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I.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO

a)

Justificativa

As transformações ocorridas no cenário da indústria paulista, a partir da abertura da
economia brasileira para o mercado internacional, foram equivalentes às ocorridas em
outros lugares, no quadro da globalização. Entretanto, como em toda parte, as
especificidades locais e regionais exigiram tratamento diferenciado que — variando de
um caso para outro — incidiu na velocidade da mudança e na configuração do perfil
tecnológico.
Em 1996, o SENAI-SP buscou aprofundar o entendimento do processo paulista e
realizou, ampla pesquisa com empresas industriais de todo o Estado. Os resultados
revelaram, primeiramente, as tendências da configuração do mapa de localização
industrial. "Muito embora a área metropolitana já não seja grande geradora de
empregos industriais e possa ser observado um movimento de desconcentração em
direção a regiões do interior do Estado, o padrão tradicional da concentração industrial
paulista ainda prevalece. Em grandes linhas, a grande concentração de empregos
ainda ocorre na área da “Macro-metrópole” (Grande São Paulo e região de Campinas).
As tendências de interiorização, mesmo recorrentes, ainda não estão consolidadas.
"(...) Note-se, entretanto, que esse movimento – lento e contínuo há mais de duas
décadas – acelerou-se visivelmente a partir da abertura brasileira para o mercado
externo."1
Além disso, a pesquisa observou "um esforço generalizado por atualização
tecnológica, facilitado pela abertura das importações de máquinas e equipamentos e
pela disseminação da informática, de acordo com as possibilidades de cada
empresa”.2 E, principalmente, verificou-se que boa parte das empresas pesquisadas,
embora ainda presas a práticas de gestão tradicionais, buscavam implantar sistemas
integrados de organização do trabalho, a partir da automatização dos processos. Ou
seja, a organização do trabalho daria o tom da mudança que estava por acontecer.
A Pesquisa da Atividade Econômica Paulista (Paep), realizada no mesmo ano pela
Fundação SEADE, confirmou a tendência de concentração tendo identificado uma
região de concentração industrial consolidada, a que chamou “Entorno
Intermetropolitano, compreendendo as regiões administrativas de Sorocaba,
Campinas, São José dos Campos e Santos”.3 Efetivamente, o processo de
modernização da indústria paulista na última década caracterizou-se menos pela
desconcentração e mais pelo aspecto de reestruturação, implicando investimento para
adoção de novas tecnologias.
1

SENAI-SP/DOP/DPPA/DE . Referenciais do Mercado de Trabalho. Reformulação do Modelo de Formação
Profissional. Documento 1 – Estado. São Paulo, fevereiro de 1997. Sumário Executivo.
2
SENAI-SP, op. cit.
3
ARAÚJO, Maria de Fátima Infante. “Mapa da estrutura industrial e comercial do Estado de São Paulo” in São Paulo
em perspectiva, 13(1-2) 1999, Fundação SEADE, São Paulo, p. 43.
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Estudo do BNDES mostra que, no período 1996-2002 no Brasil, “alguns segmentos
aumentaram sua posição relativa no total dos investimentos da indústria de
transformação”. Especialmente no setor metalmecânico, observou-se crescimento em
razão do aumento da posição relativa do segmento de Máquinas e Equipamentos,
enquanto os segmentos de Metalurgia Básica e Produtos de Metal (exclusive
máquinas e equipamentos) mantiveram-se estáveis. 4
No contexto das mudanças do setor metalmecânico, mudaram também os perfis de
ocupações tradicionais, entre elas, a de Caldeireiro. Desse profissional passaram a ser
exigidas competências relativas à utilização de equipamentos de Comando Numérico
Computadorizado (CNC) para corte e dobramento, domínio de diferentes softwares
aplicados à caldeiraria e atitudes compatíveis com a nova organização do trabalho,
entre outras.5
Nos últimos anos, a demanda por caldeireiros no Estado de São Paulo vem crescendo.
Dados do Ministério do Trabalho e Emprego mostram que, de dezembro de 2003 a
junho de 2005 houve crescimento da ordem de 114,58% no número de empregados da
Família Ocupacional Trabalhadores de Caldeiraria e Serralharia, nas atividades
econômicas contribuintes do SENAI. Cerca de 76% desses trabalhadores vinculam-se
a estabelecimentos situados nas regiões Metropolitana e do Entorno Intermetropolitano.6
Como pode ser observado na tabela a seguir, a citada família ocupacional concentrase expressivamente em atividades econômicas voltadas ao setor da metal-mecânica.

4

NASSIF, André e PUGA, Fernando Pimentel. “Estrutura e competitividade da indústria brasileira: o que mudou?” in
Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v.11.n.22, dez 2004, p.6 e 7.
5
Fonte: SENAI-SP/DITEC/ Gerência de Tecnologia Industrial.
6
Fonte dos dados brutos: MTE (RAIS-2003 e CAGED Estatístico 31/06/2005) Dados processados pelo SENAISP/DITEC/GED/Mercado de Trabalho.
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Tabela 1

Família Ocupacional Trabalhadores de Caldeiraria e Serralharia (cód. 7244)
Atividades Econômicas que concentram 90% dos Empregados
atualizado pelo CAGED Estatístico de junho de 2005 - Estado de São Paulo

Nº de empregados

Atividades Econômicas Contribuintes do SENAI
Fabricaçao de estruturas metalicas e obras de caldeiraria pesada

7.528

Obras de acabamento

4.679

Fabrç. de artigos de cutelaria, de serralheria e de ferramentas man...

4.640

Construçao de edificios e obras de engenharia civil

4.286

Fabricaçao de maquinas e equipamentos de uso geral

4.135

Fabricaçao de outras maquinas e equipamentos de uso especifico

2.902

Fabricaçao de produtos diversos de metal

2.494

Fabricaçao de tanques, caldeiras e reservatorios metalicos

1.385

Obras e instalacoes

1.301

Fabricaçao de automoveis, caminhonetas e utilitarios

1.161

Fabrç. de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmiss...

