos

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas
•

•

Metodológicas
o

Cumprir normas e procedimentos
o
Identificar diferentes alternativas de
solução nas situações propostas

Lei Coulomb

o

o

Campo elétrico

o

Manter-se atualizado tecnicamente

o

Força elétrica

o

Ter capacidade de análise

o

Potencial elétrico

o

Ter senso crítico

o

o

Ter senso investigativo

Diferença de potencial
(ddp)

o

Ter visão sistêmica

Organizativas
o

Demonstrar organização nos
próprios materiais e no
desenvolvimento das atividades.

o

Estabelecer prioridades

o

Integrar os princípios da qualidade
às atividades sob a sua
responsabilidade.

o

•

•

Magnetismo e
Eletromagnetismo
o

Ferromagnetismo:
natural, artificial, leis da
atração e repulsão
entre polos,
inseparabilidade dos
ímãs, interação entre
ímãs

o

Campo magnético:
linhas de forças
magnéticas, fluxo de
indução magnética,
densidade do fluxo
magnético, circuitos
magnéticos

o

Eletromagnetismo:
campo magnético no

Ter cuidado com ferramentas,
instrumentos e insumos colocados à
sua disposição.

Sociais
o

Comunicar-se com clareza
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o

Demonstrar atitudes éticas

o

Demonstrar postura de cooperação

o

Ter proatividade

o

Ter responsabilidade

o

Trabalhar em equipe

condutor, regras, força
de Lorentz, lei de
faraday, lei de lenz,
autoindução

•

•
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o

Capacitância e
indutância

o

Capacitores: definição,
características,
comportamento em
corrente contínua,
associação em série,
associação em paralelo

o

Indutores: definição,
características,
comportamento em
corrente contínua,
associação em série,
associação em paralelo

Grandezas fundamentais do
circuito elétrico
o

Corrente elétrica

o

Tensão elétrica

o

Resistência elétrica

Princípios de Leis e Teoremas
o

Leis: Ohm, Kirchoff

o

Ponte Wheatstone

•

Fator de potência

•

Corrente Alternada

Revisão 1

o

Grandezas e valores
característicos

o

Princípio de geração

o

Análise fasorial de
circuitos em corrente
alternada com
representação na
forma retangular e
polar: resistivo,
capacitivo, indutivo,
resistivo, indutivo, RL –
série e paralelo,
resistivo, capacitivo,
RC – série e paralelo,
resistivo, indutivo,
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capacitivo, RLC – série
e paralelo
o

•

•

Potência em corrente
alternada: aparente,
ativa, reativa

Circuitos elétricos
o

Série

o

Paralelo

o

Misto

Potência elétrica em corrente
contínua
o

Definição

o

Energia elétrica

o

Rendimento

o

Máxima transferência
de potência

o

Lei de Joule

Bibliografia Básica




Título 1 - Silva Filho, Matheus Teodoro da - Fundamentos de Eletricidade – Edição 2007 LTC;
Título 2 - Ferraro, Nicolau Gilberto; Ramalho Junior, Francisco; Soares, Paulo Toledo - Os
Fundamentos da Física - Vol. 3 – Eletricidade – Edição 2007 - MODERNA;
Título 3 - GUSSOW, Milton. Eletricidade Básica. 2.ed. Porto Alegre, RS: Bookmam, 2009;

Módulo: BÁSICO
Perfil Profissional: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
Unidade Curricular: Medidas Elétricas
Carga Horária: 50h
Unidade de Competência
1 - Instalar sistemas elétricos prediais, industriais e de potência (SEP), cumprindo legislações
vigentes, parâmetros de eficiência energética, normas técnicas, de qualidade, de segurança e
saúde e, ainda, ambientais.
2 - Manter sistemas elétricos prediais, industriais e de potência (SEP), cumprindo legislações
vigentes, parâmetros de eficiência energética, normas técnicas, de qualidade, de segurança e
saúde e, ainda, ambientais.
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3 - Projetar sistemas elétricos prediais, industriais e de potência (SEP), cumprindo legislações
vigentes, parâmetros de eficiência energética, normas técnicas, de qualidade, de segurança e
saúde e, ainda, ambientais.
Objetivo Geral: Desenvolver fundamentos técnicos e científicos relativos às grandezas e ao
funcionamento de circuitos eletroeletrônicos, bem como capacidades sociais, organizativas e
metodológicas, de acordo com a atuação do técnico no mundo do trabalho.

Conteúdos Formativos
Elemento de
Competência

Padrão de Desempenho

Conhecimentos

Capacidades
Técnicas

•

Ética
o

Fundamentos
•
•

Efetuar cálculos de operações fundamentais
de matemática

•

Dados e informações

Identificar as ferramentas adequadas para
realização dos testes de acordo com a classe
de tensão

•

Identificar ausência de tensão

•

Reconhecer princípios da física (eletricidade,
magnetismo, eletromagnetismo e mecânica)

•

Reconhecer princípios de química (reações
químicas)

•

Reconhecer princípios de trigonometria

•

Interpretar diagramas e esquemas elétricos

•

Interpretar simbologia de componentes
elétricos

•

Identificar terminologias técnicas

•

Aplicar princípios de trigonometria

•

Aplicar princípios de química e física

•

Identificar e interpretar unidades de medidas
elétricas

•

Identificar as ferramentas, equipamentos e
instrumentos de medição adequados para as
medições e os testes
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•

Ética nos
relacionamentos
sociais

o

Seleção

o

Sistematização

o

Organização

o

Apresentação

Medidas elétricas
o

Princípio de funcionamento
dos instrumentos de
medida: ferro móvel, bobina
móvel, eletrodinâmico,
ressonante, digitais

o

Eletrodinâmico;
Ressonante; Digitais;
Características básicas dos
instrumentos de medida;
Escala; Precisão;
Sensibilidade; Posição;
Isolação.

o

Características básicas dos
instrumentos de medida:
escala, precisão,
sensibilidade, posição,
isolação

o

Instrumentos e grandezas:
voltímetro, amperímetro,
ohmímetro, wattímetro,
cossifímetro,
frequencímetro,
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Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas
•

•

•

multímetros, medidores de
energia elétrica, técnicas de
medição, padronização de
tensões EBT, BT, MT , AT
e EAT, medições em EBT

Metodológicas
o

Cumprir normas e procedimentos

o

Identificar diferentes alternativas de
solução nas situações propostas

o

Manter-se atualizado tecnicamente

o

Ter capacidade de análise

o

Ter senso crítico

o

Ter senso investigativo

o

Ter visão sistêmica

o

Medição de potência em
circuitos trifásicos; Teorema
de Blondel, Medição de
potência em circuito
equilibrado;

Organizativas
o

Demonstrar organização nos próprios
materiais e no desenvolvimento das
atividades.

o

Estabelecer prioridades

o

Integrar os princípios da qualidade às
atividades sob a sua
responsabilidade.

o

Ter cuidado com ferramentas,
instrumentos e insumos colocados à
sua disposição.

Sociais
o

Comunicar-se com clareza

o

Demonstrar atitudes éticas

o

Demonstrar postura de cooperação

o

ter proatividade

o

Ter responsabilidade

o

trabalhar em equipe

Bibliografia Básica
 Título 1 - Silva Filho, Matheus Teodoro da - Fundamentos de Eletricidade – Edição 2007 LTC;
 Título 2 - ROLDAN, José. Manual de medidas elétricas. Hemus, 2002;
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Módulo: BÁSICO
Perfil Profissional: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
Unidade Curricular: Leitura e Interpretação de Desenho
Carga Horária: 30h
Unidade de Competência
1 - Instalar sistemas elétricos prediais, industriais e de potência (SEP), cumprindo legislações
vigentes, parâmetros de eficiência energética, normas técnicas, de qualidade, de segurança e
saúde e, ainda, ambientais.
2 - Manter sistemas elétricos prediais, industriais e de potência (SEP), cumprindo legislações
vigentes, parâmetros de eficiência energética, normas técnicas, de qualidade, de segurança e
saúde e, ainda, ambientais.
3 - Projetar sistemas elétricos prediais, industriais e de potência (SEP), cumprindo legislações
vigentes, parâmetros de eficiência energética, normas técnicas, de qualidade, de segurança e
saúde e, ainda, ambientais.
Objetivo Geral: Desenvolver fundamentos técnicos e científicos relativos às simbologias, aos
croquis, aos esquemas e aos diagramas eletroeletrônicos, bem como capacidades sociais,
organizativas e metodológicas, de acordo com a atuação do técnico no mundo do trabalho.

Conteúdos Formativos
Elemento de
Competência

Padrão de Desempenho

Conhecimentos

Capacidades
Técnicas

•

Ética
o

Fundamentos
•

Efetuar cálculos de operações fundamentais
de matemática

•

Postura ética nos
dados e informações
coletados

Escala

•

Identificar elementos da geometria descritiva

o

Definição e aplicação

•

Identificar elementos de desenho

o

•

Identificar as normas técnicas vigentes de
desenho

Razão, proporção e
regra de três simples

•

Utilizar instrumentos de medidas
dimensionais

•

Interpretar projetos arquitetônicos

•

Interpretar planta baixa e desenhos
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•

•

Revisão 1

Equipes de trabalho
o

Trabalho em grupo

o

Relações
interpessoais

Unidade de medida
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•

Interpretar perspectivas, vistas e cortes

•

Interpretar escalas de desenho

•

Interpretar as unidades de medidas

•

Identificar tipos de legendas

•

Identificar instrumentos e ferramentas de
desenho

•

•

Identificar escalas de desenho

•

Identificar dimensões dos ambientes (local)

•

Identificar as simbologias utilizadas no projeto

•

Efetuar cálculos de perímetro de área e
volume

•

•

Dimensionar escalas

o

Múltiplos e
submúltiplos

o

Sistema internacional

o

Sistema inglês

Medidas lineares e de área
o

Conversão de
unidades

o

Ferramentas e
instrumentos de
medidas

Leitura e Interpretação
o

Planta baixa

o

Perspectivas, vistas e
cortes

o

Cota do desenho

o

Posicionamento dos
componentes
arquitetônicos

o

Leiautes

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas
•

•

•

Metodológicas
o

Cumprir normas e procedimentos

o

Simbologia

o

Manter-se atualizado tecnicamente

o

Diagramas

o

Ter capacidade de análise

o

Ter senso crítico

o

Ter senso investigativo

o

Ter visão sistêmica

Organizativas
o

Demonstrar organização nos dados
coletados

o

Ter eficácia na coleta de dados e
informações

•

Normas técnicas de desenho
técnico

•

Organização dos dados e
informações
o

Coleta

o

Seleção

o

Organização

o

Análise

Sociais
o

Comunicar-se com clareza

o

Demonstrar atitudes éticas

o

Demonstrar postura de cooperação

o

ter proatividade

o

Ter responsabilidade

o

trabalhar em equipe
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Bibliografia Básica




Título 1- FRENCH, Thomas E. Desenho Técnico. 18. ed. Porto Alegre (RS): Globo, 1978.
V. 3;
Título 2 - Pereira, Nicole de Castro - Desenho Técnico – Edição 2012 - LT;
Título 3 - Ribeiro, Antônio Clélio; Peres, Mauro Pedro; Izidoro, Nacir - Curso de Desenho
Técnico e Autocad – Edição 2013 - Pearson;

Módulo: BÁSICO
Perfil Profissional: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
Unidade Curricular: Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança no Trabalho (QSMS)
Carga Horária: 30h
Unidade de Competência
1 - Instalar sistemas elétricos prediais, industriais e de potência (SEP), cumprindo legislações
vigentes, parâmetros de eficiência energética, normas técnicas, de qualidade, de segurança e
saúde e, ainda, ambientais.
2 - Manter sistemas elétricos prediais, industriais e de potência (SEP), cumprindo legislações
vigentes, parâmetros de eficiência energética, normas técnicas, de qualidade, de segurança e
saúde e, ainda, ambientais.
3 - Projetar sistemas elétricos prediais, industriais e de potência (SEP), cumprindo legislações
vigentes, parâmetros de eficiência energética, normas técnicas, de qualidade, de segurança e
saúde e, ainda, ambientais.
Objetivo Geral: Desenvolver fundamentos técnicos e científicos relativos às ações preventivas
pertinentes à conservação do meio ambiente, à segurança e à saúde nos serviços em
eletricidade e à utilização de princípios de gestão da qualidade, bem como capacidades sociais,
organizativas e metodológicas, de acordo com a atuação do profissional no mundo do trabalho.

Conteúdos Formativos
Elemento de
Competência

Padrão de Desempenho

Conhecimentos

Capacidades
Técnicas

•
Fundamentos
•

Interpretar os processos de gestão da
qualidade, meio ambiente, e saúde e
segurança do trabalho

•

Identificar os riscos ocupacionais
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Qualidade
o

Terminologias e
procedimentos

o

Princípios de gestão
da qualidade

o

Processo
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•

Identificar os aspectos relacionados à saúde
e à segurança do trabalho

•

Identificar normas técnicas e
regulamentadoras vigentes

•

Identificar normas técnicas, de qualidade, de
saúde e segurança no trabalho e as
ambientais

•

Identificar ferramentas da qualidade

•

Identificar EPI e EPC

•

Identificar elementos da gestão ambiental

•

Identificar as condições ambientais de riscos
no trabalho

•

Conceituar princípios de qualidade

•

Conceituar princípios ambientais

•

•

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas
•

Ferramentas: Pareto,
Ishikawa, histograma,
lista de verificação,
brainstorm, gráfico de
controle, diagrama de
dispersão

o

Planilhas e gráficos

Qualidade Total
o

Conceito

o

Eficiência

o

Eficácia

o

Melhoria contínua

Meio Ambiente
o

Aspectos e impactos
ambientais da ação
humana: consumo
consciente, reciclagem
de lixo, descarte de
resíduos

o

Ecossistemas e
globalização dos
problemas ambientais

o

Racionalização do uso
dos recursos naturais
e fontes de energia

o

Preservação do meio,
tecnologias limpas,
uso de recursos
renováveis e
desenvolvimento
sustentável

Metodológicas
o

•

o

Avaliar o trabalho realizado, na
perspectiva de melhoria contínua

o

Cumprir normas e procedimentos

o

Identificar diferentes alternativas de
solução nas situações propostas

o

Manter-se atualizado tecnicamente

o

Ter capacidade de análise

o

Ter senso crítico

o

Ter senso investigativo

o

Ter visão sistêmica

•

Saúde e Segurança
o

A CIPA

o

Acidentes de trabalho:
definições,
características, tipos
(no trajeto, fora do
local e do horário de
trabalho)

Organizativas
o

Aplicar as ferramentas da qualidade
nos processos.

o

Demonstrar organização

o

Estabelecer prioridades

o

Doenças:
profissionais, doença
do trabalho

o

Comunicar-se com clareza

o

Condições ambientais:
riscos ambientais no
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o

Demonstrar atitudes éticas

o

Demonstrar postura de cooperação

o

ter proatividade

o

Ter responsabilidade

o

trabalhar em equipe

trabalho, riscos
ergonômicos,
prevenção e redução
de danos
o

•

Riscos ocupacionais:
medidas preventivas,
utilização de
equipamentos de
prevenção individual
(EPI), utilização de
equipamentos de
prevenção coletiva
(EPC), controle e
conservação dos
equipamentos de
proteção

Equipes de trabalho
o

Trabalho em grupo

o

Relações
interpessoais

Bibliografia Básica




Título 1 - Paladini, Edson Pacheco - Gestão da Qualidade: Teoria e Prática; 3ª ed. São
Paulo: Atlas, 2012;
Título 2 - Araujo, Giovanni Moraes de - Elementos do Sistema de Gestão de SMSQRS Vol. 1 - Teoria da Vulnerabilidade - 2ª Ed. 2010;
Título 3 - Soluri, Daniela; Neto, Joaquim - SMS - Fundamentos Em Segurança, Meio
Ambiente e Saúde - Série Educação Profissional - Edição 2015 - LTC

Módulo: BÁSICO
Perfil Profissional: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
Unidade Curricular: Segurança em Eletricidade
Carga Horária: 60h
Unidade de Competência
1 - Instalar sistemas elétricos prediais, industriais e de potência (SEP), cumprindo legislações
vigentes, parâmetros de eficiência energética, normas técnicas, de qualidade, de segurança e
saúde e, ainda, ambientais.
Objetivo Geral: Desenvolver capacidades técnicas para prevenção de acidentes relacionados
com serviços de eletricidade com base na norma regulamentadora NR 10, bem como
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capacidades sociais, organizativas e metodológicas, de acordo com a atuação do técnico no
mundo do trabalho.

