PLANO DE CURSO SIMPLIFICADO

CURSO:

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO EM MOTORES
CICLO OTTO

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

Plano de Curso Simplificado
Educação para o Trabalho, Formação Inicial e Continuada.
Referências: Itinerário Nacional.

Elaboração:

UNIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Validação:

UNIDADE DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO


Lei Federal nº 9.394/96 – estabelece as diretrizes e bases 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

Regulamentação:

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.



Regimento Escolar das Unidades Operacionais do SENAIDR/TO.
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Nome do

Mecânico de Manutenção em Motores Ciclo Otto
Curso:

Curso:

Objetivo:

Requisitos de
Acesso

Número de
participantes
por turma

CBO:

9144

Carga horária:

160h

Qualificar profissionais para realizar manutenção em Motor Ciclo
Otto utilizando ferramentas e seguindo normas e procedimentos
técnicos, ambientais e de segurança.




Escolaridade mínima: ter concluído 6ª série ou 7º ano do Ensino
Fundamental;
Idade mínima: ter 16 anos completos.

As turmas devem ser organizadas com um número máximo de
alunos em função da capacidade dos ambientes pedagógicos e com
um número mínimo que garanta a auto-suficiência do curso,
considerando, prioritariamente, qualidade dos processos de ensino
e de aprendizagem e o desenvolvimento das aulas dentro do
enfoque didático-pedagógico proposto.
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Módulos

Carga
Horária

Unidades Curriculares
Controle Dimensional Aplicada à Automotiva

28h

Fundamentos de Eletricidade

44h

Motor de Combustão Interna – Ciclo Otto

64h

Básico

Carga
Horária
Módulos

72h

Específico

88h
Sistema de Carga e Partida

24h
Carga Horária Total

160h

MÓDULO BÁSICO
CONTROLE DIMENSIONAL APLICADA À AUTOMOTIVA – 28H
Objetivo: Proporcionar a aquisição dos fundamentos técnicos e científicos e
desenvolvimento das capacidades sociais, organizativa e metodológicas com vistas à
elaboração de cálculos, à realização de medições e interpretação de gráficos e
tabelas, adequadas a diferentes situações profissionais.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos
Capacidades Técnicas:
 Realizar operações fundamentais de matemática;
 Converter unidades de medidas;
 Identificar grandezas físicas e seus respectivos instrumentos de medição;
 Identificar os tipos, as funções, as características e as aplicações dos instrumentos
de medição;
 Efetuar medições com os instrumentos (escala calibre de lâminas, paquímetros,
micrômetro, relógio comparador, medidores e comparadores de diâmetro interno
(imicros e súbitos, Torquímetro e goniômetros);
Capacidades sociais, organizativas e metodológicas:
 Trabalhar em equipe;
 Prever consequências;
 Ter raciocínio lógico;
 Ser analítico;
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Ter atenção a detalhes;
Ser organizado.