1.033

Fabricaçao de artigos do mobiliario

879

Preparacao do terreno

840

Forjaria, estamparia, metalurgia do po e serv. de tratamento de met...

746

Fabricaçao de peças e acessorios para veiculos automotores

662

Fabricaçao de maquinas e equipamentos para agricultura e avicultura

626

Fabricaçao e refino de acucar

621

Fabricaçao de produtos diversos

605

Manutencao e reparacao de veiculos automotores

584

Fabricaçao de maquinas-ferramentas

343

Metalurgia de metais nao-ferrosos

342

Fabricaçao de produtos de plastico

316

Fundiçao

262

Fabrç. de equipamentos para distribuicao e controle de energia elet...

245

Fabrç. de aparelhos e instrumentos para usos medico-hospitalares, o...

199

Fabricaçao de cabines, carrocerias e reboques

197

Siderurgia

183

Fabricaçao de caminhoes e onibus
Total

142
43.336

Fonte dos dados brutos:MTE (RAIS-2003 e CAGED Estatístico 30/06/2005)
Dados processados pelo SENAI-SP/DITEC/GED/Mercado de Trabalho.

Mudanças no mundo do trabalho colocam desafios para a formação profissional.
“Antigas profissões, como (...) caldeireiro, estão em alta no mercado de trabalho com a
reativação dos investimentos em infra-estrutura e o crescimento na produção de
máquinas e equipamentos pesados. A escassez desses trabalhadores fez com que as
empresas saíssem na frente e investissem em cursos dentro das próprias companhias,
para suprir a falta dos velhos profissionais” cujas ocupações agora são “banhadas em
muita tecnologia”.7

7
DE CHIARA, Márcia. “ Crescimento da indústria valoriza antigas profissões” in Brasil Ferrovias. Notícias.
13/10/2004. Disponível na Internet em < http://www.brasilferrovias.com.br/bf/noticias/noticias.html#05 >. Acesso em
03/08/2005.
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Assim, considerando-se a tendência ao crescimento do emprego e os requisitos
exigidos pelo mercado, a partir da evolução tecnológica do parque industrial paulista,
justifica-se a reformulação do Curso de Aprendizagem Industrial Caldeireiro.

b)

Objetivos

O Curso de Aprendizagem Industrial Caldeireiro tem por objetivo proporcionar ao
aprendiz formação inicial visando à qualificação que lhe permita atuar na fabricação e
montagem de peças, conjuntos e subconjuntos de caldeiraria.

II.

REQUISITOS DE ACESSO

Os candidatos ao curso devem:
ter concluído o Ensino Fundamental;
ter idade mínima de 14 anos completos e, no máximo, idade que
lhe permita concluir o curso antes de completar 24 anos;
ser aprovado no processo de seleção.
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III.

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

Perfil do Caldeireiro
Eixo tecnológico:
Área Profissional: Indústria
Segmento Tecnológico: Metalurgia
Qualificação Profissional: Caldeireiro
Nível de Educação Profissional: Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores
Nível de Qualificação: 28

Competências Profissionais
Competência Geral:
Planejar a construção e montagem de peças, conjuntos, subconjuntos, dispositivos e
gabaritos; fabricar peças operando máquinas convencionais e a CNC; montar peças,
conjuntos e subconjuntos e realizar reparos em equipamentos, seguindo normas
técnicas, de qualidade, de segurança no trabalho e de preservação ambiental.

Relação das Unidades de Competência
Unidade de Competência 1 – UC1: Planejar a construção e montagem de peças,
conjuntos, subconjuntos, dispositivos e gabaritos, seguindo normas técnicas, de
qualidade, de segurança no trabalho e de preservação ambiental.
Unidade de Competência 2 – UC2: Fabricar peças operando máquinas
convencionais e a CNC, seguindo normas técnicas, de qualidade, de segurança no
trabalho e de preservação ambiental.
Unidade de Competência 3 – UC3: Montar peças, conjuntos e subconjuntos,
seguindo normas técnicas, de qualidade, de segurança no trabalho e de preservação
ambiental.
Unidade de Competência 4 – UC4: Realizar reparos em equipamentos, seguindo
normas técnicas, de qualidade, de segurança no trabalho e de preservação
ambiental.

8

Corresponde a uma qualificação completa, que abrange algumas atividades profissionais bem delimitadas e que
requerem, sobretudo, um trabalho de execução. Exige capacidade para utilizar instrumentos e técnicas que lhes são
próprios e envolvem grau médio de dificuldades. O trabalhador executa as atividades com certo grau de autonomia,
iniciativa e responsabilidade, mas com supervisão direta.
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Unidade de Competência 1
Planejar a construção e montagem de peças, conjuntos, subconjuntos, dispositivos e gabaritos,
seguindo normas técnicas, de qualidade, de segurança no trabalho e de preservação ambiental.
Elementos de Competência

1.1.

Interpretar o projeto de
construção

1.2.

Prever a logística da produção

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.1.

1.3.

Definir área de trabalho

1.3.2.
1.3.3.
1.4.1.
1.4.2.

1.4.

Definir etapas e processos da
produção

1.4.3.
1.4.4.

Padrões de Desempenho
Verificando dimensões no projeto
Verificando as normas técnicas aplicáveis
Propondo alterações no projeto
Identificando materiais
Identificando simbologia de soldagem
Verificando outros projetos em andamento
Verificando disponibilidade de materiais e
equipamentos
Selecionando local de acordo com as
dimensões do projeto
Verificando as condições de segurança e meio
ambiente
Verificando a infra-estrutura existente
Estabelecendo a ordem de execução
Determinando o processo de traçagem e
planificação
Selecionando o processo de corte e
conformação
Determinando o processo de montagem
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Unidade de Competência 2
Fabricar peças operando máquinas convencionais e a CNC, seguindo normas técnicas, de
qualidade, de segurança no trabalho e de preservação ambiental.
Elementos de Competência

2.1.