Conteúdos Formativos
Elemento de Padrão de Desempenho Capacidades
Competência
Técnicas

Conhecimentos

•

Segurança no trabalho
o

Organização do local de
trabalho

o

Organização dos dados
e informações
coletadas

o

Procedimentos de
segurança

Capacidades Técnicas
•

Elaborar e seguir Análise Preliminar de
Risco (APR)

•

Identificar a área a ser sinalizada e isolada

•

Identificar as condições de segurança para
execução do projeto

•

Identificar as etapas de desenergização,
conforme norma

•

Identificar as normas técnicas e de
segurança

•

Identificar e aplicar técnicas e métodos de
primeiros socorros

•

Identificar e utilizar EPI e EPC adequados à
atividade e à classe de tensão

•

Identificar lesões causadas por acidentes
elétricos

•

Identificar medidas preventivas de proteção
e combate a incêndios

•
•

•

•

Primeiros socorros
o

Noções sobre lesões

o

Priorização do
atendimento

o

Aplicação de respiração
artificial

o

Massagem cardíaca

o

Técnicas para remoção
e transporte de
acidentados

o

Práticas

Riscos em instalações e
serviços com eletricidade

Identificar métodos de princípios de
incêndios

o

O choque elétrico,
mecanismos e efeitos

Identificar os riscos inerentes ao trabalho
com a eletricidade

o

Campos
eletromagnéticos

o

Arcos elétricos,
queimaduras e quedas

•

Identificar prioridade de atendimento

•

Interpretar e executar os procedimentos de
trabalho

•

Interpretar e executar serviços de acordo
com a Ordem de Serviço (OS)

•

Interpretar índices de acidentes no trabalho

•

Interpretar informações técnicas
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Técnicas de Análise de Risco

•

Acidentes de origem elétrica
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o

Causas diretas e
indiretas

o

Discussão de casos
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•

Reconhecer normas técnicas e
regulamentadoras vigentes

•

•

Reconhecer princípios de saúde, segurança
e combate a incêndio do trabalho em
eletricidade

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas
•

•

•

Metodológicas
o

Cumprir normas e procedimentos

o

Identificar diferentes alternativas de
solução nas situações propostas

o

Manter-se atualizado tecnicamente

o

Ter capacidade de análise

o

Ter senso crítico

o

Ter senso investigativo

o

Ter visão sistêmica

Organizativas
o

Comunicar-se com clareza

o

Demonstrar atitudes éticas

o

Ter proatividade

o

Ter responsabilidade

o

Trabalhar em equipe

Sociais
o

Comunicar-se com clareza

o

Demonstrar atitudes éticas

o

ter proatividade

o

Ter responsabilidade

o

trabalhar em equipe
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Medidas de Controle do Risco
Elétrico
o

Desenergização

o

Equipotencialização

o

Seccionamento
automático da
alimentação

o

Extrabaixa tensão

o

Barreiras e invólucros

o

Bloqueios e
impedimentos

o

Obstáculos e anteparos

o

Isolamento das partes
vivas

o

Isolação dupla ou
reforçada

o

Colocação fora de
alcance

o

Separação elétrica

o

Aterramento funcional
(TN / TT / IT), de
proteção, temporário

o

Dispositivos a corrente
de fuga

•

Equipamentos de proteção
coletiva

•

Regulamentações do MTE

Revisão 1

o

Normas
Regulamentadoras
relacionadas às
instalações elétricas

o

Disposições gerais e
campo de aplicação

o

NR 5 - Comissão
Interna de Prevenção
de Acidentes

o

NR 6 - Equipamentos
de Proteção Individual
(EPI)
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•
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NR 10 - Segurança em
Instalações e Serviços
em Eletricidade

o

NR 17 - Ergonomia

o

NR 18 - Condições e
Meio Ambiente de
Trabalho na Indústria
da Construção

o

NR 21 - Trabalho a Céu
Aberto

o

NR 26 - Sinalização de
Segurança

o

NR 33 - Segurança e
Saúde no Trabalho em
Espaços Confinados

o

NR 10 - Segurança em
Instalações e Serviços
com Eletricidade

o

Qualificação,
habilitação, capacitação
e autorização

Rotinas de trabalho –
procedimentos
o

Instalações
desenergizadas

o

Liberação para serviços

o

Sinalização

o

Inspeções de áreas,
serviços, ferramental e
equipamento

•

Responsabilidades

•

Proteção e combate a incêndio

•

Plano de Curso

o

Revisão 1

o

Noções básicas

o

Medidas preventivas

o

Métodos de extinção

o

Prática

Riscos adicionais
o

Altura

o

Ambientes confinados

o

Áreas classificadas

30/05/2017

Página 36 de 103

Aprovado pela Resolução nº 29 SENAI-CR/TO, 12 de dezembro de 2018

o

Umidade

o

Condições atmosféricas

•

Equipamentos de proteção
individual

•

Fundamentos da segurança
com eletricidade

•

Educação em Prevenção de
Acidentes – GEPA/CIPA
o

Campanhas de
segurança

Bibliografia Básica



Título 1 - Santos Junior, Joubert Rodrigues Dos - Nr-10 - Segurança Em Eletricidade - Uma
Visão Prática - 2ª Ed. 2016 - Editora Érica;
Título 2 - Barros, Benjamim Ferreira de; Borelli, Reinaldo; Guimarães, Elaine Cristina De
Almeida - NR-10 - Guia Prático de Análise e Aplicação - Norma Regulamentadora de
Segurança Em Instalações – Edição 2010 - Editora Érica;

Módulo: ESPECÍFICO I
Perfil Profissional: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
Unidade Curricular: Eletrônica
Carga Horária: 40h
Unidade de Competência
1 - Instalar sistemas elétricos prediais, industriais e de potência (SEP), cumprindo legislações
vigentes, parâmetros de eficiência energética, normas técnicas, de qualidade, de segurança e
saúde e, ainda, ambientais.
2 - Manter sistemas elétricos prediais, industriais e de potência (SEP), cumprindo legislações
vigentes, parâmetros de eficiência energética, normas técnicas, de qualidade, de segurança e
saúde e, ainda, ambientais.
3 - Projetar sistemas elétricos prediais, industriais e de potência (SEP), cumprindo legislações
vigentes, parâmetros de eficiência energética, normas técnicas, de qualidade, de segurança e
saúde e, ainda, ambientais.
Objetivo Geral: Desenvolver fundamentos técnicos e científicos relativos às grandezas e ao
funcionamento de circuitos eletroeletrônicos, bem como capacidades sociais, organizativas e
metodológicas, de acordo com a atuação do técnico no mundo do trabalho.

Conteúdos Formativos
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Elemento de
Competência

Padrão de Desempenho

Conhecimentos

Capacidades
Técnicas

Fundamentos
•

Efetuar cálculos de operações fundamentais de
matemática

•

Identificar as ferramentas adequadas para
realização dos testes de acordo com a classe
de tensão

•

Identificar ausência de tensão

•

Reconhecer princípios da física (eletricidade,
magnetismo, eletromagnetismo e mecânica)

o

Decimal, Binário,
Hexadecimal

Reconhecer princípios de química (reações
químicas)

o

Conversão entre bases

•

•

Sistemas Numéricos

•

Reconhecer princípios de trigonometria

•

Álgebra de Boole

•

Interpretar diagramas e esquemas elétricos

•

Portas Lógicas

•

Interpretar simbologia de componentes
elétricos

•

Circuitos Combinacionais

•

Circuitos Sequenciais

•

Princípios de Eletrônica

•

Identificar terminologias técnicas

•

Aplicar princípios de trigonometria

o

Diodos semicondutores

•

Aplicar princípios de química e física

o

Retificação monofásica

•

Identificar e interpretar unidades de medidas
elétricas

o

Retificação trifásica

•

o

Diodo Zener

Identificar as ferramentas, equipamentos e
instrumentos de medição adequados para as
medições e os testes

o

Led

o

Reguladores de tensão

o

Filtro capacitivo

o

Transistor

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas
•

Metodológicas
o

Cumprir normas e procedimentos

o

Identificar diferentes alternativas de
solução nas situações propostas

o

Manter-se atualizado tecnicamente

o

Ter capacidade de análise

o

Ter senso crítico

o

Ter senso investigativo
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o
•

•

Ter visão sistêmica

Organizativas
o

Demonstrar organização nos próprios
materiais e no desenvolvimento das
atividades.

o

Estabelecer prioridades

o

Integrar os princípios da qualidade às
atividades sob a sua responsabilidade.

o

Ter cuidado com ferramentas,
instrumentos e insumos colocados à
sua disposição.

Sociais
o

Comunicar-se com clareza

o

Demonstrar atitudes éticas

o

Demonstrar postura de cooperação

o

ter proatividade

o

Ter responsabilidade

o

trabalhar em equipe

Bibliografia Básica




Título 1 - Cruz, Eduardo Cesar Alves; Choueri Jr., Salomão - Eletrônica Aplicada – Ed.
2007- Editora Érica;
Título 2 - Pedroni, Volnei A. - Eletrônica Digital Moderna e VHDL – Edição 2010 - Campus;
Título 3 - Malvino, Albert Paul - Eletrônica - Vol. I - 8ª Ed. 2016 - AMGH Editora;

Módulo: ESPECÍFICO I
Perfil Profissional: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
Unidade Curricular: Instalações Elétricas Prediais
Carga Horária: 110h
Unidade de Competência
1 - Instalar sistemas elétricos prediais, industriais e de potência (SEP), cumprindo legislações
vigentes, parâmetros de eficiência energética, normas técnicas, de qualidade, de segurança e
saúde e, ainda, ambientais.
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Objetivo Geral: Desenvolver capacidades técnicas relativas a instalações elétricas prediais,
bem como capacidades sociais, organizativas e metodológicas, de acordo com a atuação do
técnico no mundo do trabalho.

Conteúdos Formativos
Elemento de
Competência

Padrão de
Desempenho

Conhecimentos

Capacidades
Técnicas

•

Capacidades Técnicas
•

Ajustar e parametrizar componentes dos
sistemas elétricos

•

Descartar resíduos em conformidade com
as normas ambientais vigentes
considerando as esferas Municipal,
Estadual e Federal

•

Identificar e aplicar métodos e técnicas de
instalação

•

Identificar e aplicar técnicas de
aterramento

•

Identificar os materiais, componentes,
instrumentos, ferramentas e
equipamentos

•

Identificar sequência de operação

•

Identificar sistemas elétricos

•

Instalar circuitos elétricos conforme
projeto

•

Interpretar e montar diagramas elétricos

•

Interpretar ordem de serviço

•

Ler e interpretar diagramas elétricos

•

Montar infraestrutura elétrica, conforme
projeto

Ferramentas e equipamentos
o

Manuseio

o

Tipos

o
•



Ferramentas
manuais: alicates,
chaves de fenda,
canivetes, serras,
tarraxa para
eletrodutos, linha
de bater, limas,
martelo, níveis,
prumo de centro,
dobradores de
tubos, rebitadeira



Ferramentas
elétricas:
soprador térmico,
parafusadeira,
furadeira manual,
serras



Instrumentos:
instrumentos de
medidas
elétricas,
instrumentos de
medição linear

Zelo

Infraestrutura
o

Aplicação conforme
Norma ABNT NBR 5410

Reconhecer normas regulamentadoras e
técnicas

o

Características

•

Reconhecer princípios de eletricidade

o

Dimensionamento

•

Reconhecer princípios de qualidade,
segurança, saúde e meio ambiente

o

Simbologia

o

Identificação

o

Tipos

•

•

Utilizar novas tecnologias
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Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas
•

Metodológicas

•

Eletrodutos e
acessórios



Barramentos e
acessórios



Canaletas e
acessórios

o

Cumprir normas e procedimentos



o

Identificar diferentes alternativas
de solução nas situações
propostas

Quadro de
distribuição e
caixas



Cabeamento
estruturado

o

•



Manter-se atualizado
tecnicamente

o

Ter capacidade de análise

o

Ter senso crítico

o

Ter senso investigativo

o

Ter visão sistêmica

•

Organizativas
o

Aplicar procedimentos técnicos

o

Demonstrar organização

o

Estabelecer prioridades

o

Ter responsabilidade
socioambiental

•

Sociais
o

Comunicar-se com clareza

o

Demonstrar atitudes éticas

o

Ter proatividade

o

Ter responsabilidade

o

Trabalhar em equipe
•

•

Plano de Curso
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Revisão 1

o

Descarte adequado de
resíduos

o

Reciclagem de resíduos

Aterramento
o

Aplicação conforme
Norma ABNT NBR 5410

o

Características

o

Dimensionamento

o

Simbologia

o

Esquemas: TNC, TNS,
TNCS, TT, IT

Equipes de trabalho
o

Trabalho em grupo

o

Relações interpessoais

o

Responsabilidades
individuais

o

Fatores de satisfação no
trabalho

Postura ética
o

Ética nos
relacionamentos sociais e
profissionais

o

Ética no uso de máquinas
e equipamentos

Higiene e Segurança no Trabalho
o

Princípios de higiene e
segurança no trabalho

o

Princípios de segurança
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•

•

•
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Organização e limpeza de
ambientes de trabalho:
utilização de EPI’s,
equipamentos,
metodologias, normas e
procedimentos

Sistema de iluminação
o

Aplicação conforme
Norma ABNT NBR 5410
e 5413

o

Características

o

Dimensionamento

o

Simbologia

o

Identificação

o

Tipos de lâmpadas:
lâmpadas incandescentes
e acessórios, lâmpadas
frias e acessórios,
lâmpadas de descarga e
acessórios, LED’s

Dispositivos de proteção
o

Aplicação conforme
Norma ABNT NBR 5410

o

Características

o

Dimensionamento

o

Simbologia

o

Identificação

o

Tipos


Fusível



Disjuntores



Diferencial
Residual (DR)



Dispositivo de
proteção contra
surtos (DPS)

Diagramas elétricos
o

Aplicação conforme
Norma ABNT NBR 5410
e 5444

o

Características
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o

Simbologia

o

Identificação

o

Tipos: unifilar e multifilar

Condutores elétricos
o

Aplicação conforme
Norma ABNT NBR 5410

o

Tipos: rígidos e flexíveis,
unipolares e multipolares,
isolados e nus

o

Conexões: emendas e
conectores

o

Características

o

Dimensionamento

o

Simbologia

o

Identificação

o

Instalações


Fixados em
paredes



Sobre isoladores
e em linha aérea



Em eletroduto
aparente ou
embutidos



Em leitos de
cabos e em
eletrocalhas

o

Descartes adequados de
resíduos

o

Reciclagem de resíduos

o

Racionalização do uso
dos recursos naturais e
fontes de energia

Dispositivos de manobra
o

Aplicação conforme
Norma ABNT BR 5410

o

Características

o

Dimensionamento

o

Simbologia

o

Identificação
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Interruptores



Dimmer



Botões



Contatores



Sensores



Relés: relés de
impulso,
minuterias,
programadores
de horários



Controladores
programáveis

o

Aplicação conforme
Norma ABNT NBR 5419

o

Características

o

Dimensionamento

o

Simbologia

o

Tipos: Faraday e Franklin

o

Acessórios

Tomadas de corrente
o

Aplicação conforme
Norma ABNT NBR 5410

o

Características

o

Dimensionamento

o

Simbologia

o

Identificação

o

Tipos

Motores elétricos de corrente
alternada
Tipos: motor monofásico
de fase auxiliar e
universal

Sistemas de alimentação elétrica
o

Plano de Curso



Sistema de proteção contra
descargas atmosféricas (SPDA)

o

•

Tipos

Aplicação conforme
Norma ABNT NBR 5410
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•

•

o

Aplicação conforme
Norma ABNT BR 14039

o

Características:
regulamentação das
Concessionárias locais

o

Simbologia

o

Identificação

o

Tipos: alimentação em
baixa tensão e
alimentação em média
tensão

Dispositivos de comunicação e
segurança patrimonial
o

Características

o

Dimensionamento

o

Simbologia

o

Identificação

o

Tipos: sistemas de
alarme residencial,
sistema de telefonia,
cerca elétrica, sistema de
porteiro eletrônico,
sistema de portão
automático, sistema de
circuito fechado de TV
(CFTV)

Organização de ambientes de
trabalho – gestão da rotina
o

Definição de etapas

o

Elaboração de
cronogramas

o

Registro de serviço

Bibliografia Básica




Título 1 - LIMA FILHO, D.L. - Projetos de Instalações Elétricas Prediais. Ed. Érica Ltda.,
2011;
Título 2 - Negrisoli, Eduardo Mirando, Instalações Elétricas: Projetos Prediais. SP, Edgard
Blucher, Ed 20;
Título 3 - CAVALIN, Geraldo. Instalações elétricas pred - iais: Conforme Norma NBR
5410:2004. 22 Ed. São Paulo - Érica, 2014;
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Módulo: ESPECÍFICO I
Perfil Profissional: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
Unidade Curricular: Instalações Elétricas Industriais I
Carga Horária: 60h
Unidade de Competência
2 - Manter sistemas elétricos prediais, industriais e de potência (SEP), cumprindo legislações
vigentes, parâmetros de eficiência energética, normas técnicas, de qualidade, de segurança e
saúde e, ainda, ambientais.
Objetivo Geral: Desenvolver capacidades técnicas relativas a instalações elétricas industriais,
bem como capacidades sociais, organizativas e metodológicas, de acordo com a atuação do
técnico no mundo do trabalho.