Conhecimentos
 Operações fundamentais: Adição, Subtração, Multiplicação, Divisão.
 Sistema Internacional de Medidas: Definição, Unidades de medida; Comprimento,
Área, Volume, Ângulos, Conversão de unidades de medidas.
 Instrumentos de medição: Escala; Manuseio, Organização, Conservação e
aspectos de segurança.
 Calibre de lâminas: Manuseio, Organização, Conservação e aspectos de
segurança.
 Paquímetros: Manuseio, Organização, Conservação e aspectos de segurança.
 Micrômetro: Manuseio, Organização, Conservação e aspectos de segurança.
 Relógio comparador: Manuseio, Organização, Conservação e aspectos de
segurança.
 Medidores e comparadores de diâmetro interno (imicros e súbitos): Manuseio,
Organização, Conservação e aspectos de segurança.
 Torquímetro: Manuseio, Organização, Conservação e aspectos de segurança.
 Goniômetros: Manuseio, Organização, conservação e aspectos de segurança.
FUNDAMENTOS DE ELETRICIDADE – 44H
Objetivo: Proporcionar a aquisição dos fundamentos técnicos e científicos específicos
necessários ao desenvolvimento das competências específicas para a manutenção de
sistemas eletroeletrônicos de veículos, bem como capacidades sociais, organizativos e
metodológicos, adequados a diferentes situações profissionais.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos
Capacidades Técnicas:
 Identificar os princípios da eletricidade aplicáveis ao sistema elétrico automotivo;
 Identificar componentes eletroeletrônicos aplicáveis ao sistema elétrico automotivo;
 Montar circuitos elétricos (série, paralelo, rele);
 Utilizar instrumentos de medição elétrica;
 Interpretar esquemas elétricos automotivos;
 Diagnosticar defeitos em circuitos elétricos (série, paralelo, rele);
Capacidades sociais, organizativas e metodológicas:
 Trabalhar em equipe;
 Prever consequências;
 Ter raciocínio lógico;
 Ser analítico;
 Ter atenção a detalhes;
 Ser organizado.
Conhecimentos
 Grandezas e Unidades Elétricas: Tensão, Corrente, Resistência, Potência, Leis de
Ohm.
 Componentes Elétricos e Eletrônicos: Resistor, Capacitor, Indutor, Condutores,
Fusível, Relé, Diodos, Transistor.
 Circuitos Elétricos: Simbologia, Série, Paralela.
 Instrumentos de medição: Multímetro: Tipos, Características, Utilização.
 Amperímetro: Tipos, Características, Utilização.
 Esquemas Elétricos: Utilização, Diagnósticos de defeitos, Importância do uso.
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MÓDULO ESPECÍFICO
MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA – CICLO OTTO – 64H
Objetivo: Proporcionar o desenvolvimento das capacidades técnicas, sociais,
organizativas e metodológicos referentes à manutenção de motores ciclo Otto e seus
sistemas.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos
Capacidades Técnicas:
 Interpretar as informações prestadas pelo cliente referentes aos defeitos do motor
de combustão interna – ciclo Otto;
 Compreender o funcionamento do motor e seus sistemas;
 Identificar os tipos e as características do motor e seu sistema;
 Identificar os tipos e características dos materiais utilizados no motor e seus
sistemas;
 Interpretar desenhos mecânicos, aplicáveis ao motor e seu sistema;
 Aplicar procedimentos, normas técnicas, ferramentas e equipamentos referentes a
inspeção, limpeza, manutenção, remoção, reparação, substituição e teste de
componentes do motor de combustão interna – ciclo Otto;
 Realizar diagnósticos para resolução de defeitos do motor de combustão interna –
ciclo Otto;
 Realizar diagnósticos para resolução de defeitos do sistema de arrefecimento;
 Realizar diagnósticos para resolução de defeitos do sistema de lubrificação;
 Realizar desmontagem, montagem, ajustes, regulagens, cálculos, substituições e
medições dos componentes do motor de combustão interna – ciclo Otto.
Capacidades sociais, organizativas e metodológicas:
 Trabalhar em equipe;
 Prever consequências;
 Ter raciocínio lógico;
 Ser analítico;
 Ter atenção a detalhes;
 Ser organizado.
Conhecimentos
 Motor de Combustão Interna – Ciclo Otto: Tipos, Função, Funcionamento,
Componentes, Ciclo termodinâmico, Características construtivas, Funcionamento
dos componentes, Procedimentos de inspeção e manutenção, Sistema de
Arrefecimento.
 Motor de Combustão Interna – Ciclo Otto: Tipos, Função, Funcionamento,
Componentes, Materiais empregados (tipos, características e aplicação); Ciclo
termodinâmico, Características construtivas, Funcionamento dos componentes,
Procedimentos de inspeção e manutenção.
 Sistemas integrados de funcionamento do motor (arrefecimento, lubrificação,
distribuição, alimentação, ignição); Anomalias no motor de combustão interna –
ciclo Otto: Tipos, Características, Causas e possíveis soluções, Inter-relações