Realizar traçagem e
planificação de peças

2.2.

Preparar máquinas operatrizes

2.3.

Cortar peças

2.4.

Conformar peças

Padrões de Desempenho
2.1.1. Traçando conforme desenho
2.1.2. Planificando conforme desenho
2.1.3. Selecionando materiais
2.1.4. Utilizando ferramentas, instrumentos e
equipamentos
2.1.5. Otimizando o aproveitamento do material
2.1.6. Utilizando softwares e aplicativos
2.1.7. Efetuando o controle dimensional
2.2.1. Programando máquinas a CNC
2.2.2. Definindo parâmetros da máquina, de acordo
com a peça a ser fabricada
2.3.1. Selecionando os processos adequados
2.3.2. Selecionando parâmetros de máquinas e
equipamentos
2.3.3. Efetuando o controle dimensional
2.3.4. Utilizando ferramental adequado
2.3.5. Preparando juntas para soldagem
2.4.1. Selecionando os processos adequados
2.4.2. Selecionando parâmetros de máquinas e
equipamentos
2.4.3. Efetuando o controle dimensional
2.4.4. Utilizando ferramental adequado
2.4.5. Dobrando chapas de acordo com o projeto
2.4.6. Calandrando peças de acordo com o projeto
2.4.7. Curvando peças de acordo com o projeto
2.4.8. Estampando peças de acordo com o projeto
2.4.9. Repuxando peças de acordo com o projeto
2.4.10. Realizando controle dimensional e geométrico
2.4.11. Aplicando normas técnicas inerentes ao
processo
2.4.12. Sinalizando área de risco
2.4.13. Realizando acabamento em peças de acordo
com o especificado no projeto
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Unidade de Competência 3
Montar peças, conjuntos e subconjuntos, seguindo normas técnicas, de qualidade, de
segurança no trabalho e de preservação ambiental.
Elementos de Competência
3.1.1.
3.1.

Preparar local para montagem

3.2.

Definir etapas de montagem

3.1.2.
3.1.3.
3.2.1.
3.2.2.
3.3.1.

3.3.

3.4.

3.5.

Preparar equipamentos,
ferramentas e dispositivos para
montagem

Realizar a pré-montagem de
peças e subconjuntos

Unir peças, conjuntos e
subconjuntos

3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.
3.5.5.
3.5.6.

Padrões de Desempenho
Avaliando riscos ao profissional e ao
equipamento
Nivelando local para montagem
Organizando o local de trabalho
Estabelecendo seqüência de montagem
Estabelecendo métodos de montagem
específicos para materiais especiais
Selecionando equipamentos, ferramentas e
dispositivos
Selecionando técnicas de trabalho adequadas
Construindo dispositivo/gabarito
Operando equipamentos de
elevação/movimentação
Corrigindo imperfeições nas peças
Eliminando rebarbas de peças
Nivelando peças e subconjuntos
Controlando dimensional das peças
Preparando equipamentos de soldagem
Ponteando peças e subconjuntos
Utilizando técnicas específicas de trabalho de
acordo com os diferentes tipos de materiais
Preparando uniões
Preparando equipamentos para soldagem
Ponteando peças, conjuntos e subconjuntos
Realizando acabamento em peças de acordo
com o projeto
Instalando equipamentos, tubulações e
estruturas metálicas em campo
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Unidade de Competência 4
Realizar reparos em equipamentos, seguindo normas técnicas, de qualidade, de segurança no
trabalho e de preservação ambiental.
Elementos de Competência
4.1.

Identificar defeitos de
equipamentos

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.2.1.
4.2.2.

4.2.

Construir peças

4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.

4.3.

4.4.

Substituir peças

Preencher documentação
técnica

4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
4.4.5.
4.4.6.

Padrões de Desempenho
Analisando a extensão do defeito
Interpretando normas técnicas
Estabelecendo procedimentos da execução do
reparo
Especificando materiais
Operando equipamentos de
elevação/movimentação
Operando máquinas e equipamentos
Utilizando instrumentos de medição
Identificando ferramentas necessárias à
construção de peças
Realizando acabamento em peças
Isolando área de risco
Especificando elementos de vedação
Operando equipamentos de
movimentação/elevação
Identificando ferramentas necessárias à
substituição de peças
Retirando a peça danificada
Testando o funcionamento de equipamentos
Preenchendo roteiro de produção
Relatando ocorrências da manutenção
Preenchendo requisições de materiais
Preenchendo ordem de serviço
Preenchendo relatório de acompanhamento
de manutenção preventiva
Utilizando recursos de informática
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a)

Contexto de Trabalho da Qualificação Profissional
Meios
(equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos, materiais e outros.)

-

Alavanca
Alicates
Andaimes
Arco de serra
Bancada
Base magnética
Bigorna
Bombas
Calandra
Calandra de perfil
Calculadora
Calibrador de folga
Catarina (união)
Catraca
Chanfradeira
Cintel
Compasso
Corta-frio
Cossinete
Cossinetes
Cunha
Curvadora de tubo
Desandador
Desbobinadeira
Dobradeira
Equipamentos de Proteção Individual
Escada
Escala
Espina
Esquadro
Esquadro de centro
Esticador
Estirante
Expandidora
Ferramentas manuais
Furadeira
Giz
Goniômetro
Graminho
Guilhotina
Instrumentos de medição
Jogo de chaves (boca, fenda, estrela, allen)
Limas
Linha
Lixadeira
Macaco hidráulico
Macaco mecânico
Macaco nivelador
Maçarico
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-