Conteúdos Formativos
Elemento de Padrão de Desempenho Capacidades
Competência
Técnicas

Conhecimentos

•

Gerador Elétrico
o

Características

o

Simbologia

o

Identificação

o

Dimensionamento

o

Funcionamento: a vazio
e com carga

o

Ligações

o

Diagramas

o

Tipos: gerador
monofásico e gerador
trifásico

Capacidades Técnicas
•
•

•

Ajustar e parametrizar componentes dos
sistemas elétricos
Descartar resíduos em conformidade com
as normas ambientais vigentes
considerando as esferas Municipal,
Estadual e Federal
Identificar e aplicar métodos e técnicas de
instalação

•

Identificar e aplicar técnicas de aterramento

•

Identificar e efetuar sequência de operação

•

Identificar normas regulamentadoras e
técnicas

•

o

Características

Identificar os materiais, componentes,
instrumentos, ferramentas e equipamentos

o

Simbologia

•

Identificar sistemas elétricos

o

Identificação

•

Instalar circuitos elétricos conforme projeto

o

Dimensionamento

Plano de Curso
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•

Interpretar e montar diagramas elétricos

•

Interpretar ordem de serviço

•

Montar infraestrutura elétrica, conforme
projeto

•

Reconhecer princípios de eletricidade

•

Reconhecer princípios de qualidade,
segurança, saúde e meio ambiente

•

Utilizar novas tecnologias

•

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas
•

•

•

Metodológicas

o

Funcionamento: a vazio
e com carga

o

Ligações

o

Diagramas

o

Tipos: transformador
monofásico e
transformador trifásico

Dispositivos de manobra,
sinalização e proteção
o

Aplicação conforme
Norma ABNT NBR 5410

o

Características

o

Dimensionamento

o

Simbologia

o

Cumprir normas e procedimentos

o

Identificação

o

Identificar diferentes alternativas de
solução nas situações propostas

o

o

Manter-se atualizado tecnicamente

o

Ter capacidade de análise

o

Ter senso crítico

o

Ter senso investigativo

o

Ter visão sistêmica

Tipos: botoeiras,
contatores, relés,
sinaleiras luminosa e
sonora, chave fim de
curso, sensores
indutivo, capacitivo,
fotoelétrico e
ultrassônico, relé
térmico de proteção
contra sobrecarga,
fusíveis Diazed e NH,
disjuntor
termomagnético,
disjuntor diferencial
residual, disjuntormotor

Organizativas
o

Aplicar procedimentos técnicos

o

Demonstrar organização

o

Estabelecer prioridades

o

Ter responsabilidade
socioambiental

•

Sociais
o

Comunicar-se com clareza

o

Demonstrar atitudes éticas

o

ter proatividade

o

Ter responsabilidade

o

trabalhar em equipe

Plano de Curso
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Condutores elétricos industriais
o

Aplicação conforme
Norma ABNT NBR 5410

o

Tipos

o

Conexões

•

Descartes adequados de
resíduos

•

Infraestruturas de sistemas
elétricos industriais

Revisão 1

o

Aplicação conforme
Norma ABNT NBR 5410

o

Características
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o

Dimensionamento

o

Simbologia

o

Identificação

o

Tipos


Perfilados,
eletrocalhas,
leitos e
acessórios



Barramentos e
acessórios



Canaletas e
acessórios



Painéis de
comandos e
caixas

o

Descartes adequados
de resíduos

o

Reciclagem de resíduos

•

Aterramento – instalações
elétricas industriais, conforme
ABNT NBR 5410

•

Acionamentos

Revisão 1

o

Características

o

Dimensionamento

o

Parametrização

o

Simbologia

o

Diagramas

o

Identificação

o

Tipos

o

Sistemas de partida
direta: direta sem
reversão e direta com
reversão

o

Sistemas de partida
indireta: partida estrela
triângulo com e sem
reversão, partida série
paralelo, partida
compensadora com e
sem reversão, partida
com chave soft starter
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o

Frenagem: por contra
corrente,
eletromecânica, por
injeção de corrente
contínua

o

Inversor de frequência:
comando local via IHM,
comando remoto digital
e analógico

Bibliografia Básica



Título 1 - WALENIA, Paulo Sergio, Projetos elétricos industriais - ed. BASE;
Título 2 - MAMEDE FILHO, João. Instalações elétricas industriais. 8. ed. Rio de Janeiro:
Livros Técnicos e Científicos 2007;

Módulo: ESPECÍFICO I
Perfil Profissional: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
Unidade Curricular: Projetos Elétricos Prediais
Carga Horária: 110h
Unidade de Competência
3 - Projetar sistemas elétricos prediais, industriais e de potência (SEP), cumprindo legislações
vigentes, parâmetros de eficiência energética, normas técnicas, de qualidade, de segurança e
saúde e, ainda, ambientais.
Objetivo Geral: Desenvolver fundamentos técnicos e científicos que serão empregados na
elaboração de projetos de instalações elétricas, bem como capacidades sociais, organizativas
e metodológicas, de acordo com a atuação do técnico no mundo do trabalho.

Conteúdos Formativos
Elemento de
Competência

Padrão de
Desempenho

Conhecimentos

Capacidades
Técnicas

•

Ética
o

Capacidades Técnicas
•

Adequar o projeto de acordo com os
recursos do cliente, respeitando as

Plano de Curso

FP.EP.18.03

•

Ética no tratamento das
informações coletadas e
elaboradas

Pesquisa e análise de informações

Revisão 1

30/05/2017

Página 49 de 103

Aprovado pela Resolução nº 29 SENAI-CR/TO, 12 de dezembro de 2018

•

normas técnicas, de saúde e
segurança no trabalho, e de
preservação ambiental

o

Técnicas de Pesquisa

o

Fontes de consulta

Analisar a pertinência e a adequação
dos dados coletados no levantamento
de campo

o

Seleção de informações

o

Análise das informações e
conclusões

•

Aplicar as regulamentações da
concessionária local

•

Aplicar legislações, normas técnicas,
de qualidade, de saúde e segurança
no trabalho, e ambientais

•

Normas técnicas
o

Disposições gerais e campo
de aplicação

o

Organização

•

Comparar o projeto com as exigências
do cliente

o

Hierarquia e órgãos
regulamentadores

•

Compatibilizar o projeto com as
exigências do órgão competente

o

Tipos

o

Uso

•

Consultar catálogos e manuais de
fabricantes

o

Exemplos

•

o

Outras denominações

Efetuar cálculos fundamentais e
complexos de matemática

o

Legislações: Federais,
Estaduais e Municipais

•

Elaborar croquis, leiautes e diagramas
elétricos

•

Desenho de instalações elétricas

•

Elaborar desenhos de sistemas
elétricos prediais

o

Elementos de um sistema
elétrico

•

Elaborar memorial descritivo do projeto
de sistemas elétricos prediais
(dimensionamento, especificação,
quantificação, diagramas elétricos e
quadros de cargas)

o

Circuitos elétricos

o

Materiais utilizados em
instalações elétricas

o

Identificar a documentação necessária
à legalização do projeto de acordo
com o órgão competente

Dispositivos de controle dos
circuitos

o

Dispositivos de proteção dos
circuitos

•

Identificar a necessidade do cliente

o

•

Identificar e aplicar escalas e legendas
de desenho

•

Identificar e aplicar normas técnicas
vigentes de desenho

Representação das
instalações em planta:
simbologia, planta baixa,
cobertura, esquema vertical,
detalhamento, ponto de
consumo

•

Identificar elementos e simbologias do
desenho

o

Instalação de para-raios

o

Instalações elétricas em
edificação

•

•
•

Identificar instrumentos e ferramentas
de desenho

•

Projeto

Identificar ponto de entrega de energia
elétrica
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•

Levantar dados técnicos, segundo os
padrões estabelecidos

o

Viabilidade técnica e
econômica

•

Localizar posição das cargas

o

Confiabilidade

•

Propor soluções de eficiência
energética

o

Recursos: humanos,
financeiros e materiais

•

Realizar estudos de viabilidade técnica
e econômica

o

Cronograma: físico e
financeiro

•

Realizar medições dimensionais e
elétricas dos ambientes e dos locais,
equipamentos e máquinas elétricas,
utilizando os instrumentos de medidas

o

Apresentação do projeto

•

Registrar os projetos nos órgãos
competentes

•

Seguir regulamentações da
concessionária local

•

Selecionar as normas e as
regulamentações aplicáveis ao projeto

•

Selecionar as normas e as
regulamentações aplicáveis ao projeto

•

Utilizar softwares específicos para a
elaboração do projeto

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas
•

•

•

•

Desenho assistido por computador
o

Software aplicativo:
apresentação e
características

o

Desenho aplicado às
instalações elétricas: a área
de trabalho, comandos de
desenho e modificação e
comandos de auxílio

o

Manipulação de desenhos:
trabalhando com textos,
manipulação de blocos de
desenhos, manipulando as
hachuras, comandos de
dimensionamento

o

Impressão e manipulação de
escalas

Fundamentos de Desenho Técnico
o

Razão e importância (o
desenho e o técnico)

Metodológicas
o

Cumprir normas e
procedimentos

o

Normas – ABNT – ISO – DIN
e outros

o

Identificar diferentes
alternativas de solução nas
situações propostas

o

Instrumentos e utensílios de
desenho

o
o

Manter-se atualizado
tecnicamente

Formatos e dobramentos de
papel

o

Escrita (NBR 8402)

o

Ter capacidade de análise
o

Escalas (NBR 8196)

o

Ter senso crítico
o

Linhas (NBR 8403)

o

Ter senso investigativo
o

o

Ter visão sistêmica

Projeção ortogonal (NBR
10067): projeção no primeiro
e terceiro diedros, vistas,
esboço cotado de vistas,
cotagem (NBR 10126)

Organizativas
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•

o

Aplicar procedimentos
técnicos

o

Demonstrar organização

o

Estabelecer prioridades

o

Ter responsabilidade
socioambiental

o

•

Perspectiva: paralela
cavaleira (45º), axométrica e
isométrica, desenho
isométrico (visão explodida),
esboço cotado em
perspectiva

Conselho de classe

Sociais

o

Atribuições técnicas

o

Comunicar-se com clareza

o

Responsabilidade técnica

o

Demonstrar atitudes éticas

o

Código de defesa do
consumidor

o

ter proatividade

o

Ter responsabilidade

o

trabalhar em equipe

•

•

•

Plano de Curso
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Planejamento e controle
o

Etapas de planejamento:
análise de cenários,
formulação dos objetivos,
formulação das estratégias,
cronograma, execução e
avaliação

o

Organização: documentação

Projeto de instalações elétricas
prediais, seguindo padrão de
eficiência energética
o

Dimensionamento de
condutores

o

Dimensionamento de
dispositivos de proteção

o

Dimensionamento de
eletroduto

o

Cálculo de demanda

o

Cálculo de fator de carga

o

Cálculo de iluminação
(lâmpadas, luminárias e
sistemas de iluminação,
iluminação interna,
iluminação externa)

o

Planta elétrica

Memorial descritivo

Revisão 1

o

Estrutura

o

Objetivo

o

Levantamento de dados

o

Partes componentes:
memória de cálculo,
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diagramas elétricos, plantas,
leiautes, especificações, lista
de material, anexos
(manuais de
equipamentos/instrumentos)
•

•

Organização de trabalho – gestão da
rotina
o

Delimitação de atividades

o

Definição de etapas

o

Previsão de recursos

o

Elaboração de cronogramas

Organização das informações
o

Coleta

o

Seleção

o

Organização

o

Análise

o

Formatação dos dados e
informações (Norma da
ABNT)

Bibliografia Básica




Título 1 - LIMA FILHO, Domingos Leite. - Projetos de instalações elétricas prediais. 12. ed.
rev. São Paulo: Érica, 2011;
Título 2 - CREDER, Hélio. - Instalações elétricas. 15. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos
e Científicos, 2012. ;
Título 3 - CAVALIN, Geraldo. - Instalações elétricas prediais: Conforme Norma NBR
5410:2004. 22 Ed. São Paulo: Érica, 2014;

Módulo: ESPECÍFICO II
Perfil Profissional: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
Unidade Curricular: Acionamento de Dispositivos Elétricos Automatizado
Carga Horária: 75h
Unidade de Competência
2 - Manter sistemas elétricos prediais, industriais e de potência (SEP), cumprindo legislações
vigentes, parâmetros de eficiência energética, normas técnicas, de qualidade, de segurança e
saúde e, ainda, ambientais.
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Objetivo Geral: Desenvolver capacidades técnicas relativas ao acionamento de sistemas
eletro-hidráulicos e eletropneumáticos em instalações elétricas industriais, bem como
capacidades sociais, organizativas e metodológicas, de acordo com a atuação do técnico no
mundo do trabalho.

Conteúdos Formativos
Elemento de
Competência

Padrão de
Desempenho

Conhecimentos

Capacidades
Técnicas

•

Equipes de trabalho

Capacidades Técnicas
•

Ajustar e parametrizar componentes
dos sistemas eletro-hidráulico e
eletropneumático

•

Aplicar operações de lógica de
programação de CLP

•
•
•

•

•

Trabalho em grupo

o

Relações interpessoais

o

Responsabilidades
individuais

Postura ética

Aplicar princípios de instalações
automatizados
Configurar componentes dos sistemas
eletroeletrônicos

o

o

Ética nos relacionamentos
sociais e profissionais

o

Ética no uso de máquinas e
equipamentos

Higiene e Segurança no Trabalho

Descartar resíduos em conformidade
com as normas ambientais vigentes
considerando as esferas Municipal,
Estadual e Federal

o

Princípios de higiene e
segurança no trabalho

o

Procedimentos e normas de
segurança

•

hidráulica e eletropneumática

•

Identificar e aplicar métodos e técnicas
de instalação

o

Organização do local de
trabalho

•

Identificar e efetuar sequência de
operação

o

Organização e limpeza de
ambientes de trabalho

•

Identificar elementos de comandos e
símbolos dos sistemas

•

Identificar elementos de comandos e
símbolos dos sistemas eletro-hidráulico,
eletropneumático e eletroeletrônico

•

Identificar grandezas elétricas

•

Identificar os materiais, componentes,
instrumentos, ferramentas e
equipamentos

•

Identificar sistemas elétricos
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Organização no trabalho
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eletropneumáticos
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•

dos elementos de
trabalho

Instalar circuitos eletro-hidráulico,
eletropneumático e eletroeletrônico,
conforme projeto

•

Interpretar e montar diagramas
eletroeletrônicos

•

Interpretar e montar diagramas eletrohidráulico e eletropneumático

•

Interpretar ordem de serviço

•

Programar sistema de automação
básica

•

Reconhecer normas regulamentadoras
e técnicas

•

Reconhecer princípios da eletro-

•

Reconhecer princípios de qualidade,
segurança, saúde e meio ambiente



Elementos de
comandos e sinais:
válvulas direcionais,
válvulas de
bloqueio, válvulas
de vazão, válvulas
de pressão



Simbologia: normas
nacionais e
internacionais



Princípio da técnica
de comando:
construção e
interpretação de
circuitos
pneumáticos,
estrutura e função
dos elementos
eletropneumáticos,
construção e
interpretação de
esquemas
eletropneumáticos

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas
•

Metodológicas
o

o

•

•

o

Cumprir normas e
procedimentos
Identificar diferentes
alternativas de solução nas
situações propostas

o

Manter-se atualizado
tecnicamente

o

Ter capacidade de análise

o

Ter senso crítico

o

Ter senso investigativo

o

Ter visão sistêmica

Eletro-hidráulica


Fundamentos
físicos da hidráulica



Óleos hidráulicos



Grupo de
acionamento



Bombas hidráulicas:
função e construção
dos elementos
hidráulicos



Simbologia: normas
nacionais e
internacionais,
estudo do controle
da velocidade do
cilindro, noções de
cálculos sobre
força, área e
volume dos
atuadores



Princípio da técnica
de comandos:
estrutura e função

Organizativas
o

Aplicar procedimentos técnicos

o

Demonstrar organização

o

Estabelecer prioridades

o

Ter responsabilidade
socioambiental

Sociais
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o

Comunicar-se com clareza

o

Demonstrar atitudes éticas

o

ter proatividade

o

Ter responsabilidade

o

trabalhar em equipe

dos elementos
eletro-hidráulicos,
construção e
interpretação de
esquemas eletrohidráulicos
o
•

Descarte adequado de
resíduos

Acionamentos eletroeletrônicos
o

Controladores
Programáveis – CLP:
contexto, evolução,
aplicações, conceito e
princípios de
funcionamento, arquitetura,
programação

•

IHM: contexto e aplicações

•

Sistema supervisório SCADA:
contexto e aplicações

Bibliografia Básica







Título 1 - SIMONE, Gilio A. - Máquinas de Indução Trifásicas – teoria e exercícios.
Editora Érica;
Título 2 - CARVALHO, Geraldo, Máquinas de Elétricas – teoria e ensaios. Editora
Érica;
Título 3 - KOSOW, Irving L. Máquinas elétricas e transformadores. 14. São Paulo:
Globo, 2000;
Título 4 - MAMEDE Filho, João. Manual de Equipamentos Elétricos, Editora LTC;
Título 5 - FRANCHI, Claiton Moro. Acionamentos Elétricos, Editora: Erica, 2007;
Título 6 - FRANCHI, Claiton Moro. Inversores de Frequência, Editora: Erica, 2008.