entre os sistemas.
 Manual de reparações: Utilização, Procedimentos de inspeção, Desmontagem e
montagem, Teste e manutenção.
 Ferramentas e equipamentos: Tipos, Características, Aplicações, Manutenção,
Limpeza e conservação, Desenho Simbologia, vistas e perspectivas.
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SISTEMA DE CARGA E PARTIDA – 24H
Objetivo: Proporcionar o desenvolvimento das capacidades técnicas, sociais,
metodológicas e organizativas para realizar a manutenção do Sistema elétrico de
cargas e partidas que equipam os veículos rodoviários automotores.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos
Capacidades Técnicas:
 Interpretar as informações prestadas pelo cliente referentes aos defeitos no
sistema de carga e partida;
 Aplicar procedimentos, normas técnicas, ferramentas e equipamentos referentes a
inspeção, limpeza, manutenção, remoção, reparação, substituição e teste de
componentes do sistema de carga e partida;
 Realizar diagnósticos para resolução de defeitos do sistema de carga e partida;
 Realizar desmontagem, montagem, ajustes, regulagens, cálculos, substituições e
medições dos componentes no sistema de carga e partida;
 Selecionar procedimentos e normas técnicas referentes à desmontagem, limpeza,
inspeção, reparação, substituição, montagem e diagnóstico dos sistemas de carga
e partida;
 Correlacionar às características da cada sistema elétrico com os resultados obtidos
no teste de funcionamento dos componentes substituídos ou reparados;
 Identificar os tipos e características do funcionamento dos sistemas de carga e
partida;
 Interpretar a simbologia de esquemas elétricos, conforme manual de reparação.
Capacidades sociais, organizativas e metodológicas:
 Trabalhar em equipe;
 Prever consequências;
 Ter raciocínio lógico;
 Ser analítico;
 Ter atenção a detalhes;
 Ser organizado.
Conhecimentos
 Sistema de Carga e Partida: Tipos, Função, Funcionamento, Componentes,
Características construtivas, Funcionamento dos componentes, Procedimentos de
inspeção e manutenção.
 Anomalias no sistema de carga e partida: Tipos, Características, Causas e
possíveis soluções, Inter-relações entre os sistemas.
 Manual de reparações: Utilização, Procedimentos de inspeção, Desmontagem e
montagem, Teste e manutenção.
 Ferramentas e equipamentos: Tipos, Características, Aplicações, Manutenção,
Limpeza e conservação.
 Instrumento de medição e equipamentos de teste: Multímetro, Decímetro,
Equipamento de teste de carga e descarga de bateria, Equipamento de teste de
alternador, Equipamento de teste de motor de partida.
 Alternador e motor de partida: Tipos, Função, Funcionamento, Componentes,
Características construtivas, Funcionamento dos componentes.
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A metodologia de ensino adotada abordará conceitos teóricos e práticos do curso, de
forma que processo de aprendizagem privilegie o desenvolvimento de competências
através de estratégias de ensino que estimulem os alunos a analisar e refletir sobre
situações-problemas, estudo de casos, desafios e situações reais vivenciada no
ambiente de trabalho.
As aulas serão ministradas coletivamente, por meio de exposição oral dialogada e
aulas práticas, buscando reforçar os conteúdos/conhecimentos abordados com a
formação profissional, possibilitando ao aluno, maior entendimento e aplicabilidade em
situações práticas em sala de aula e no mercado de trabalho.
As aulas práticas serão desenvolvidas em ambientes pedagógicos apropriados com
todas as condições de higiene e segurança, possibilitando ao aluno o desenvolvimento
das competências e habilidades necessárias para o desempenho eficiente e eficaz da
sua profissão.

A avaliação será realizada de forma contínua, durante o decorrer de todo o curso,
onde serão observados os seguintes critérios: o desempenho do aluno, assimilação e
aproveitamento do conteúdo, bem como, assiduidade, pontualidade, iniciativa,
interesse e comprometimento.
Será considerado Promovido o aluno que, ao final do curso obtiver nota final igual ou
superior a 7,0 (sete) no curso e tenha desenvolvido as competências necessárias para
atuação no mercado de trabalho. Será considerado Retido o aluno que, ao final do
curso, obtiver nota final inferior a 7,0 (sete) no curso.

Para certificação o aluno precisa:
 Ser considerado Promovido nas avaliações realizadas durante o decorrer do curso;
 Obter frequência igual ou superior a 75%, durante o curso e, sobretudo o
desenvolvimento das competências e habilidades específicas inerentes a profissão.
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0
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