Meios
(equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos, materiais e outros.)
Maçarico de calor
Maçarico de corte
Macete
Machos
Mandriladeira (expansão de tubos)
Mandrilador de tubo
Mangueira de nível
Máquina de calandrar a CNC
Máquina de corte a CNC
Máquina de corte a plasma
Máquina de dobra a CNC
Máquina de expandir
Máquina de goivagem
Máquina de hidrostático
Máquina de plasma
Máquina de solda
Máquina puncionadeira a CNC
Marreta
Martelo
Martelo de bola
Metro
Morsa
Nível
Nível de mangueira
Oxicorte semi-automática (tartaruga)
Pantógrafo a CNC
Paquímetro
Parafusadeira
pincel atômico
Policorte
Prensa
Prisma
Prumo de centro
Punção
Rebitadeira
Rebordeadeira
Régua
Resfriador
Retificadora Manual
Riscador
Rolete
Rosqueadeira
Sargento (grampo)
Serra copo
Serra de fita
Suta
Talha
Talhadeiras
Tartaruga
Tesoura manual
Tesoura universal
Tiffor
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-

Meios
(equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos, materiais e outros.)
Torquímetro
Transferidor de graus
Trena
Métodos e Técnicas de Trabalho

-

Técnicas de análise de detecção de falhas
Técnicas de manutenção
Análise com instrumentos e equipamentos de medição
Conformação de peças
Técnicas de operação de máquinas e equipamentos
Técnicas de controle de qualidade
Traçagem de peças
Ponteamento de peças
Desenvolvimento de chapas
Montagem de peças, conjuntos e subconjuntos
Operações de usinagem
Programação de máquinas a CNC
Técnicas de movimentação de materiais
Condições de Trabalho

-

Ambiente sujeito a riscos físicos, químicos e biológicos
Ambientes com ruído, umidade, variações térmicas, partículas em suspensão
Condições ergonômicas desfavoráveis
Disponibilidade de horário, trabalho em turnos
Uso de equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI e EPC)
Esforço físico
Ambientes insalubres
Individual e em equipe
Ambientes fechados e em campo

Posição no Processo Produtivo:
Contexto Profissional
-

Empresas de pequeno, médio e grande porte do segmento metalmecânico,
voltadas à fabricação de produtos de Caldeiraria
Indústria de fabricação de veículos de transporte de carga
Indústria de equipamentos de transporte
Indústria de equipamentos para construção civil
Construção civil
Atividade autônoma
Assistências técnicas
Contexto Funcional e Tecnológico

-

Subordina-se à média chefia
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-

Usuário de software de desenho
Trabalho em equipe multifuncional
Usuário de equipamentos à CNC
Atua como empregado ou empreendedor
Possíveis Saídas para o Mercado de Trabalho

-

b)

Evolução da Qualificação
Domínio de diferentes tecnologias (informática, automação)
Maior nível de escolaridade
Educação ambiental
Educação Profissional Relacionada à Qualificação
Engenharia Mecânica
Funilaria automotiva
Soldagem
Serralharia
Técnico Mecânico
Mecânico de Usinagem

Indicação de Conhecimentos referentes ao Perfil Profissional

Unidade de Competência
Unidade de Competência 1 – UC1:
Planejar a construção e montagem de
peças, conjuntos, subconjuntos,
dispositivos e gabaritos, seguindo normas
técnicas, de qualidade, de segurança no
trabalho e de preservação ambiental.

Unidade de Competência 2 – UC2:
Fabricar peças operando máquinas
convencionais e a CNC, seguindo normas técnicas, de qualidade, de segurança no
trabalho e de preservação ambiental.
Unidade de Competência 3 – UC3:
Montar peças, conjuntos e subconjuntos,
seguindo normas técnicas, de qualidade,
de segurança no trabalho e de
preservação ambiental.

Conhecimento
Editor de texto
Planilha eletrônica
Metrologia
Matemática aplicada
Desenho técnico
Técnicas de soldagem
Técnicas de manutenção
Elemento de máquinas
Normas técnicas
Interpretação de catálogos
Técnicas de lubrificação
Lubrificantes
Relações humanas no trabalho
Desenho de caldeiraria
Comando numérico computadorizado
Materiais para construção mecânica

Unidade de Competência 4 – UC4:
Realizar reparos em equipamentos,
seguindo normas técnicas, de qualidade,
de segurança no trabalho e de
preservação ambiental.
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

a)

Estrutura do Curso de Aprendizagem Industrial Caldeireiro

CARGA
HORÁRIA
TOTAL

SEMESTRES
COMPONENTES CURRICULARES
1º

2º

3º

Matemática Aplicada

40

40

40

Ciências Aplicadas

40

40

Desenho Técnico

80

4º

HORAS
120
80
80

40

Comunicação Oral e Escrita

40

80

o

Lei Federal n 9394/96
o
Decreto Federal n 5154/04
o
Resolução CNE/CEB n 4/99,
Atualizada pela Resolução CNE/CEB nº 1/05

LEGISLAÇÃO

IV.

Iniciação à Informática

40

Desenho de Caldeiraria
Desenvolvimento Comportamental

40

40

80

80

40

80

Processos de Fabricação

160 200 320 360

1040

Carga Horária Total

400 400 400 400

1600
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b)