Módulo: ESPECÍFICO II
Perfil Profissional: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
Unidade Curricular: Instalações Elétricas Industriais II
Carga Horária: 80h
Unidade de Competência
2 - Manter sistemas elétricos prediais, industriais e de potência (SEP), cumprindo legislações
vigentes, parâmetros de eficiência energética, normas técnicas, de qualidade, de segurança e
saúde e, ainda, ambientais.
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Objetivo Geral: Desenvolver capacidades técnicas relativas a instalações elétricas industriais,
bem como capacidades sociais, organizativas e metodológicas, de acordo com a atuação do
técnico no mundo do trabalho.

Conteúdos Formativos
Elemento de Padrão de Desempenho Capacidades
Competência
Técnicas

Conhecimentos

•

Capacidades Técnicas

Motores de indução (assíncrono)
o

Características

o

Dimensionamento

•

Ajustar e parametrizar componentes dos
sistemas elétricos

o

Funcionamento: a vazio
e com carga

•

Descartar resíduos em conformidade com
as normas ambientais vigentes
considerando as esferas Municipal,
Estadual e Federal

o

Ligações

o

Simbologia

o

Diagramas

o

Identificação

o

Tipos: motor trifásico e
motor de múltiplas
velocidades

•

Identificar e aplicar métodos e técnicas de
instalação

•

Identificar e aplicar técnicas de aterramento

•

Identificar e efetuar sequência de operação

•

Identificar normas regulamentadoras e
técnicas

•

Motor síncrono
o

Características

o

Dimensionamento

o

Funcionamento: a vazio
e com carga

•

Identificar os materiais, componentes,
instrumentos, ferramentas e equipamentos

•

Identificar sistemas elétricos

•

Instalar circuitos elétricos conforme projeto

o

Ligações

•

Interpretar e montar diagramas elétricos

o

Simbologia

•

Interpretar ordem de serviço

o

Diagramas

•

Montar infraestrutura elétrica, conforme
projeto

o

Identificação

•

Reconhecer princípios de eletricidade

•

Reconhecer princípios de qualidade,
segurança, saúde e meio ambiente

•

Utilizar novas tecnologias
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Motor de corrente contínua
o

Características

o

Dimensionamento

o

Funcionamento: a vazio
e com carga

o
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o
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Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas
•

•

•

Metodológicas
o

Cumprir normas e procedimentos

o

Identificar diferentes alternativas de
solução nas situações propostas

o

Manter-se atualizado tecnicamente

o

Ter capacidade de análise

o

Ter senso crítico

o

Ter senso investigativo

o

Ter visão sistêmica

•

o

Diagramas

o

Identificação

o

Tipos: excitação
independente, série,
paralelo e misto

o

Motor universal

Energias renováveis
o

o

Organizativas
o

Aplicar procedimentos técnicos

o

Demonstrar organização

o

Estabelecer prioridades

o

Ter responsabilidade
socioambiental

Energia eólica


Pequeno/médio
porte



Grande porte

Energia solar
fotovoltaica


Pequeno/médio
porte



Grande porte

o

Biomassa

o

Outras energias

Sociais
o

Comunicar-se com clareza

o

Demonstrar atitudes éticas

o

ter proatividade

o

Ter responsabilidade

o

trabalhar em equipe

Bibliografia Básica



Título 1 - WALENIA, Paulo Sergio, Projetos elétricos industriais - ed. BASE;
Título 2 - MAMEDE FILHO, João. Instalações elétricas industriais. 8. ed. Rio de Janeiro:
Livros Técnicos e Científicos 2007;

Módulo: ESPECÍFICO II
Perfil Profissional: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
Unidade Curricular: Projetos Elétricos Industriais
Carga Horária: 105h
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Unidade de Competência
2 - Manter sistemas elétricos prediais, industriais e de potência (SEP), cumprindo legislações
vigentes, parâmetros de eficiência energética, normas técnicas, de qualidade, de segurança e
saúde e, ainda, ambientais.
Objetivo Geral: Desenvolver fundamentos técnicos e científicos que serão empregados na
elaboração de projetos de instalações industriais, bem como capacidades sociais,
organizativas e metodológicas, de acordo com a atuação do técnico no mundo do trabalho.

Conteúdos Formativos
Elemento de Padrão de Desempenho
Competência

Conhecimentos

Capacidades
Técnicas

•

Ética
o

Capacidades Técnicas
•

Adequar o projeto de acordo com os recursos
do cliente, respeitando as normas técnicas, de
saúde e segurança no trabalho, e de
preservação ambiental

•

Ética no tratamento
das informações
coletadas e
elaboradas

Normas técnicas
o

Analisar a pertinência e a adequação dos
dados coletados no levantamento de campo

Disposições gerais e
campo de aplicação

o

Organização

•

Aplicar as legislações e as normas técnicas

o

•

Aplicar as regulamentações da concessionária
local

Hierarquia e órgãos
regulamentadores

o

Tipos

o

Uso

o

Exemplos

o

Outras
denominações

o

Legislações:
Federais, Estaduais,
Municipais

•

•

Aplicar normas técnicas, de qualidade, de
saúde e segurança no trabalho e de
preservação ambiental

•

Aplicar softwares específicos para a
elaboração do projeto

•

Aplicar soluções tecnológicas tendo em vista a
eficiência, a qualidade energética, segurança
do usuário e das instalações e apreservação
do meio ambiente

•

Comparar o projeto com as exigências do
cliente

•

Compatibilizar o projeto com as exigências do
órgão competente

•
•

•

Projeto
o

Definição

o

Planejamento

o

Viabilidade técnica e
econômica

Efetuar cálculos fundamentais e complexos de
matemática

o

Confiabilidade

Elaborar cronograma físico e financeiro

o

Apresentação do
projeto
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•

Elaborar desenhos de sistemas elétricos
industriais, utilizando softwares específicos

•

Elaborar memorial descritivo do projeto de
sistemas elétricos industriais
(dimensionamento, especificação,
quantificação, diagramas elétricos e quadros
de cargas)

•

Elaborar orçamento dos projetos elétricos
industriais

•

Especificar materiais em função da análise do
custo-benefício

•

Identificar a documentação necessária à
legalização do projeto de acordo com o órgão
competente

•

o

Recursos: humanos,
financeiros,
materiais

o

Cronograma: físico,
financeiro

Pesquisa e Análise de
Informações – ABNT
o

Fontes de consulta

o

Seleção de
informações

o

Técnicas de
pesquisa

o

Análise das
informações e
conclusões

o

Norma de
formatação

•

Identificar as cargas a serem instaladas

•

Identificar e aplicar escalas e legendas de
desenho

•

Identificar elementos e simbologias do desenho

•

Identificar instrumentos e ferramentas de
desenho

o

Organização:
documentação

•

Identificar normas técnicas vigentes de
desenho

o

•

Identificar os consumidores

•

Identificar ponto de entrega de energia elétrica

•

Planejar o levantamento de dados, segundo os
padrões estabelecidos

•

Prever recursos físicos e financeiros

Etapas de
planejamento:
análise de cenários,
formulação dos
objetivos,
formulação das
estratégias,
cronograma,
execução, avaliação

•

Propor fontes alternativas de energia

•

Propor soluções de eficiência energética

•

Realizar medições dimensionais do percurso
da rede

•

Realizar medições dimensionais e elétricas dos
ambientes, equipamentos e máquinas
elétricas, utilizando os instrumentos de
medidas

•

Registrar os dados levantados no campo em
função do projeto a ser elaborado

•

Registrar os projetos nos órgãos competentes

•

Seguir regulamentações da concessionária
local

Plano de Curso

FP.EP.18.03

•

•

Revisão 1

•

Planejamento e controle

Memorial descritivo
o

Objetivo

o

Levantamento de
dados

o

Partes
componentes:
memória de cálculo,
diagramas elétricos,
plantas, leiautes,
especificações, lista
de material

Organização de trabalho –
gestão da rotina
o

Delimitação de
atividades
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•
•

Selecionar as normas e as regulamentações
aplicáveis ao projeto
Selecionar as normas e regulamentações
aplicáveis ao projeto

•
Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas
•

•

•

Metodológicas

o

Definição de etapas

o

Previsão de
recursos

o

Elaboração de
cronogramas

Organização das
informações
o

Coleta

o

Seleção

o

Cumprir normas e procedimentos

o

Organização

o

Identificar diferentes alternativas de
solução nas situações propostas

o

Análise

o

Formatação dos
dados e informações
(Norma da ABNT)

o

Manter-se atualizado tecnicamente

o

Ter capacidade de análise

o

Ter senso crítico

o

Ter senso investigativo

o

Ter visão sistêmica

•

Organizativas
o

Aplicar procedimentos técnicos

o

Demonstrar organização

o

Estabelecer prioridades

o

Ter responsabilidade socioambiental

Sociais
o

Comunicar-se com clareza

o

Demonstrar atitudes éticas

o

ter proatividade

o

Ter responsabilidade

o

trabalhar em equipe

•
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Projeto de instalações
elétricas industriais
o

Dimensionamento
de condutores

o

Dimensionamento
de dispositivos de
proteção

o

Dimensionamento
de eletrodutos e
eletrocalhas

o

Cálculo de demanda

o

Cálculo de fator de
carga

o

Correção de fator de
potência

o

Iluminação industrial

o

Planta elétrica

o

Sistemas de
aterramento

o

Para-raios (SPDA)

o

Projetos de
subestação de
consumidor

Anexos (manuais de
equipamentos/instrumentos)
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Bibliografia Básica




Título 1 - WALENIA, Paulo Sergio, Projetos elétricos industriais - ed. BASE;
Título 2 - MAMEDE FILHO, João. Instalações elétricas industriais. 8. ed. Rio de Janeiro:
Livros Técnicos e Científicos 2007;
Título 3 - CREDER, Hélio Instalações Elétricas, Editora LTC;

Módulo: ESPECÍFICO I
Perfil Profissional: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
Unidade Curricular: Projeto Interdisciplinar I
Carga Horária: 60h
Unidade de Competência
3 - Apoiar tecnicamente o aprimoramento de sistemas veiculares, considerando as normas,
padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de meio ambiente

Objetivo Geral: Desenvolver as capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas
no planejamento de projetos de acordo com o Itinerário SENAI de Inovação (DSPI, INVOA,
GRAD PRIX), considerando oportunidades do mercado, tecnologias convencionais e
inovadoras, a viabilidade técnica, econômica e ambiental e o desenvolvimento de modelos
virtuais e físicos.

Conteúdos Formativos
Elemento de
Competência

Padrão de Desempenho

Conhecimentos

Capacidades
Técnicas

•

Gerenciamento de projetos
o

Definição de
Gerenciamento de
Projetos

o

Características de
Projetos: de inovação e
de melhoria

o

Diferenças entre projetos
processos

Fundamentos
•

Conhecer conceito e exemplos de projetos;

•

Conhecer os processos e as fases de
gerenciamento de projetos;

•

Conhecer e aplicar técnica de formação de
grupo de projetos;

•

Conhecer e aplicar técnicas de iniciação e
organização administrativa de projetos;

•

Conhecer e aplicar técnicas de planejamento e
organização administrativa de projetos;
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•

Diretrizes empresariais
o

Missão

o

Visão
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•

Conhecer e aplicar técnicas de
acompanhamento de projetos;

o
•

Política da Qualidade
Técnicas de apresentação
de projetos

•

Conhecer e aplicar técnicas de Criatividade;

•

Conhecer e aplicar técnicas de gerenciamento
de conflitos;

o

Tecnologias para a
apresentação de projetos

•

Elaborar, apresentar e negociar proposta
comercial para implantação de soluções através
de projeto;

o

Metodologia CANVAS

•

Identificar problemas, propor soluções e exercer
o processo da tomada de decisão.

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas
•

Atuar em equipe;

•

Analisar opções e tomar decisão;

•

Demonstrar ações inovadoras;

•

Demonstrar visão sistêmica;

•

Demonstrar planejamento das atividades em
grupo;

•

Respeitar a legislação específica de saúde,
segurança e meio ambiente.

Bibliografia Básica





Título 1 - KEELING, Ralph. Gestão de projetos: uma abordagem global. São Paulo:
Saraiva. 2005;
Título 2 - KERZNER, Harold. Gestão de projetos: as melhores práticas. São Paulo: Atlas.
2002.;
Título 3 - MARCONI, Marina De Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia científica. 4.
ed. São Paulo: Atlas, 2006;
Título 4 - Elaboração de projetos inovadores na educação profissional / Sonia Regina
Hierro Parolin (org.); Heloísa Cortiani de Oliveira, Simone Luzia Maluf Zanon, Thaise
Nardelli – Curitiba: SESI/SENAI/PR, 2006

Módulo: ESPECÍFICO III
Perfil Profissional: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
Unidade Curricular: Gestão da Manutenção
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Carga Horária: 30h
Unidade de Competência
1 - Instalar sistemas elétricos prediais, industriais e de potência (SEP), cumprindo legislações
vigentes, parâmetros de eficiência energética, normas técnicas, de qualidade, de segurança e
saúde e, ainda, ambientais.
2 - Manter sistemas elétricos prediais, industriais e de potência (SEP), cumprindo legislações
vigentes, parâmetros de eficiência energética, normas técnicas, de qualidade, de segurança e
saúde e, ainda, ambientais.
3 - Projetar sistemas elétricos prediais, industriais e de potência (SEP), cumprindo legislações
vigentes, parâmetros de eficiência energética, normas técnicas, de qualidade, de segurança e
saúde e, ainda, ambientais.
Objetivo Geral: Desenvolver capacidades técnicas relativas à gestão de manutenção de
sistemas elétricos, bem como capacidades sociais, organizativas e metodológicas, de acordo
com a atuação do técnico no mundo do trabalho.