Desenvolvimento metodológico do curso

A implementação deste curso deverá propiciar o desenvolvimento das competências
constitutivas do perfil profissional estabelecido pelo Comitê Técnico Setorial para o
Caldeireiro.
As informações trazidas do mundo do trabalho devem ser norteadoras de toda ação
pedagógica: são as competências requeridas pelo segmento da metalmecânica, numa
visão atual e prospectiva, bem como o contexto de trabalho em que esse profissional
se insere, situando seu âmbito de atuação na construção e montagem de peças,
conjuntos e subconjuntos bem como na execução de reparos correlatos à área, tal
como apontados pelo Comitê Técnico Setorial. Vale ressaltar que, na definição do
perfil profissional do aprendiz Caldeireiro, o Comitê teve como referência essencial a
caracterização e as competências profissionais gerais da área da Indústria,
estabelecidas na legislação vigente9 e da Classificação Brasileira de Ocupações
(CBO).
Vale registrar, também, que o perfil profissional foi estabelecido com base em
metodologia desenvolvida pelo SENAI10 para o estabelecimento de perfis profissionais
baseados em competências, tendo como parâmetro a análise funcional, centrando-se,
assim, no desempenho profissional que o Caldeireiro deve apresentar no exercício de
suas funções. É fundamental, portanto, que a ação docente se desenvolva tendo em
vista, constantemente, o perfil profissional de conclusão do curso.
Além disso, é necessário que o docente:
tenha um claro entendimento da expressão ‘competência profissional’, aqui definida
nos mesmos termos estabelecidos pela legislação educacional vigente, ou seja,
capacidade de mobilizar, articular e colocar em ação valores, conhecimentos e
habilidades necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades
requeridas pela natureza do trabalho11;
analise o perfil profissional de conclusão, constituído pela competência geral da
qualificação, suas unidades de competência e correspondentes elementos de
competência, bem como os padrões de desempenho a eles relacionados e o
contexto de trabalho da qualificação;
reconheça a pertinência do componente curricular que irá ministrar no Curso de
Aprendizagem Industrial - Caldeireiro, principalmente em relação ao seu objetivo e
ao perfil profissional de conclusão, contidos neste Plano de Curso;

9

Art. 5º da Resolução CNE/CEB nº 04/99.
Metodologia de Avaliação e Certificação de Competências: SENAI – DN, Brasília, 2002.
11
Art. 6º da Resolução CNE/CEB nº 04/99.
10
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considere as competências básicas, específicas e de gestão12 implícitas no perfil
profissional, em especial aquelas relacionadas ao componente curricular que irá
ministrar, discriminadas neste Plano de Curso, na ementa de conteúdos, como
fundamentos técnicos e científicos, capacidades técnicas e capacidades sociais,
metodológicas e organizativas, respectivamente;
planeje o ensino estabelecendo as relações entre os fundamentos técnicos e
científicos, capacidades técnicas e capacidades sociais, metodológicas e
organizativas, contemplados na ementa de conteúdos de cada componente
curricular, fruto da análise do perfil profissional estabelecido, e os conhecimentos
selecionados para embasar o desenvolvimento das competências;
domine os pressupostos teóricos gerais para o desenvolvimento curricular
formação e avaliação baseados em competências.

-

Observe-se que a organização curricular proposta para o desenvolvimento deste curso
é composta pela integração de componentes curriculares que desenvolverão os
fundamentos técnicos e científicos e as capacidades técnicas, sociais, organizativas e
metodológicas mapeadas na análise do perfil profissional definido para o Caldeireiro.
Nos componentes curriculares Comunicação Oral e Escrita, Matemática Aplicada,
Ciências Aplicadas, Desenho Técnico, Desenho de Caldeiraria, Iniciação à Informática
e Desenvolvimento Comportamental serão desenvolvidos, intencionalmente, os
fundamentos técnicos e científicos relativos ao perfil do aprendiz Caldeireiro,
fornecendo, assim, as bases para o desenvolvimento do componente Processos de
Fabricação. Estes componentes curriculares têm ainda a função de desenvolver as
capacidades sociais, organizativas e metodológicas mais recorrentes e significativas,
definidas pela análise das competências profissionais explicitadas neste mesmo perfil.
No componente Processos de Fabricação, a ênfase recai sobre o desenvolvimento das
capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas relativas à construção,
montagem de peças, conjuntos e subconjuntos e reparos em equipamentos.
Vale destacar que na organização curricular, o componente Processos de Fabricação
constitui o eixo tecnológico do curso, fazendo-se presente ao longo de todo o seu
desenvolvimento. Neste componente os alunos deverão realizar a construção,
montagem de peças, conjuntos e subconjuntos e reparos em equipamentos. Optou-se
pelo emprego de uma Série Metódica Ocupacional a ser desenvolvida nos três
primeiros semestres. No quarto semestre do curso, deve-se construir situações de

12
Para mais informações consultar Metodologia de Avaliação e Certificação de Competências: SENAI – DN, Brasília,
2002:
•
as competências básicas envolvem os fundamentos técnicos e científicos, de caráter geral, em que se
baseiam as competências específicas e de gestão relativas à qualificação profissional;
•
as competências específicas englobam capacidades técnicas, as quais permitem operar eficientemente objetos
e variáveis que interferem diretamente na criação do produto;
•
as competências de gestão são o conjunto de capacidades organizativas, metodológicas e sociais,
referentes à qualidade e à organização do trabalho, às relações no trabalho e à condição de responder a situações
novas e imprevistas.
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aprendizagem que abarquem estratégias de ensino desafiadoras, destacando o
emprego de projetos, tendo em vista a consolidação das capacidades técnicas, sociais,
organizativas e metodológicas explicitadas na análise do perfil profissional.
O docente, ao planejar e desenvolver as aulas dos diferentes componentes, deve dar
ênfase aos fundamentos e às capacidades explicitadas na Ementa de Conteúdos
deste Plano de Curso. É oportuno reiterar que os conhecimentos propostos para os
componentes têm a função de dar suporte ao desenvolvimento de tais fundamentos e
capacidades. Além disso, convém ainda lembrar que as capacidades sociais,
organizativas e metodológicas indicadas devem ser desenvolvidas com a utilização de
diferentes estratégias, técnicas e dinâmicas a serem implementadas no processo de
ensino e aprendizagem, uma vez que serão imprescindíveis para o desempenho dos
futuros profissionais.
O curso deve ser visto como um todo pelos docentes, especialmente no momento da
realização do planejamento de ensino, de modo que as finalidades de cada
componente sejam observadas, sem, no entanto, acarretar uma fragmentação do
currículo. Para tanto, a interdisciplinaridade deve-se fazer presente no
desenvolvimento do curso, por meio de formas integradoras de tratamento de estudos
e atividades, orientados para o desenvolvimento das competências objetivadas.
Esse contexto exige o emprego de métodos, técnicas e estratégias de ensino que
levem o aluno a mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes no desenvolvimento
de atividades típicas, privilegiando a busca de alternativas para a resolução de
problemas apresentados.
Portanto, uma base tecnológica sólida, aliada ao desenvolvimento de situações
práticas, acrescidos do uso de linguagem técnica, como base para a comunicação
entre os diferentes níveis hierárquicos da área, da capacidade de pesquisar, do
cuidado com instalações e equipamentos, do trabalho em equipe e do respeito à
higiene, segurança e preservação ambiental são parâmetros a serem privilegiados
pelos docentes nas propostas de solução de problemas.
Neste sentido, o planejamento de ensino deverá compreender a proposta de atividades
que se traduzam em desafios significativos, exigindo do aluno pesquisa, propiciadas
pelo incentivo a leituras técnicas, incluindo-se o uso da Internet, com largo uso de
trabalho em grupo. Por meio dessa estratégia, deverão ser exercitados o
desenvolvimento da iniciativa, tomada de decisão, transferência de conhecimentos,
concentração, criatividade, relacionamento, raciocínio lógico e ética, contribuindo para
o desenvolvimento das competências de gestão, identificadas claramente no perfil
profissional que foi estabelecido para o Caldeireiro.
Como preconiza a legislação vigente, não há dissociação entre teoria e prática13.
Dessa forma, “a prática se configura não como situações ou momentos distintos do
curso, mas como metodologia de ensino que contextualiza e põe em ação o
13