Conteúdos Formativos
Elemento de
Competência

Padrão de
Desempenho

Conhecimentos

Capacidades
Técnicas

•

Planejamento
o

Capacidades Técnicas
•

Considerar, no planejamento, a análise
crítica do sistema de gestão,
correlacionando metas estabelecidas e
alcançadas

•

Considerar, no planejamento, a
aplicação de ferramentas da qualidade e
de estatística para a análise crítica do
processo de manutenção

•

•

•

Considerar, no planejamento, a
aplicação de normas ou procedimentos
técnicos vigentes em função do controle
da qualidade do processo de
manutenção
Considerar, no planejamento, as
variáveis aleatórias e especiais
envolvidas no processo de manutenção
Considerar, no planejamento, o tempo
necessário, os recursos físicos e os
recursos humanos para a execução dos
trabalhos de manutenção
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o

Metas


Função



Estratégias de
implementação do
planejamento



Ferramentas de
avaliação das
metas

Cronograma de atividades


Função



Estrutura



Etapas



Elaboração do
cronograma



Estratégias de
implementação



Ferramentas de
avaliação de
atividades
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•

Definir, no planejamento, as estratégias
para monitorar a implementação das
metas, considerando a viabilidade
técnica dos recursos físicos disponíveis

o

•

Definir, no planejamento, as
manutenções a serem realizadas

•

Definir, no planejamento, o tempo para a
realização das etapas propostas

•

Elaborar plano de manutenção

•

Estabelecer, no planejamento, através
de ferramentas estatísticas, os padrões
de tempo

•

•

Estabelecer, no planejamento, os
critérios de avaliação das metas
estabelecidas

Estabelecer, no planejamento, o tempo
necessário para a implementação
estratégica das metas definidas

•

Identificar no planejamento as metas
estabelecidas pela empresa



Função



Estrutura



Etapas



Recursos



Elaboração da
programação



Estratégias de
implementação



Ferramentas de
avaliação

Gestão administrativa de pessoas
o

Estabelecer, no planejamento, os
critérios para avaliar a adequação do
tempo padrão

•

•

•

Programa de manutenção

Interpretar plano de manutenção
o

Sistemas de administração
de pessoas


Sistema autoritário
coercitivo



Sistema autoritário
benevolente



Sistema consultivo



Sistema
participativo

Recrutamento e seleção


Triagem



Identificação das
características
pessoais



Integração de
equipe

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas
•

Metodológicas
o

Cumprir normas e
procedimentos

o

Técnicas de capacitação

o

Identificar diferentes alternativas
de solução nas situações
propostas



Definição de
capacitação e
desenvolvimento

o

Manter-se atualizado
tecnicamente



o

Ter capacidade de análise

Levantamento das
necessidades de
capacitação

o

Ter senso crítico



Programação da
capacitação

o

Ter senso investigativo



o

Ter visão sistêmica

Avaliação de
resultados
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•

•

Organizativas
o

Aplicar procedimentos técnicos

o

Demonstrar organização

o

Estabelecer prioridades

o

Ter responsabilidade
socioambiental

•

o

Reuniões: planejamento e
condução

o

Ética

Coordenação e supervisão de
equipes
o

Sociais
o

Comunicar-se com clareza

o

Demonstrar atitudes éticas

o

ter proatividade

o

Ter responsabilidade

o

trabalhar em equipe

•

FP.EP.18.03
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Planejamento
estratégico e de
atividades



Cronograma e
fluxograma



Lista de atividades



Ciclo PDCA



Administração de
tempo

o

Supervisão de equipes de
trabalho

o

Comunicação em equipe

o

Liderança

o

Reflexão pessoal e
importância da percepção

o

Papel da supervisão

Relações humanas no trabalho
o

Inteligência emocional

o

Motivação

o

Plano de Curso

Planejamento,
organização e controle do
trabalho



Necessidades
humanas



Teoria sobre
motivação
humana



Objetivos
individuais

Administração de conflitos:
gravidade, condições,
processo, comportamento,
abordagens quanto à
administração, efeitos
positivos e negativos
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o

Comunicação: tipos de
comunicação e falhas na
comunicação

Bibliografia Básica
 Título 1 - PCM Planejamento e controle da manutenção. Rio de Janeiro: Qualitymark,
2002;
 Título 2 - VIANA, Herbert Ricardo Garcia. XENOS, Harilaus G. Gerenciando a manutenção
produtiva. Nova Lima: INDG Tecnologia e Serviços, 2004;
 Título 3 - HUNTER, James C., O monge e o executivo: uma história sobre a essência da
liderança. Rio de Janeiro: Sextante, 2004;

Módulo: ESPECÍFICO III
Perfil Profissional: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
Unidade Curricular: Instalações de Sistemas Elétricos de Potência (SEP)
Carga Horária: 90h
Unidade de Competência
3 - Projetar sistemas elétricos prediais, industriais e de potência (SEP), cumprindo legislações
vigentes, parâmetros de eficiência energética, normas técnicas, de qualidade, de segurança e
saúde e, ainda, ambientais.
Objetivo Geral: Desenvolver capacidades técnicas relativas à instalação de sistema elétrico
de potência, bem como capacidades sociais, organizativas e metodológicas, de acordo com a
atuação do técnico no mundo do trabalho.

Conteúdos Formativos
Elemento de
Competência

Padrão de Desempenho

Conhecimentos

Capacidades
Técnicas

•

Equipes de trabalho
o

Trabalho em grupo

o

Relações interpessoais

o

Responsabilidades
individuais

Capacidades Técnicas
•

Analisar diagramas elétricos

•

Analisar parâmetros elétricos registrados

•

Analisar registros de manutenções
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•

Aplicar normas técnicas, de qualidade, de
saúde e segurança no trabalho, e de
preservação ambiental

o

Ética nos
relacionamentos
sociais e profissionais

•

Compatibilizar a instalação do SEP com as
exigências dos órgãos governamentais

o

•

Ética no uso de
máquinas e
equipamentos

Consultar catálogos e manuais de
fabricantes

•

•

•

Controlar prazos e datas referentes à
tramitação da documentação de autorização
na instalação do SEP
Descartar resíduos em conformidade com
as normas ambientais vigentes
considerando as esferas Municipal,
Estadual e Federal

•

Higiene e Segurança no
Trabalho
o

Princípios de higiene e
segurança no trabalho

o

Procedimentos e
normas de segurança

Distribuição
o

Elaborar o cronograma de montagem da
instalação

Aplicação conforme
norma e padrões da
concessionária local

o

Características

•

Elaborar Ordem de Serviço (OS)

o

Dimensionamento

•

Identificar a documentação necessária à
solicitação de autorização para instalação
de Sistemas Elétricos de Potência (SEP)

o

Funcionamento

o

Ligações

•

Identificar as exigências dos órgãos
governamentais quanto à instalação do
Sistema Elétrico de Potência (SEP)

o

Classe de tensão: BT,
MT, AT

o

Simbologia

•

Identificar as implicações legais decorrentes
da falta de documentos ou da falta de
cumprimento de prazos no atendimento das
exigências dos órgãos governamentais

o

Diagramas

o

Identificação

o

Tipos de distribuição:
aérea, subterrânea,
rural (RDU), Urbana
(RDR)

o

Equipamentos de
transformação

o

Equipamentos de
manobra: chaves
fusíveis, chaves a óleo,
seccionadoras,
religadores,
alimentadores,
disjuntores

•

Elaborar Análise Preliminar de Risco (APR)

•

•

Identificar normas regulamentadoras e
técnicas

•

Identificar os materiais, componentes,
instrumentos, ferramentas e equipamentos

•

Identificar os riscos

•

Identificar sistemas elétricos

•

Instalar a infraestrutura conforme projeto

•

Instalar os circuitos elétricos conforme
projeto

•

Interpretar Diagramas elétricos.

•

Interpretar grandezas elétricas

•

Interpretar leiautes

•

Organização no trabalho
o
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•

Interpretar normas, procedimentos e
manuais

•

Interpretar parâmetros do sistema

•

Interpretar planta baixa e leiautes

•

Parametrizar os equipamentos

•

Preencher as documentações necessárias

•

Realizar Análise Preliminar de Riscos (APR)

•

Realizar as conexões elétricas

•

Reconhecer princípios de eletricidade

•

Reconhecer princípios de qualidade,
segurança, saúde e meio ambiente

•
•

•

o

Organização e limpeza
de ambientes de
trabalho

o

Registro de serviço

Geração
o

Aplicação conforme
norma e padrões da
concessionária local

o

Características

o

Dimensionamento

o

Funcionamento

o

Ligações

Relacionar EPI e EPC

o

Simbologia

Relacionar os materiais, equipamentos,
instrumentos e ferramentas necessários

o

Diagramas

o

Identificação

o

Tipos de geração

•

Segregar os resíduos em função de sua
destinação

•

Seguir a ordem de serviço

•

Seguir os procedimentos de trabalho

•

Seguir regulamentações da concessionária
local

•

Transmissão
o

Aplicação conforme
norma e padrões da
concessionária local

o

Características

o

Funcionamento

o

Ligações

o

Simbologia

•

Selecionar catálogos e manuais para a
manutenção de sistemas elétricos

•

Selecionar procedimentos de trabalho

•

Separar EPI e EPC

•

o

Diagramas

Separar os materiais, equipamentos,
instrumentos e ferramentas necessários

o

Identificação

•

Utilizar EPI e EPC

o

Tipos de transmissão

•

Utilizar ferramentas e instrumentos

•

Utilizar novas tecnologias

•

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas
•

Metodológicas
o
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Subestação
o

Aplicação conforme
norma e padrões da
concessionária local

o

Características

o

Dimensionamento

o

Funcionamento

o

Ligações

o

Simbologia
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•

•

o

Identificar diferentes alternativas de
solução nas situações propostas

o

Manter-se atualizado tecnicamente

o

Ter capacidade de análise

o

Ter senso crítico

o

Ter senso investigativo

o

Ter visão sistêmica

o

Diagramas

o

Identificação

o

Tipos de subestação

o

Equipamentos de
transformação para
subestação:
transformadores de
potência e distribuição,
transformadores de
corrente,
transformadores de
potencial,
transformadores
reguladores de tensão

o

Equipamentos de
manobra: chaves
fusíveis, chaves a óleo,
seccionadoras,
disjuntores

o

Sistema de proteção:
relé de sobrecorrente,
relés de sub e sobre
tensão, relés de gás ou
Buchholz, relés de
temperatura, relé
diferencial, válvula de
alívio de pressão

o

Para-raios:
descarregador de
chifres, tipos de pararaios, tensão de
disparo, corrente de
descarga, tensão
residual, aterramento –
resistência de
aterramento

o

Capacitores – shunt,
tipos de ligação,
proteção por TP e TC

o

Cabos isolados

o

Barras nuas

o

Malhas de aterramento:
cabos de cobre nu e
hastes de aterramento

o

Serviços auxiliares de
SEP: sistemas de
corrente contínua,

Organizativas
o

Aplicar procedimentos técnicos

o

Demonstrar organização

o

Estabelecer prioridades

o

Ter responsabilidade
socioambiental

Sociais
o

Comunicar-se com clareza

o

Demonstrar atitudes éticas

o

Ter proatividade

o

Ter responsabilidade

o

Trabalhar em equipe

Plano de Curso

FP.EP.18.03

Revisão 1

30/05/2017

Página 70 de 103

Aprovado pela Resolução nº 29 SENAI-CR/TO, 12 de dezembro de 2018

sistema de ar
comprimido
o

Buchas e isoladores:
suporte, passa-muros,
de equipamentos

o

Metais isolantes

o

Conectores

•

Smart grid

•

Conservação de energia
o

Cogeração

o

Normas técnicas para
continuidade de
fornecimento

o

Sistema tarifário

o

Monitoramento de
grandezas elétricas

o

Diagnóstico de
eficiência
energéticaAnálise
econômica

Bibliografia Básica







Título 1 - MAMEDE FILHO, J. Manual e Equipamentos Elétricos, Editora LTC (Grupo GEN),
4ª edição, 2005;
Título 2 - C. Celso de Brasil Camargo, Transmissão de Energia Elétrica - Aspectos
Fundamentais, 4° ed., Editora da UFSC, 2009 Editora: UFSC LV;
Título 3 - KAGAN, N., OLIVEIRA, C.C.B. e ROBBA, E.J. Introdução aos Sistemas de
Distribuição de Energia Elétrica, São Paulo: Edgard Bluncher, 2005;
HEDMAN D.E. Teoria das Linhas de Transmissão. 2 Volumes. Santa Maria, Edições
UFSM, 1983.
Título 4 - ELGERD, O.L.; Introdução à Teoria dos Sistemas de Energia Elétrica. McGrawHill do Brasil.
Título 5 - Zaneta Junior, Luiz Cera, Fundamentos de Sistemas Elétricos de Potência,
Editora Livraria da Física.

Módulo: ESPECÍFICO III
Perfil Profissional: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
Unidade Curricular: Manutenção Elétrica Predial e Industrial
Carga Horária: 50h
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Unidade de Competência
1 - Instalar sistemas elétricos prediais, industriais e de potência (SEP), cumprindo legislações
vigentes, parâmetros de eficiência energética, normas técnicas, de qualidade, de segurança e
saúde e, ainda, ambientais.
2 - Manter sistemas elétricos prediais, industriais e de potência (SEP), cumprindo legislações
vigentes, parâmetros de eficiência energética, normas técnicas, de qualidade, de segurança e
saúde e, ainda, ambientais.
Objetivo Geral: Desenvolver capacidades técnicas relativas à manutenção de sistemas
elétricos prediais e industriais, bem como capacidades sociais, organizativas e metodológicas,
de acordo com a atuação do técnico no mundo do trabalho.

Conteúdos Formativos
Elemento de
Competência

Padrão de
Desempenho

Conhecimentos

Capacidades
Técnicas

•

Elementos de manutenção elétrica
o

Aplicação conforme Norma
ABNT de Instalações Elétricas
em Baixa Tensão (NBR 5410)

Capacidades Técnicas
•

Aplicar estratégias para a execução
da manutenção, considerando as
diferenças individuais da equipe

o

Planejamento, programação e
controle da manutenção das
instalações elétricas

•

Aplicar normas técnicas, de
qualidade, de saúde e segurança
no trabalho, e de preservação
ambiental

o

Manutenção preditiva, corretiva
e preventiva

o

Manutenção Total Produtiva

•

Aplicar novas tecnologias

o

Instrumentos de controle de
manutenção

•

Aplicar técnicas de manutenção
conforme procedimentos

o

•

Aplicar técnicas de negociação
tendo em vista a realização da
manutenção

Técnicas de desmontagem de
equipamentos das instalações
elétricas

o

Técnicas de análise de falhas
em instalações elétricas:
identificação de sobrecargas
em circuitos, identificação de
sobreaquecimento em
componentes e circuitos,
verificação de centelhamento e
de falha de isolação (fuga de
corrente), resistência de
isolamento, falhas elétricas
(curto-circuito franco/por
impedância), seletividade dos
dispositivos de proteção dos
circuitos elétricos, condições e
valores nominais de trabalho

•

Cumprir plano de manutenção
preditiva

•

Cumprir procedimento de controle
de sistemas elétricos prediais e
industriais

•

Fazer as correções necessárias

•

Fazer ensaios de conformidade e
funcionalidade de acordo com as
normas
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•

Fazer inspeção visual em sistemas
elétricos

•

Identificar e interpretar grandezas
elétricas

•

Identificar e interpretar sistemas
elétricos

•

Identificar materiais, componentes,
instrumentos, ferramentas e
equipamentos

(sub/sobre/desequilíbrio/tensãocorrente), sequência de fase
(inversão), análise de
vibrações, análise de ruídos
o

Instrumentos de medição de
temperatura: pirômetros e
termovisor

o

Megômetro

o

Analisador de energia

o

Confiabilidade: análise de
falhas e defeitos, falha humana,
análise de riscos, prevenção e
correção de falhas

•

Identificar normas
regulamentadoras e técnicas

•

Identificar os defeitos

•

Identificar os riscos

o

Conhecimento de gestão

•

Identificar sequência de operação

o

•

Organização no trabalho:
limpeza, higiene, organização

Indicar, no projeto, as alterações
para atualização dos documentos
técnicos, inclusive por meio de
croqui

•

Interpretar Diagramas elétricos.

•

Preparar a área de trabalho para a
manutenção de sistemas elétricos
prediais e industriais, de acordo
com os procedimentos
estabelecidos

•

Programar o reparo com os setores
envolvidos

•

Reconhecer princípios de
eletricidade

•

Reconhecer princípios de
funcionamento do sistema elétrico

•

Reconhecer princípios de
qualidade, segurança, saúde e
meio ambiente

•

Reparar componentes danificados
dos sistemas elétricos prediais e
industriais

•

Reparar os circuitos elétricos
prediais e industriais

•

Substituir componentes danificados
dos sistemas elétricos
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•

Utilizar software específico de
monitoramento dos sistemas
elétricos prediais e industriais

•

Verificar o funcionamento dos
componentes

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas
•

•

•

Metodológicas
o

Cumprir normas e
procedimentos

o

Identificar diferentes
alternativas de solução nas
situações propostas

o

Manter-se atualizado
tecnicamente

o

Ter capacidade de análise

o

Ter senso crítico

o

Ter senso investigativo

o

Ter visão sistêmica

Organizativas
o

Aplicar procedimentos
técnicos

o

Demonstrar organização

o

Estabelecer prioridades

o

Ter responsabilidade
socioambiental

Sociais
o

Comunicar-se com clareza

o

Demonstrar atitudes éticas

o

ter proatividade

o

Ter responsabilidade

o

trabalhar em equipe
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Bibliografia Básica





Título 1 - BRANCO FILHO, GIL. A Organização, o Planejamento e o Controle da
Manutenção, 1ª Edição, 2008;
Título 2 - GOMIDE, TITO LIVIO FERREIRA. Inspeção Total Predial. Editora Saraiva, 2ª
Edição, 2014;
Título 3 - VIANA, Herbert Ricardo Garcia. PCM, Planejamento e Controle de Manutenção.
Rio de Janeiro, RJ: Qualitymark, 2ª Edição, 2008;
Título 7 - VERRI, Luiz Alberto. Gerenciamento pela qualidade total na manutenção. Rio de
Janeiro: Qualitymark, 2007.