Parecer CNE/CEB nº 16/99.
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aprendizado”14. Nesse sentido, os conteúdos teóricos serão ministrados coletivamente,
por meio de estratégias diversificadas que facilitem sua apreensão, possibilitando ao
aluno perceber a aplicabilidade dos conceitos em situações reais, contextualizando os
conhecimentos apreendidos. Os conteúdos práticos serão desenvolvidos por meio de
estratégias que possibilitem a realização individual das operações.
Essa forma de desenvolvimento curricular alicerça a avaliação por competências –
tanto a formativa quanto a somativa – devendo, igualmente, privilegiar a proposta de
situações-problema, simuladas ou reais, que exijam a mobilização de conhecimentos,
habilidades e atitudes. Faz-se necessário ressaltar que a avaliação deve ter como
parâmetros gerais às competências do perfil profissional, em especial os padrões de
desempenho nele apontados pelo Comitê Técnico Setorial.
A avaliação da aprendizagem é considerada meio de coleta de informações para a
melhoria do ensino e da aprendizagem, tendo as funções de orientação, apoio,
assessoria e não de punição ou simples decisão final a respeito do desempenho do
aluno. Dessa forma, o processo de avaliação deverá, necessariamente, especificar
claramente o que será avaliado, utilizar as estratégias e instrumentos mais adequados,
possibilitar a auto-avaliação por parte do aluno, estimulá-lo a progredir e a buscar
sempre a melhoria de seu desempenho, em consonância com as competências
explicitadas no perfil profissional de conclusão do curso.
No decorrer do processo formativo, os seguintes critérios serão observados:
a avaliação não tem um fim em si mesma, mas insere-se como estratégia
fundamental para o desenvolvimento de competências;
a avaliação não enfocará aspectos isolados da teoria desvinculada da prática, sem
estabelecer relações entre elas. Fomentará a resolução de problemas em que seja
necessário mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes. Dessa forma, deverá
enfatizar a proposição de situações, hipotéticas ou não, de ordem teórica e prática,
que envolvem elementos relevantes na caracterização de desempenho profissional
do Caldeireiro;
os resultados das avaliações deverão ser sempre discutidos com os alunos, para
que haja clareza sobre o pretendido e o alcançado.

14

Idem, ibidem.
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c)

Ementa de conteúdos15
COMPONENTE CURRICULAR: COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA - 80 horas
Competências Básicas e de Gestão (gerais)

Fundamentos Técnicos e Científicos

Conhecimentos

1. Comunicar-se com clareza, oralmente e por escrito;

Comunicação: Processo; Níveis de fala.

2. Saber Argumentar

Técnicas de intelecção de texto: Análise textual;

3. Ler e interpretar textos;

Temática; Interpretativa.

4. Preencher requisições;

Parágrafo: Estrutura interna; Unidade interna; Tipos

5. Ler e interpretar procedimentos e relatórios;

de parágrafo.

6. Elaborar relatórios técnicos;

Descrição: Objeto; Processo; Ambiente.

7. Interpretar ordem de serviço;

Texto dissertativo e argumentação: Estrutura.

8. Elaborar ordem de serviço;

Estrutura Padrão: Relatório técnico; Ordem de

9. Interpretar manuais e catálogos de fabricantes;

serviço; Requisição.

10. Utilizar termos técnicos;

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
1. Trabalhar em equipe;
2. Ser observador;
3. Ser organizado;
4. Ter senso crítico;
5. Ter visão sistêmica;
6. Ter responsabilidade;
7. Ter concentração;
8. Ser pró-ativo;
9. Ser criterioso;
10. Ter iniciativa;
11. Argumentar tecnicamente
12. Ter capacidade de análise.

15

Encontra-se em cada unidade escolar o documento Elementos curriculares, constituído pelos objetivos e conteúdos
programáticos de cada componente curricular e pelas diretrizes metodológicas que orientam o trabalho docente, com
vistas a garantir a intercomplementaridade dos diversos componentes.
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COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA APLICADA - 120 horas
Competências Básicas e de Gestão (gerais)
Fundamentos Técnicos e Científicos
1. Ter conhecimentos de unidades de medidas e transformações;
2. Ter conhecimentos de matemática: razão, proporção, porcentagem,
regra de três, geometria plana ( figuras, áreas e perímetro);
3. Calcular medidas lineares, superficiais e volumétricas;

Conhecimentos
Conjuntos numéricos: Números naturais; Números
inteiros; Números racionais; Números reais.
Elementos de geometria: Ponto; Reta; Plano;
Ângulos; Polígonos; Triângulos; Quadriláteros;
Elementos da circunferência e círculo; Sólidos;

4. Calcular velocidade, vazão, volume e consumo;

Medidas, unidades e transformações.