Módulo: ESPECÍFICO III
Perfil Profissional: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
Unidade Curricular: Manutenções e Operações de Sistemas Elétricos de Potência (SEP)
Carga Horária: 30h
Unidade de Competência
3 - Projetar sistemas elétricos prediais, industriais e de potência (SEP), cumprindo legislações
vigentes, parâmetros de eficiência energética, normas técnicas, de qualidade, de segurança e
saúde e, ainda, ambientais.
Objetivo Geral: Desenvolver capacidades técnicas relativas à manutenção, operação e o
controle dos sistemas elétricos de potência, bem como capacidades sociais, organizativas e
metodológicas, de acordo com a atuação do técnico no mundo do trabalho.

Conteúdos Formativos
Elemento de
Competência

Padrão de
Desempenho

Capacidades Técnicas
•

Ajustar componentes dos sistemas
elétricos

•

Aplicar técnicas de manutenção
conforme procedimentos

•

Cumprir memorial descritivo

•

Cumprir plano de manutenção
preditiva

Plano de Curso
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Capacidades
Técnicas
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tipos de materiais reciclados
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Elementos de manutenção elétrica do
SEP
o

Aplicação conforme norma e
procedimentos operacionais e
de manutenção da
concessionária local

o

Planejamento, programação e
controle da manutenção do
SEP
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•

Cumprir procedimento de controle
do sistema elétrico de potência

•

Dimensionar mão de obra

•

Elaborar relatórios

•

Fazer as correções necessárias

•

Fazer ensaios de conformidade e
funcionalidade de acordo com as
normas

•

Fazer inspeção visual em sistemas
elétricos

•

Identificar defeitos

•

Identificar e interpretar grandezas
elétricas

•

Identificar e interpretar sistemas
elétricos

•

Identificar equipamentos,
diagramas, instrumentos e
ferramentas necessários para a
operação

•

Identificar equipamentos,
instrumentos e ferramentas
necessários para a operação

•

•

Identificar materiais, componentes,
instrumentos, ferramentas e
equipamentos

•

Identificar normas
regulamentadoras e técnicas

o

Técnicas de desmontagem e
substituição de equipamentos
do SEP: substituição de postes,
substituição de estruturas,
substituição de isoladores,
substituição de
transformadores, substituição
de seccionadores,
emenda/conexão/troca de
condutores

o

Técnicas de análise de falhas
do SEP: identificação de
sobrecargas em circuitos de
distribuição, identificação de
sobreaquecimento em
componentes e circuitos de
distribuição, verificação de
centelhamento e identificação
de falha de isolação (fuga de
corrente) no SEP, resistência
de isolamento, falhas elétricas
(curto-circuito franco/por
impedância), condições e
valores nominais de trabalho
(sub/sobre/desequilíbrio/tensãocorrente)

o

Aterramento: definitivo e
provisório

Elementos de operação do SEP
o

Procedimentos da
concessionária local

o

Operações de seccionadores
de redes de distribuição e
subestações

•

Identificar sequência de operação

•

Indicar, no projeto, as alterações
para atualização dos documentos
técnicos, inclusive por meio de
croqui

o

Operação local e remota

o

Procedimentos de abertura e
fechamento de circuitos

•

Interpretar Diagramas elétricos.

o

•

Preparar a área de trabalho para a
manutenção de sistemas elétricos,
de acordo com os procedimentos
estabelecidos

Painéis de controle:
supervisório (interagir) e quadro
sinótico (interagir)

•

Programar o reparo com o Centro
de Operação do Sistema

•

Reconhecer princípios de
eletricidade
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•

Reconhecer princípios de
funcionamento do sistema elétrico

•

Reconhecer princípios de
qualidade, segurança, saúde e
meio ambiente

•

Reparar componentes danificados
dos sistemas elétricos

•

Reparar sistemas elétricos de
potência

•

Substituir componentes danificados
dos sistemas elétricos

•

Utilizar software específico de
monitoramento do sistema elétrico
de potência

•

Verificar o funcionamento dos
componentes

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas
•

•

Metodológicas
o

Cumprir normas e
procedimentos

o

Identificar diferentes
alternativas de solução nas
situações propostas

o

Manter-se atualizado
tecnicamente

o

Ter capacidade de análise

o

Ter senso crítico

o

Ter senso investigativo

o

Ter visão sistêmica

Organizativas
o

Aplicar procedimentos
técnicos

o

Demonstrar organização

o

Estabelecer prioridades

o

Ter responsabilidade
socioambiental

Plano de Curso

FP.EP.18.03

Revisão 1

30/05/2017

Página 77 de 103

Aprovado pela Resolução nº 29 SENAI-CR/TO, 12 de dezembro de 2018

•

Sociais
o

Comunicar-se com clareza

o

Demonstrar atitudes éticas

o

ter proatividade

o

Ter responsabilidade

o

trabalhar em equipe

Bibliografia Básica



Título 1 - CAMINHA A. C. Introdução à Proteção dos Sistemas Elétricos NBR 7118 Disjuntores de Alta Tensão – Especificação;
Título 2 - KARDEC, Alan; NASCIF, Júlio. Manutenção: função estratégica. 4. ed. Rio de
Janeiro, RJ: Qualitymark, 2014;

Módulo: ESPECÍFICO II
Perfil Profissional: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Unidade Curricular: Projeto Interdisciplinar II

Carga Horária: 60h
Unidade de Competência
3 - Apoiar tecnicamente o aprimoramento de sistemas veiculares, considerando as normas,
padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de meio ambiente
Objetivo Geral: Desenvolver a capacidade de executar e gerenciar as atividades previstas
no planejamento de projetos de acordo com o Itinerário SENAI de Inovação (DSPI, INVOA,
GRAD PRIX), utilizando de forma integrada as competências desenvolvidas durante o curso,
de forma a reforçar a importância das mesmas e sua relação com o cotidiano profissional.

Conteúdos Formativos
Elemento de
Competência

Padrão de Desempenho

Conhecimentos

Capacidades
Técnicas

•

Gerenciamento de projetos
o

Fundamentos
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•

Conhecer e aplicar técnica de monitoramento e
controle da execução de projetos;

•

Conhecer e aplicar técnicas de encerramento
de projetos;

•

Identificar problemas, propor soluções e
exercer o processo da tomada de decisão.

o

Características de
Projetos: de inovação e
de melhoria

o

Diferenças entre projetos
processos

•

Técnicas de apresentação
de projetos
o

Tecnologias para a
apresentação de projetos

o

Metodologia CANVAS

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas
•

Atuar em equipe;

•

Analisar opções e tomar decisão;

•

Demonstrar ações inovadoras;

•

Demonstrar visão sistêmica;

•

Demonstrar planejamento das atividades em
grupo;

•

Respeitar a legislação específica de saúde,
segurança e meio ambiente.

•

Integrar os princípios da qualidade às
atividades sob a sua responsabilidade.

•

Organizar e transmitir, com clareza, dados e
informações técnicas

•

Utilizar as ferramentas, instrumentos e
insumos colocados a sua disposição de acordo
com procedimentos técnicos e as
recomendações recebidas
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Projetos
o

As fases de um projeto:
Execução e
Encerramento.

o

Iniciação: contexto do
problema, escopo do
projeto, definição dos
objetivos e resultados,
premissas, definição das
responsabilidades dos
envolvidos, técnica de
criatividade, proposta e
análise da viabilidade da
solução, Gerenciamento
de conflitos.

•

Construção de modelos
físicos
o

Requisitos do projeto para
construção de modelos
físicos

o

Processos para construção
de modelos físicos


Especificações de
projeto



Insumos



Indicadores para
determinação do
processo de fabricação



Indicadores para
determinação de
máquinas,
equipamentos e
ferramentas
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Determinação de
processos de controle
de qualidade

o

Tecnologias para
construção de modelos
físicos

o

Montagem de modelos
físicos

o

Relatório Técnico Aplicado
a Projeto de
Inovação/Melhoria

Bibliografia Básica





Título 1 - KEELING, Ralph. Gestão de projetos: uma abordagem global. São Paulo:
Saraiva. 2005;
Título 2 - KERZNER, Harold. Gestão de projetos: as melhores práticas. São Paulo: Atlas.
2002.;
Título 3 - MARCONI, Marina De Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia científica. 4.
ed. São Paulo: Atlas, 2006;
Título 4 - Elaboração de projetos inovadores na educação profissional / Sonia Regina
Hierro Parolin (org.); Heloísa Cortiani de Oliveira, Simone Luzia Maluf Zanon, Thaise
Nardelli – Curitiba: SESI/SENAI/PR, 2006

Módulo: ESPECÍFICO III
Perfil Profissional: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
Unidade Curricular: Projetos de Sistemas Elétricos de Potência
Carga Horária: 60h
Unidade de Competência
3 - Projetar sistemas elétricos prediais, industriais e de potência (SEP), cumprindo legislações
vigentes, parâmetros de eficiência energética, normas técnicas, de qualidade, de segurança e
saúde e, ainda, ambientais.
Objetivo Geral: Desenvolver capacidades técnicas relativas à elaboração de projetos de
sistemas elétricos de potência, bem como capacidades sociais, organizativas e metodológicas,
de acordo com a atuação do técnico no mundo do trabalho.

Conteúdos Formativos
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Elemento de Padrão de Desempenho Capacidades
Competência
Técnicas

Conhecimentos

•

Ética
o

Capacidades Técnicas
•

•

Adequar o projeto de acordo com os
recursos do cliente, respeitando as normas
técnicas, de saúde e segurança no trabalho
e de preservação ambiental

•

Analisar a pertinência e a adequação dos
dados coletados no levantamento de
campo

Ética no tratamento das
informações coletadas e
elaboradas

Normas técnicas
o

Disposições gerais e
campo de aplicação

o

Organização

o

Hierarquia e órgãos
regulamentadores

•

Aplicar as legislações e as normas técnicas

•

Aplicar as regulamentações da
concessionária local

o

Tipos

o

Uso

Aplicar normas técnicas, de qualidade, de
saúde e segurança no trabalho, e de
preservação ambiental

o

Exemplos

o

Outras denominações

•

Aplicar softwares específicos para a
elaboração do projeto

o

Legislações: Federais,
Estaduais e Municipais

•

Aplicar soluções tecnológicas visando à
eficiência e à qualidade energética, à
segurança do usuário e das instalações, e
à preservação do meio ambiente

•

•

Projeto
o

Definição

o

Planejamento

•

Comparar o projeto com as exigências do
cliente

o

Viabilidade técnica e
econômica

•

Compatibilizar o projeto com as exigências
do órgão competente

o

Confiabilidade

o

•

Efetuar cálculos fundamentais e complexos
de matemática

Recursos: humanos,
financeiros e materiais

o

•

Elaborar cronograma físico e financeiro

Cronograma: físico e
financeiro

•

Elaborar desenhos de sistemas elétricos de
potência

o

Apresentação do
projeto

•

Elaborar memorial descritivo do projeto de
sistemas elétricos de potência
(dimensionamento, especificação,
quantificação, diagramas elétricos)

•
•

•

Elaborar orçamento dos projetos de
sistemas elétricos de potência
Especificar materiais em função da análise
do custo-benefício
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Informações – ABNT
o

Fontes de consulta

o

Seleção de informações

o
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e conclusões
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•

Identificar a documentação necessária à
legalização do projeto de acordo com o
órgão competente

o
•

Planejamento e controle
o

•

Identificar as cargas a serem instaladas

•

Identificar e aplicar escalas e legendas de
desenho

•

Identificar elementos e simbologias do
desenho

•

Identificar instrumentos e ferramentas de
desenho

•

Identificar normas técnicas vigentes de
desenho

•

Identificar os consumidores

•

Norma de formatação

Organização:
documentação


Projeto de
sistemas
elétricos de
potência

o

Identificar ponto de entrega de energia
elétrica

Etapas de
planejamento: análise
de cenários, formulação
dos objetivos,
formulação das
estratégias,
cronograma, execução,
avaliação

o

Planejar o levantamento de dados,
segundo os padrões estabelecidos

Levantamento de
campo

o

Projetos de redes

•

Prever recursos físicos e financeiros

o

•

Propor fontes alternativas de energia

Dimensionamento de
dispositivos de manobra
e proteção

•

Realizar medições dimensionais do
percurso da rede

o

Dimensionamento de
condutores

•

Realizar medições dimensionais e elétricas
dos ambientes, equipamentos e máquinas
elétricas, utilizando os instrumentos de
medidas

o

Dimensionamento de
estruturas

•

•

Registrar os dados levantados no campo
em função do projeto a ser elaborado

•

Registrar os projetos nos órgãos
competentes

•

Seguir regulamentações da concessionária
local

•

Selecionar as normas e as
regulamentações aplicáveis ao projeto

•

•

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas
•

Metodológicas
o
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Memorial descritivo
o

Objetivo

o

Levantamento de dados

o

Partes componentes:
memória de cálculo,
diagramas elétricos,
plantas, leiautes,
especificações, lista de
material

Organização de trabalho –
gestão da rotina
o

Delimitação de
atividades

o

Definição de etapas

o

Previsão de recursos

o

Elaboração de
cronogramas
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•

•

o

Identificar diferentes alternativas de
solução nas situações propostas

o

Manter-se atualizado tecnicamente

o

Ter capacidade de análise

o

Ter senso crítico

o

Ter senso investigativo

o

Ter visão sistêmica

•

Organizativas
o

Aplicar procedimentos técnicos

o

Demonstrar organização

o

Estabelecer prioridades

o

Ter responsabilidade
socioambiental

•

Organização das informações
o

Coleta

o

Seleção

o

Organização

o

Análise

o

Formatação dos dados
e informações (Norma
da ABNT)

Anexos (manuais de
equipamentos/instrumentos)

Sociais
o

Comunicar-se com clareza

o

Demonstrar atitudes éticas

o

ter proatividade

o

Ter responsabilidade

o

trabalhar em equipe

Bibliografia Básica
Título 1 - MONTICELLI, A. e GARCIA, A. Introdução a Sistemas de Energia Elétrica. São
Paulo: Editora Unicamp, 2ª edição, 2011;
Título 2 - Barros, Benjamim Ferreira de, Cabine Primária Subestações de Alta Tensão de
Consumidor, Editora Erica;
Título 3 - MAMEDE FILHO, J. Instalações Elétricas Industriais, Editora LTC (Grupo GEN), 8ª
Edição, 2010;

7.4 METODOLOGIA DE ENSINO
A Metodologia SENAI de Educação Profissional tem como pilar a formação de
profissionais por competência, com isso todo projeto pedagógico do curso foi
desenvolvido com base em competências de forma que permita o enfrentamento dos
desafios impostos pelo mundo do trabalho.
A metodologia prevê um processo de ensino aprendizagem focado no
desenvolvimento das competências, com a pratica docente fundamentada na utilização
de estratégias de aprendizagem desafiadoras, que objetiva o desenvolvimento de
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capacidades que favorecem a formação com base em competências. Com isso a
proposta pedagógica do curso deve abranger os fundamentos, capacidades e
conhecimentos selecionados e deve sempre referenciar aos problemas reais do mundo
do trabalho pertinentes ao perfil de conclusão do curso.
A prática docente deve ser o resultado de um conjunto de ações didáticopedagógicas empregadas para desenvolver, de maneira integrada e complementar, os
processos de ensino e aprendizagem. É papel do docente planejar, organizar, propor
situações de aprendizagem e mediá-las, favorecendo a construção de conhecimentos
e o desenvolvimento de capacidades que sustentam as competências explicitadas no
perfil profissional.
A metodologia tem como foco a aplicação de várias Estratégias de Aprendizagem
Desafiadoras tais como Situação-Problema, Estudo de Caso, Projeto e Pesquisa
Aplicada. Vale ressaltar que além das estratégias de aprendizagem desafiadoras
apresentadas, o docente deve escolher outras estratégias de ensino complementares
que também possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades e dos
conhecimentos para favorecer uma aprendizagem mais efetiva.
As estratégias de aprendizagem desafiadoras devem ser planejadas e redigidas
de maneira a levar o aluno à reflexão e à tomada de decisão sobre as ações que serão
realizadas para a sua solução. O docente deve considerar a possibilidade de a
estratégia de aprendizagem desafiadora admitir sempre uma ou mais soluções.
Segue algumas sugestões de intervenções mediadoras (práticas pedagógicas)
que podem ser trabalhadas no curso:
1)

Situações de aprendizagem

Objetivo: A situação de aprendizagem não se refere apenas uma atividade, mas um
conjunto de ações que norteiam o desenvolvimento da prática docente. SituaçãoProblema é uma Estratégia de Aprendizagem Desafiadora que apresenta ao aluno uma
situação real ou hipotética, de ordem teórica e prática, própria de uma determinada
ocupação e dentro de um contexto que a torna altamente significativa. Sua proposição
deve envolver elementos relevantes na caracterização de um desempenho profissional,
levando o aluno a mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes na busca de soluções
para o problema proposto.