5. Realizar cálculos para ajustar parâmetros de operação;

Razão: Definição; Razões equivalentes; Razões

6. Ler e interpretar gráficos;

especiais.

7. Ter conhecimento de geometria aplicada à caldeiraria

Proporção: Definição; Propriedade fundamental;

8. Ter conhecimento de trigonometria aplicada à caldeiraria

Grandezas; Regra de três simples; Teorema de

9. Ter conhecimento sobre unidades de medida no Sistema

Tales.

Internacional e Inglês
10. Ter conhecimento sobre conversão de medidas

Triângulo retângulo: Elementos; Relação de
Pitágoras; Razões trigonométricas; Cálculo de cotas
desconhecidas em; Planificação de sólidos.
Elementos de Álgebra: Monômio e polinômio;
Produtos notáveis; Fatoração.

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas

Análise Combinatória: Princípio fundamental da

1. Trabalhar em equipe;

contagem; Fatorial; Arranjo simples; Permutação

2. Ter senso crítico;

simples; combinação simples.

3. Ter visão sistêmica;

Estatística: Conceitos; Freqüência; Tabelas;

4. Ter concentração;

Gráficos; Valores de tendência central; Desvio

5. Ter raciocínio lógico;

padrão.

6. Ser pró-ativo;
7. Ser criterioso;
8. Ter iniciativa;
9. Ter capacidade de análise.
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COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS APLICADAS - 80 horas
Competências Básicas e de Gestão (gerais)
Fundamentos Técnicos e Científicos
1. Ter domínio sobre materiais
2. Ter domínio de eletricidade aplicada à utilização dos equipamentos de
caldeiraria
3. Interpretar diagrama ferro x carbono

Conhecimentos
Materiais metálicos e suas ligas: Definição; Origem;
Composição; Propriedades físicas; Gerenciamento
de resíduos:
Medidas físicas e unidades: Algarismos
significativos; Regras de arredondamento; Notação
científica; Sistema de Unidades; Grandeza física.
Forças: Definição; Classificação; Características;

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas

Sistema de forças; A força-peso; A força de atrito.

1. Fazer previsão de conseqüências

Máquinas simples: Definição; Momento ou Torque

2. Manter relacionamento interpessoal

de uma força; Alavancas; Plano inclinado; Roldanas.

3. Ter raciocínio lógico

Eletricidade Básica: Grandezas e unidades elétricas;

4. Ser crítico
5. Ser cuidadoso
6. Ser metódico
7. Ser observador
8. Ser organizado

Corrente; Tensão; Proteção.
Termologia: Temperatura; Escalas termométricas;
Pirômetros; Calor; Transmissão do calor; Dilatação
térmica; -Alto forno; Diagrama ferro – carbono;
Tratamento térmico.
Química dos materiais: Átomo; Ligações químicas;

9. Ter capacidade de análise

Funções químicas inorgânicas; Reações e equações

10. Ter capacidade de concentração

químicas; Corrosão; Tratamento de superfície.

11. Ter capacidade de resolver problemas
12. Ter capacidade de transferir conhecimento
13. Ter consciência prevencionista em relação a saúde ocupacional,
segurança e meio ambiente
14. Ter consciência prevencionista em relação ao material utilizado
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COMPONENTE CURRICULAR: DESENHO TÉCNICO - 80 horas
Competências Básicas e de Gestão (gerais)
Fundamentos Técnicos e Científicos
1. Ter domínio de desenho descritivo (sólidos em revolução)
2. Ter domínio de desenho geométrico
3. Interpretar simbologia de soldagem
4. Interpretar desenho técnico

Conhecimentos
Desenho: Diferenças entre desenho técnico e
artístico; Unidades de medidas; Características;
funções e manejos de materiais e instrumentos.
Caligrafia técnica: largura das linhas para escrita;
traçado de caracteres–proporções.
Figuras e sólidos geométricos: ponto, linha e reta;
superfícies planas e figuras planas; cubo, pirâmides,

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas

prismas e sólidos de revolução.

1. Ter raciocínio lógico

Perspectiva isométrica: Definição; Traçado de

2. Saber avaliar

modelos.

3. Ser atencioso

Projeção ortográfica: Definição; Tipos de linhas;

4. Ser criativo
5. Ser crítico
6. Ser cuidadoso
7. Ser detalhista
8. Ser metódico

Planos de projeção; Vistas.
Cotagem: Definição; Elementos; Com eixo de
simetria; Detalhes; Simbologia; Por face de
referência; Por linhas básicas; Furos espaçados
igualmente; Espaços reduzidos; Por coordenadas.
Supressão de vistas: Semelhantes; Diferentes; Por

9. Ser observador

notação; Por sinais.

10. Ser organizado

Escala: Definição; Natural; De ampliação; De

11. Ser paciente

redução.

12. Ser responsável

Corte: Definição; Tipos; Omissão de corte.

13. Ter capacidade de análise

Encurtamento

14. Ter capacidade de concentração

Seção: Sobreposta a vista; Interrupção da vista;

15. Ter capacidade de resolver problemas

Fora da vista.