Avaliação de aproveitamento: a forma de avaliar está alinhada a forma de
construir o conhecimento, empregando estratégias e instrumentos de avaliação
que oportunizem o estudante fazer e refazer, para que ocorra realmente a
compreensão do processo.
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Unidades curriculares contemplados com a prática: todas as unidades.



Períodos de execução: durante o período letivo.

2)

Estudo de Casos:


Objetivo: explorar o potencial do aluno, a partir de problemas práticos onde a
realidade das empresas da região é retratada.



Unidades curriculares contemplados com a prática: todos as unidades.



Período de execução: durante o período letivo.

3)

Projetos Integradores:


Objetivo: consolidar as competências estudadas nas diferentes unidades
curriculares, através da necessidade de se utilizar competências distintas
visando resolver um problema específico ou criação solicitada.



Atividades: elaboração de projetos que podem envolver conteúdos abordados
em mais de uma unidade curricular e/ou módulo.



Avaliação de aproveitamento: dar-se-á através da análise do resultado final do
projeto, avaliando-se as habilidades de abordagem do problema oferecido e das
competências demonstradas através do resultado apresentado.



Unidades curriculares contemplados com a prática: todas as unidades.



Período de execução: durante o período letivo.

4)

Palestras técnicas, participação em eventos, seminários, workshops,
painel:


Objetivo: promover a integração dos alunos e fornecer informações e
atualizadas da área de automação.



Avaliação de aproveitamento: os alunos deverão demonstrar compreensão
dos processos observados, através de atividades com análise e opiniões
individuais ou em grupos, tendo os docentes como mediadores.



Unidades curriculares contemplados com a prática: todas as unidades.



Período de execução: durante o período letivo.

5)

Mostras individuais e em grupos:


Objetivo: apresentar trabalhos práticos baseados nos conhecimentos,
habilidades e atitudes adquiridas ao longo do curso.



Avaliação de aproveitamento: durante as apresentações os professores
identificarão a aplicação e profundidade dos conhecimentos, habilidades e
atitudes desenvolvidas nos seus respectivos componentes curriculares.
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Unidades curriculares contemplados com a prática: todas as unidades.



Período de execução: durante o período letivo.

6)

Aula prática:


Objetivo: executar tarefas práticas pré-estabelecidas nos planos de aula, com
o intuito de aperfeiçoar as habilidades previstas em cada componente curricular.



Avaliação de aproveitamento: através dos trabalhos materializados.



Unidades curriculares contemplados com a prática: todas as unidades.
Período de execução: durante o período letivo.

7)

Aulas dialogadas:


Objetivo: mediar e compartilhar conhecimentos e informações, com o intuito de
apresentar novos conceitos contribuindo de forma decisiva para a formação do
futuro profissional de automação.



Atividades: apresentação ao grupo dos objetivos do estudo, exposição do tema
por determinado período, diálogo com espaço para questionamentos, críticas e
solução de dúvidas.



Avaliação de aproveitamento: participação nas discussões, registro e
socialização das discussões.



Unidades curriculares contemplados com a prática: todas as unidades.



Período de execução: durante o período letivo.

8)

Avaliações apresentações de trabalhos:


Objetivo: buscar a assimilação progressiva, cumulativa e formativa dos
conhecimentos adquiridos no decorrer do curso.



Unidades curriculares contemplados com a prática: todas as unidades.



Período de execução: durante o período letivo.

9)

Visitas Técnicas:


Objetivo: dar oportunidade aos alunos de contextualização de conceitos e
conhecimentos adquiridos na fase escolar, através da observação e
identificação de processos produtivos de empresas e laboratórios ligados ao
sistema da automação.



Avaliação de aproveitamento: os alunos deverão demonstrar compreensão
dos processos observados, através de relatórios escritos, exposições individuais
ou em grupo, workshops, painéis de debates e outras possibilidades que
surgirem, tendo docentes como mediador, entre outros.
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10)



Unidades curriculares contemplados com a prática: todos as unidades.



Períodos de execução: durante o período letivo.
Estágio Supervisionado

Tendo em vista a importância de incentivar o estágio para o desenvolvimento das
habilidades e competências próprias da atividade profissional do curso Técnico,
proporcionando o diálogo entre a teoria e a prática, permitindo uma interação maior com
o mercado de trabalho e a atuação profissional, o SENAI irá apoiar o aluno que tiver
interesse de desenvolver o estágio curricular não obrigatório.
O estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional,
proporcionada ao aluno regularmente matriculado e com frequência efetiva em um
determinado curso técnico com a finalidade de realizar atividades específicas em
consonância com perfil profissional de conclusão do curso.
O estágio não obrigatório pode ser realizado pelos alunos que tiverem interesse e
que concluir a partir das unidades curriculares do módulo específico I da matriz
curricular.
A carga horária mínima para o aluno que optar em realizar o estágio curricular não
obrigatório é de 160 horas, que poderá ser renovada por mais seis meses, devendo ser
planejado, orientado, executado e avaliado pela Unidade Escolar, atendendo a
legislação vigentes, uma vez que cumpre o papel de complementar o processo de
aprendizagem que deve ser deve ser apostilada e registrada nos registros escolares
dos alunos que as realizarem e nos respectivos históricos escolares.
Os alunos que optarem por fazer o estágio supervisionado deverão cumprir a
carga horária em situações reais de trabalho em empresa ou instituição que atue na
mesma área profissional cursada ou em área afim, em conformidade com as diretrizes
emanadas da legislação em vigor, podendo ser cumprido concomitantemente à fase
escolar, após a conclusão do Módulo Básico, ou posteriormente à fase escolar com um
prazo de 1 ano para conclusão.
O aluno que tiver interesse deve entrar em contato com o Coordenação
Pedagógica da Unidade Escolar para que estes, conforme a legislação vigente aplicável,
faça a intermediação do contrato de estágio, junto as indústrias da região e demais
parceiros.
Para atendimento ao estágio não obrigatório deve cumprir o previsto na legislação
do Estágio e o disposto no Manual de Estágio.
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11)

Aprendizagem Técnica
Com o objetivo de atender a crescente demandas da indústria e atendendo a lei

10097/2002 que estabelece que as empresas são obrigadas a empregar e matricular
nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente
a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores
existentes em cada estabelecimento nos cursos da Aprendizagem Industrial.
SENAI Tocantins considerando esta amplitude e as diversidades de absorção
de mão qualificada por profissionais da área técnica, ampliou a oferta de cursos na
modalidade da Aprendizagem Técnica com o objetivo de promover e fomentar
estratégias que possam aproximar cada vez mais a demanda (indústria) e oferta
(SENAI) de aprendizes industriais.
O modelo pedagógico proposto está adequado para atendimento à empresas e
indústrias que necessitam de cotas de aprendizes conforme preconiza o art. 14 da
Portaria MTE 723/2012, atualizada pela Portaria MTE 1005/2013.
O curso está estruturado em módulos, organizados pedagogicamente de forma
a promover a entrada dos aprendizes com contrato no início de cada módulo.
Durante o curso, o aprendiz terá a oportunidade de entrar em contato com o
mundo do trabalho por meio de uma experiência acompanhada, a qual possibilita o
desenvolvimento de capacidades profissionais e de competências previstas para o
desempenho da ocupação.
A formação teórica segue as diretrizes estabelecidas no Catálogo Nacional de
Cursos Técnicos, instituído pela Resolução nº 3, de 9 de julho de 2008 da Câmara de
Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, devendo ser acrescidas das
horas práticas.
A duração do curso de aprendizagem para o nível médio técnico deve coincidir
com a vigência do contrato de trabalho do aprendiz; porém, excepcionalmente poderá
ocorrer que o contrato de trabalho seja celebrado após o início do curso regular, ou
terminar antes, desde que observadas as seguintes condições:
a. o início e o término do contrato e do programa deverão coincidir com o
início e término de um dos módulos em que se organizam esses cursos;
b. o contrato de trabalho deverá englobar o mínimo de horas que
assegurem a certificação do curso de aprendizagem correspondente a
uma ocupação prevista na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO,
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independente de tratar-se de uma saída intermediária do referido curso
de nível técnico;
c.

o plano de atividades práticas deverá seguir a descrição com base no
Código CBO correspondente à(s) ocupação(s);

d. a carga horária teórica não poderá ser inferior a quatrocentas horas no
momento da assinatura do contrato do aprendiz.
A critério das instituições ofertantes, as atividades práticas realizadas durante a
vigência do contrato de aprendizagem poderão ser reconhecidas para efeitos de
contagem da carga horária de estágio obrigatório desde que explicitada tal previsão na
proposta pedagógica de adaptação do curso regular à modalidade de Aprendizagem
Profissional.
12)

Atividades Complementares
As atividades complementares e extracurriculares constituem ações e atividades

adicionais, paralelas às demais atividades do curso e que devem ser desenvolvidas ao
longo do curso técnico, por meio de estudos e práticas independentes, presenciais e/ou
à distância, integralizando as unidades curriculares e os conhecimentos adquiridos no
do ambiente escolar.
Visa incentivar a participação dos alunos, em práticas curriculares multidisciplinar,
abrangendo

estudos

e

atividades

independentes,

transversais,

opcionais,

interdisciplinares e ainda enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, instigando a
participação do aluno do curso técnico em atividades que privilegiem a construção de
comportamentos sociais, humanos, culturais e profissionais, alargando o seu currículo
com experiências e vivências que contribuem para sua formação pessoal e profissional.
Dessa forma, o aluno poderá desenvolver as competências requeridas no
mercado de trabalho, sendo orientado a buscar novos conhecimentos e aprofundar em
temas relacionados ao curso, participando de eventos diversos, bem como realizando
ações que contribuam para formação de um perfil profissional empreendedor, com
iniciativa, capacidade de liderança e com habilidades para gerenciar mudanças, e acima
de tudo, um perfil profissional autoconfiante, capaz de construir suas próprias
oportunidades, requisito este indispensável ao profissional de hoje.
São consideradas atividades complementares participação em eventos internos e
externos da instituição tais como congressos, seminários, palestras, visitas técnicas,
conferências, teleconferências, simpósios, atividades culturais, participação em
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exposições ou feiras, realização de cursos na modalidade a distância com o objetivo a
difusão e/ou compartilhamento de informações, entre outros que possam enriquecer o
processo de ensino-aprendizagem.
Deve ser incentivado a participação nos eventos pelos instrutores e especialistas do
curso e desenvolvida no decorrer o curso, sempre alinhando as atividades as
capacidades técnicas a serem desenvolvidas e ao perfil de conclusão do curso.

8 CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA
APRENDIZAGEM
A avaliação da aprendizagem, entendida como um processo contínuo e
sistemático para obtenção de informações, análise e interpretação da ação educativa,
deve subsidiar as ações de todos os envolvidos e constituir-se numa prática diária que
subsidia a tomada de decisão e redirecionamento de rumos, tanto para os alunos,
quanto para os docentes.

No SENAI Tocantins, a avaliação é entendida de três formas: diagnóstica, formativa e
somática:
• Diagnóstica: possibilita o acompanhamento sistemático do processo de
desenvolvimento de competências e visa identificar lacunas de aprendizagem e
dificuldades dos alunos, de modo a redirecionar os métodos utilizados para favorecer o
sucesso de cada empreendimento educacional;
• Formativa: fornece informações ao aluno e ao docente, durante o
desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem, seja ele o desenvolvimento
de uma situação de aprendizagem, de componente curricular ou de módulo; permite
localizar os pontos a serem melhorados e indica, ainda, deficiências em relação a
procedimentos de ensino e de avaliação adotados; permite decisões de redirecionamento
do ensino e da aprendizagem, tendo em vista garantir a sua qualidade ao longo de um
processo formativo; tem uma perspectiva orientadora que, neste caso, permite aos alunos
e o docente uma visão mais ampla e real das suas atuações;
• Somativa: permite julgar o mérito ou valor da aprendizagem e ocorre ao final de
uma etapa do processo de ensino e aprendizagem, seja ela uma situação de
aprendizagem desenvolvida, o componente curricular, o módulo ou o conjunto de
módulos que configuram o curso; tem função administrativa, uma vez que permite decidir
sobre a promoção ou retenção do aluno, considerando o nível escolar em que ele se
encontra; as informações, obtidas com esta avaliação ao final de uma etapa ou de um
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processo, podem se constituir em informações diagnósticas para a etapa subsequente
do ensino.
A avaliação da aprendizagem é realizada pelo docente continuamente, por meio
de várias estratégias e apresentação de situações-problema, sendo que estas
consistem em desafios que mobilizam o aluno para desenvolvimento de produtos
significativos.
Os instrumentos e estratégias de avaliação devem contemplar o desenvolvimento
de competências, e para tal o aluno deve apropriar-se de conhecimentos, habilidades e
atitudes que podem ser verificados pelo docente por meio da observação do
protagonismo e do desempenho do aluno em:


Elaboração e apresentação de pesquisas;



Participação em debates;



Elaboração de conceitos;



Formulação de perguntas;



Resolução de atividades práticas ou teóricas;



Entrevistas (elaboração, aplicação, interpretação e apresentação);



Desenvolvimento e/ou desempenho em jogos, simulações, dramatizações
e teatralização;



Capacidade de observação;



Aplicação de método de trabalho prático ou teórico formal;



Capacidade de arguição;



Avaliação dos produtos desenvolvidos e teste de funcionamento, caso seja
aula prática;



Análise de acabamento parcial e final dos produtos desenvolvidos;



Comparação de especificações ou com o padrão solicitado, dados e
informações;



Análise de conformidade se for o caso (especificações técnicas, normas,
etc.);



Capacidade de observação sistematizada e formal;



Desempenho em atividades simuladas;



Questionamentos realizados em sala;



Auto avaliação;



Atitude em dinâmicas de grupo;



Qualidade no atendimento/relacionamento durante o desenvolvimento de
situações problema e produtos;
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Postura ética no desenvolvimento das aulas e avaliações;



Assiduidade.

Outros instrumentos e estratégias avaliativas podem ser planejados e utilizados
pelo docente além dos apresentados. A avaliação, parte integrante dos processos de
ensino e de aprendizagem, é realizada conforme os seguintes princípios:


Preponderância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos;



Explicitação dos critérios de avaliação para o discente;



Diversificação de instrumentos e estratégias de avaliação;



Estímulo ao desenvolvimento da atitude de auto avaliação por parte do
discente.

9 CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO E PROCEDIMENTOS DE
AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS
ANTERIOMENTE DESENVOLVIDAS
O aproveitamento de estudos adquiridos por meios formais reportar-se-á ao
definido em Regimento Escolar.

10.INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS
DESCRIÇÃO

Quantidade

Biblioteca

01

Sala de reuniões

01

Auditório com 156 lugares e palco

01

Sala de Coordenação Pedagógica

02

Sala de Professores

01

Sala da Gerencia

01

Sala do Responsável Administrativo

01

Sala do Financeiro

01

Sala da Secretaria Escolar

01

Sanitários (masculino, feminino e para pessoas deficientes)

08

Salas de aula

04

Laboratório de Informática com 30 computadores

01

Laboratório de CLP e Redes Industriais

01
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Laboratório de Eletricidade Industrial

01

Laboratório de Eletrônica

01

Laboratório de Hidráulica e Pneumática/ Mecânica

01

Laboratório de Instrumentação e Controle

01

Laboratório de SEP - Sistema Elétrico de Potência

01

Laboratório de Eletricidade Predial

01

Nome do Laboratório:
Localização:
Área física:

Sala 40
Construção Civil
48,60 m²
Mobiliário

Quantidade

Mesa do Professor

1

Cadeira

1

Quadro branco

1
Equipamentos e Recursos. Tecnológicos

Quantidade

Kit Complementar de CLP e Redes de Comunicação Industrial
(SOFTWARE e Licenças inclusos)
Data Show

6

Caixa de Som

1

Ar Condicionado

1

Nome do Laboratório:
Localização:
Área física:

1

Laboratório de Informática 05
NIT
46,35 m²
Mobiliário

Quantidade

Mesa do Professor

1

Cadeira

1

Quadro branco

1
Equipamentos e Recursos tecnológicos

Quantidade

Cadeira Giratória / Digitador com braço espaldar médio

30

Mesa Retangular Multiuso para computador

30

Ar condicionado split 36000 BTUs

1

Data Show

1

Caixa de Som 40 watts

1

Quadro Magnetico Branco

1

Tela de projeção retrátil

1

Estação de trabalho / mesa retangular medindo 80x120x80 cm

1

Microcomputadores Pentium III 850MHz, SDRAM 128 MB, HD 20 GB,
Interface de vídeo 8MB, placa de rede Ethernet PCI 10/100bps, saída serial

30
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RS 232, saída paralela Centrônics, 02 portas USB, mouse, teclado padrão
ABNT, monitor de vídeo 15”, gabinete mini-torre ATX;

Nome do Laboratório:
Localização:
Área física:

Laboratório de CLP e Redes Industriais
Automação
60 m²
Mobiliário

Quantidade

Cadeira

30

Quadro branco

1

Mesa

1
Equipamentos e Recursos Tecnológicos

Quantidade

Kit Complementar de CLP e Redes de Comunicação Industrial
(SOFTWARE e Licenças inclusos)

6

Mesa professor retangular medindo 120x80x80 com 2 gavetas

1

Cadeira poara Instrutor

1

Data Show

1

Caixa de Som 40 watts

1

Quadro Branco

1

Ar Condicionado

1

Bancadas de trabalho

6

Banquetas

30

Nome do Laboratório:
Localização:
Área física:

Laboratório de Eletricidade Industrial
Laboratório de Eletroeletrônica
48 m²
Mobiliário

Quantidade

Cadeira

25

Quadro branco

25

Mesa

1
Equipamentos e Recursos Tecnológicos

Quantidade

Bancada de Treinamento em Comandos Industriais 8036-10
(SOFTWARE e Licenças incluso)
Bancos de Ensaios 5 Motores Autotravo 380V_AUTOMATUS_Produto
17646

8
4

Mesa professor medindo 120x80x80 cm

1

Amário Vertical de madeira com 2 portas

1

Armário de aço com 4 prateleira 190x80x40 cm

2

Conversor estático montado em bancada didática

1

Multimetro digital 72-7745

1

Quadro simulador de defeito tensão 30/380- 220v

1
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Variador de voltagem ATV-215-M STP

5

Conjunto didático de eletrotécnica Industrial

1

Banco de ensaio didático para estudo de motores

1

Banco de ensaio didático para estudo de manutenção

1

Banco de ensaio didático de quadro de comando

1

Bancada didática em formica

2

Bancada didática com bomba centrífuga - AF205
Megômetro digital

2

Tacômetro

1

Gerador de sistema trifásico

2

Conjunto didático inversor de frequência

1

Conjunto didático partida suave de motor

1

Conjunto motor de indução sincronizada

2

Conjunto eletricos bipartidos

2

Luximetro luxine

1

Termometro digital Terrom

3

Cadeira Giratória

1

Data Show

1

Guarda roupa 16 gavetas

1

Armário de aço 198x 90x80 cm

1

Esstação de trabalho - mesa retangular

1

Caixa de Som

1

Quadro Branco

1

Ar Condicionado

1

Bancadas

8

Banquetas

30

Soprador térmico 803 1800 wats com kit

2

Bancada de Treinamento em Comandos Industriais 8036-10
(SOFTWARE e Licenças incluso)

8

Nome do Laboratório:

Laboratório de Eletrônica

Localização:

Eletroeletrônica sala Nº17

Área física:

45,56 m²
Mobiliário

Quantidade

Cadeira

25

Quadro branco

25

Mesa

1
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Equipamentos e Recursos. Tecnológicos

Quantidade

Conjunto didático de eletroeletrônica FESTO

12

Mesa retangular para Instrutor medindo 120 x 80 x 80 cm

1

Cadeira tipo caixa de tecido

30

Data Show

1

Caixa de som 40 watts

1

Quadro Branco

1

Ar Condicionado split 36 000 Btus

2

Armário vertical de madeira com duas portas

1

Bancada didática com componentes eletrônicos

13

Estação de solda PM- 800

1

Fonte de alimentação 0-30v

12

Frequêncimetro Digital

12

Gerador de Funções MOD. MFG 4200

3

Gerador de Funções e frequência

12

Kit didático para eletrônica digital

12

Kit didático para eletrônica analógica

12

Nome do Laboratório:
Localização:
Área física:

Laboratório de Hidráulica e Pneumática
Metal Mecânica
120 m²
Mobiliário

Quantidade

Cadeira

1

Quadro branco

1

Mesa

1
Equipamentos e Recursos Tecnológicos

Quantidade

Kit Didático Eletropneumática, Eletro-hidráulica e Sensores (SOFTWARE
E Licenças inclusos)

2

Mesa retangular para Instrutor medindo 120 x 80 x 80 cm

1

Cadeira universitária com estruturas em aço, peças plásticas em
polipropileno

1

Data Show

1

Caixa de som 40 watts

1

Quadro Branco

1

Ar Condicionado split 36 000 Btus

1

Tornos Mecânicos

16

Tornos CNC

3

Centro de usinagem

1

Moto Esmeril

4
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Serra Fita de Bancada Portátil 1850W 220V

1

Plainas

1

Fresas Mecânicas / eletrônicas

6

Cadeira poara Instrutor

1

Nome do Laboratório:
Localização:
Área física:

Laboratório de Instrumentação e Controle
Automação
60 m²
Mobiliário

Quantidade

Cadeira

30

Quadro branco

1

Mesa

1
Equipamentos e Recursos Tecnológicos

Quantidade

Bancada de Controle de Processos - MICRODESTILARIA (SOFTWARE
E Licença inclusos)

1

Mesa retangular para Instrutor medindo 120 x 80 x 80 cm

1

Cadeira universitária com estruturas em aço, peças plásticas em
polipropileno

1

Data Show

1

Caixa de Som 40 watts

1

Quadro Branco

1

Ar Condicionado split 36 000 Btus

1

Cadeira para Instrutor

1

Nome do Laboratório:
Localização:
Área física:

Laboratório de SEP - Sistema Elétrico de Potência
Estacionamento
1200 m²
Mobiliário

Quantidade

Cadeira

41

Quadro branco

1

Mesa

41
Equipamentos e Recursos. Tecnológicos

Quantidade

Rede de Alta Tensão

1

Kit didático de SEP

1

Mesa retangular para Instrutor medindo 120 x 80 x 80 cm

41

Cadeira universitária com estruturas em aço, peças plásticas em
polipropileno

41

Data Show

1

Caixa de Som 40 WATTS

1

Quadro Branco

1
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Ar Condicionado split 36 000 Btus

1

Cadeira para Instrutor

1

Nome do Laboratório:
Localização:
Área física:

Laboratório de Eletricidade Predial
Domótica
90 m²
Mobiliário

Quantidade

Cadeira

30

Quadro branco

1

Mesa

1
Equipamentos e Recursos Tecnológicos

Quantidade

Furadeiras manuais de 550 w

4

Bancada didática de Alarme patrimonial

3

Bancada didática de CFTV

2

Bancada didática de Alarme de incêndio

2

Medidor de rigidez de dielétrico

1

Sistema de treinamento e diagnóstico em instalações elétricas

1

Bancada didática de estrutura de iluminação

1

Conjunto para testes de transformadores

2

Banco de ensaios de antenas coletivas

2

Banco de ensaios de elétrica de potência

2

Kit vídeo porteiro Intelbras

2

Kit educacional de Qualidade de energia

2

Conjunto didático de eletrônica de potência

2

Bancada Master ADV. Módulos eletrônicos

2

Kit módulo ADV Master DE CONTROLE DE ACESSO

3

Kit módulo Porteiro

2

Simulador Didático de portão de garagem

1

Bancada didática de eletrônica Industrial

2

Estrutura fixa de Eletricidade Predial

6

Mesa retangular para Instrutor medindo 120 x 80 x 80 cm

21

Cadeira universitária com estruturas em aço, peças plásticas em
polipropileno

21

Data Show

1

Caixa de Som 40 watts

1

Quadro Branco

1

Ar Condicionado split 36 000 Btus

1
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11.ACERVO BIBLIOGRÁFICO
TÍTULO

QTDE. VOLUMES

Silva Filho, Matheus Teodoro da - Fundamentos de Eletricidade – Editora

5

LTC – 2007.
GUSSOW, Milton - Eletricidade Básica - Editora Bookmam - 2009.

3

ROLDAN, José - Manual de medidas elétricas – Editora Hemus, 2002.

2

Almeida, José Luiz Antunes de - Dispositivos Semicondutores:

2

Tiristores - Controle de Potência em CC e CA - Editora Érica - 2013
Freitas, Marcos Antônio Arantes - Eletrônica Básica – Editora LTC – 2012.

2

Tocci, Ronald J.; Widmer, Neal S. - Sistemas Digitais - Princípios e

2

Aplicações – Pearson - 2011
CAVALIN, Geraldo - Instalações Elétricas Prediais - Ed. São Paulo -

5

2014
CREDER, Hélio - Instalações Elétricas - Editora LTC - 2013

2

Lima Filho, Domingos Leite - Projetos de Instalações Elétricas Prediais

3

- Editora Érica - 2014
Petruzella, Frank D. - Motores Elétricos E Acionamentos - Amgh Editora

2

- 2013
Franchi, Claiton Moro - Inversores de Frequência - Teoria e Aplicações -

5

Editora Érica -2008
Prudente, Francesco - Automação Industrial: Pneumática - Teoria e

5

Aplicações – Editora LTC - 2013
Capelli, Alexandre - Automação Industrial - Controle do Movimento e

5

Processos Contínuos – Editora Érica - 2006
Melconian, Sarkis - Sistemas Fluidomecânicos - Hidráulica e

3

Pneumática - Editora Érica - 2014
Bonacorso, Nelso Gauze - Automação Eletropneumatica - Estude e Use

2

- Editora Érica
Pinto, Milton de Oliveira - Energia Elétrica - Geração, Transmissão e

3

Sistemas Interligados - Editora LTC - 2013
Caminha, Amadeu Casal - Introdução A Proteção Dos Sistemas

3

Elétricos – Editora Blucher
Kagan, Nelson - Introdução aos Sistemas de Distribuição de Energia

2

Elétrica - Editora Blucher - 2010
Fogliatto, Flávio Sanson - Confiabilidade e Manutenção Industrial –

3

Editora Elsevier - 2009
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Moreira, José Roberto Simões - Energias Renováveis, Geração

3

Distribuída e Eficiência Energética - 2017

12.RECURSOS HUMANOS

NOME

FORMAÇÃO ESCOLAR

Lailson de Sousa
Filqueira

Engenheiro
Eletricista

Tutor

Andrei Martins
Aguiar

Técnico em
Eletroeletrônica
cursando 7º
período de
Engenharia
Elétrica

Tutor

Suetam Meneses
dos Santos

Sebastião Neto

José cirqueira
Plano de Curso

Técnico em
Eletrotécnico e
Automação
Industrial /
cursando 7º
período de
Engenharia
Elétrica
Graduado em
Pedagogia e
Técnico em
segurança no
trabalho
Licenciatura em
Pedagogia /
Especialista em
FP.EP.18.03

UNIDADES
CURRICULARES

FUNÇÃO

Eletricidade;
Segurança em
Eletricidade;
Instalações de SEP;
Manutenções e
Operações de SEP;
Projetos de
Sistemas Elétricos
de Potência.
Eficiência Energética
Acionamento de
Dispositivos
Elétricos
Automatizado;
Manutenção Elétrica
Predial e Industrial;
Instalações Elétricas
Industriais;
Projetos Elétricos
Industriais;
Gestão da
Manutenção.
Comunicação Oral e
Escrita;
Leitura e
Interpretação de
Desenho;
Instalações Elétricas
Prediais;
Projetos Elétricos
Prediais;

Tutor

Tutor

Qualidade, Saúde,
Meio Ambiente e
Segurança no
Trabalho (QSMS);

Coordenador
Pedagógico
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Evandro Rodrigues
Lima

Francisca Nila reis
Pimentel Ribeiro

Gestão e
Supervisão Escolar
Licenciatura em
Letras, PósGraduação em
Administração
Escolar e
MBA em Gestão
Empresarial
Administração

N/A
Gerente

Secretária Escolar

-

13.DIPLOMAS E CERTIFICADOS
Ao aluno que concluir, com aproveitamento, a fase escolar no SENAI e
apresentar o certificado de conclusão do ensino médio, será conferido o diploma de
“Técnico em Eletrotécnica”, com validade em território nacional.
O aluno que não comprovar a conclusão do ensino médio poderá receber uma
declaração, quando solicitado, constando que o aluno concluiu a fase escolar no curso
técnico do SENAI e que o mesmo somente será habilitado e receberá o diploma de
Técnico em Eletrotécnica quando comprovar junto à secretaria escolar da Unidade o
atendimento a esse requisito.

14.RECURSOS FINANCEIROS
Para execução do curso Técnico em Eletrotécnica os recursos financeiros foram
previstos no Plano Orçamentário anual da Unidade Escolar. Portanto, o investimento
inicial e o custo operacional estão dentro do padrão proposto pelo Planejamento e
Projeto do Curso.

15.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS







Itinerário Nacional de Educação Profissional da área de Energia – Versão 2018.
Lei Federal nº 9.394/96 - MEC, que estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.
Regimento Escolar das Unidades Operacionais do SENAI-DR/TO.
Decreto Federal nº 5.154/04, regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da
lei nº 9.394 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá
outras providências.
Lei Federal nº 11.741/2008, altera dispositivos da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação
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profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e da
educação profissional e tecnológica.
Resolução CNI nº 14/2013, que aprova o regulamento da integração do SENAI
ao sistema federal de ensino e do exercício da autonomia para a criação e oferta
de cursos e programas de educação profissional e tecnológica.
Resolução CNE/CEB nº 06/2012, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Profissional de Nível Técnico.
Portaria MEC nº 984/2012, que dispõe sobre a integração dos Serviços
Nacionais de Aprendizagem ao sistema federal de ensino, no que tange aos
cursos técnicos de nível médio.
Portaria MTE Nº 723, 23/4/2012, dispõe sobre a criação do cadastro nacional de
aprendizagem profissional.
Resolução CNE/CEB nº 2/2012, que define Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Ensino Médio.
Lei Federal nº 12.816/2013 MEC - Altera a Lei nº 12.513, de 26 de outubro de
2011, para ampliar o rol de beneficiários e ofertantes da Bolsa‐Formação
Estudante, no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego - PRONATEC e normatiza a integração do SENAI ao Sistema Federal
de Ensino entre outras.
Resolução CNE/CEB nº 04/2012 MEC, que dispõe sobre a alteração da
Resolução CNE/CEB nº 3/2008, definindo a nova versão do Catálogo Nacional
de Cursos Técnicos de Nível Médio.
Parecer CNE/CEB Nº 39/2004, dispõe sobre a aplicação do Decreto nº
5.154/2004.
Classificação das Ações do SENAI-DN/2009, classifica os cursos de educação
profissional e tecnológica do SENAI.
Diretrizes da educação profissional e tecnológica do SENAI nacional.
Diretrizes da educação profissional e tecnológica do SENAI regional:
procedimentos sistêmicos da educação profissional, circulares normativas,
instruções de trabalhos entre outros.
Diretrizes para o Planejamento/Retificação do Regional.
Itinerários Nacionais de Educação Profissional – SENAI/DN.
Catálogos SENAI Itinerário Nacional de Educação Profissional – SENAI/DN.
Metodologia SENAI de Educação Profissional – SENAI/DN.
Caderno de Práticas Docentes Adequadas às Deficiências: intelectual, física,
auditiva e visual – SENAI/DN.
Manual de Estágio Supervisionado.
Lei nº 11.788/2008 – Dispõe sobre estágio de estudantes.

16. CONTROLE DE RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO

FINALIDADE

29/2018

Autorizar o funcionamento do Curso Técnico de Nível Médio em
Eletrotécnica constante do eixo tecnológico Controle e Processos
Industriais, a ser oferecido pelo SENAI – DR/TO, no Centro de Educação
e Tecnologia do SENAI – CETEC Araguaína, localizado Av D Emanuel, nº
1347, Bairro Senador, Araguaína – TO.

Plano de Curso

FP.EP.18.03

Revisão 1

30/05/2017

Página
103

102

de

Aprovado pela Resolução nº 29 SENAI-CR/TO, 12 de dezembro de 2018

Aprovar o Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Eletrotécnica,
cuja matriz curricular apresenta 1280 horas teóricas (fase escolar).

17.CONTROLE DE REVISÕES
REVISÃO

DATA

0

12/12/2018

Criação do curso.

1

30/09/2019

Atualização da matriz curricular – Inserção do
Estágio Supervisionado opcional.
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