16. Ter capacidade de transferir conhecimento
17. Ter visão espacial
18. Zelar pela preservação dos instrumentos de medição e controle
19. Zelar pelo cumprimento de normas e dos procedimentos técnicos

Casos especiais de projeção ortográfica: Vistas
laterais; Vista auxiliar; Vista simplificada; Rotação de
detalhes; Vista especial com indicação.
Projeção no 3º diedro
Rugosidade superficial: Acabamento; Indicações de
tratamento e fabricação; Recartilhado.
Componentes padronizados: Roscas; Arruelas e
anéis; Pinos, travantes, cupilhas e eixos; Rebites;
Molas; Chavetas; Polias e correias; Roda dentada;
Rolamentos.
Tolerância: Dimensional; Geométrica: Ajustes e
aplicações – tabela (ISO).
Desenho rigoroso de detalhes e de conjuntos
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COMPONENTE CURRICULAR: DESENVOLVIMENTO COMPORTAMENTAL - 80 horas
Competências Básicas e de Gestão (gerais)
Fundamentos Técnicos e Científicos
1. Planejar o trabalho, em função da peça a ser fabricada
2. Utilizar os procedimentos de higienização e asseio corporal
3. Trabalhar em equipe, garantindo o cumprimento de prazos
estabelecidos
4. Identificar os principais agentes agressores à saúde, à segurança do
trabalho e ao meio ambiente
5. Aplicar as normas de organização e limpeza dos locais de trabalho na
empresa
6. Utilizar EPI e EPC de acordo com o trabalho a ser executado

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
1. Fazer previsão de conseqüências
2. Interagir com outras células de produção e outros setores da
empresa
3. Manter relacionamento interpessoal
4. Ter raciocínio lógico
5. Saber avaliar
6. Ser atencioso
7. Ser criativo

Conhecimentos
Ética: Definição; Limites; Procedimentos.
Auto-Conhecimento: Definição; Importância;
Características Individuais.
Relacionamento Interpessoal: Comunicação.
Negociação: Técnicas; Argumentação; Atendimento.
Planejamento: Etapas; Níveis; Organização;
Controle.
Motivação: Definição; Níveis Motivacionais do Ser
Humano; Auto-motivação.
Percepção: Definição e fundamentos; Ilusão
perceptiva; Organização perceptiva.
Diferenças individuais: Definição; Preconceitos;
Julgamento e rotulagem de pessoas.
Análise de Problemas e Tomada de Decisões
(A.P.T.D): Técnicas de resolução de problemas;
Formas de administração de conflitos.
Trabalho em equipe: Funções; Instrumentos.
Liderança: Definição; Estilos; Perfil.
Qualidade de Vida: Acidentes; Poluição;
Desequilíbrio global do planeta.

8. Ser crítico
9. Ser cuidadoso
10. Ser detalhista
11. Ser empático
12. Ser ético
13. Ser metódico
14. Ser observador
15. Ser organizado
16. Ser paciente
17. Ser responsável
18. Ter capacidade de análise
19. Ter capacidade de concentração
20. Ter capacidade de resolver problemas
21. Ter capacidade de comunicação
22. Ter capacidade de negociação
23. Ter capacidade de transferir conhecimento
24. Ter consciência prevencionista em relação a saúde ocupacional,
segurança e meio ambiente
25. Trabalhar em equipe
26. Ter consciência prevencionista em relação ao material utilizado
27. Ter consciência prevencionista em relação ao uso do equipamento
28. Ter raciocínio lógico
29. Ter visão espacial
30. Ter visão sistêmica
31. Zelar pela preservação dos instrumentos de medição e controle
32. Zelar pelo cumprimento de normas e dos procedimentos técnicos
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COMPONENTE CURRICULAR: DESENHO DE CALDEIRARIA - 80 horas
Competências Básicas e de Gestão (gerais)
Fundamentos Técnicos e Científicos
1. Ter domínio de desenho descritivo (sólidos em revolução)
2. Ter domínio de desenho geométrico
3. Interpretar simbologia de soldagem
4. Interpretar desenho técnico

Conhecimentos
Construções geométricas: Perpendiculares;
Paralelas; Mediatriz; Bissetriz; Divisão de segmento
de retas em partes iguais (teorema de tales); Divisão
de ângulo reto em três partes iguais; Polígonos
inscritos; Construção de polígono dado o lado;
Determinar centro de arco; Concordância.
Planificação: Pirâmide; Cilindro; Curva cilíndrica;

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas

Cones: (processo geratriz); Transição de quadrado

1. Ter raciocínio lógico

para redondo; Transição de retângulo para redondo;

2. Saber avaliar

Cones: (processo de triangulação); Intersecção;

3. Ser atencioso

Bifurcação cilíndrica; Tampos; Hélice

4. Ser criativo
5. Ser crítico
6. Ser cuidadoso

transportadora.
Software e aplicativos: Definições; Configuração;
Ferramentas; Impressão.
Desenho de conjuntos.

7. Ser detalhista
8. Ser metódico
9. Ser observador
10. Ser organizado
11. Ser paciente
12. Ser responsável
13. Ter capacidade de análise
14. Ter capacidade de concentração
15. Ter capacidade de resolver problemas
16. Ter capacidade de transferir conhecimento
17. Ter visão espacial
18. Zelar pela preservação dos instrumentos de medição e controle
19. Zelar pelo cumprimento de normas e dos procedimentos técnicos
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COMPONENTE CURRICULAR: INICIAÇÃO A INFORMÁTICA - 60 horas
Competências Básicas e de Gestão (gerais)
Fundamentos Técnicos e Científicos
1. Ter domínio de formatação de textos
2. Ter domínio de funcionamento de antivírus
3. Ter domínio de funções matemáticas para planilha eletrônica
4. Ter domínio de configuração para impressão de arquivos

Conhecimentos
Sistema Operacional: definição e tipos; trabalho com
janelas; acessórios; menu de ajuda; lixeira;
gerenciador de arquivos; diferença entre sistema
operacional e aplicativo.
Vírus de computador: características; programas

5. Ter domínio de configuração do sistema operacional

antivírus; utilização.

6. Ter domínio de gerenciamento de arquivos

Editor de textos: características; Arquivos; Digitação

7. Ter domínio na formatação de slides

de textos; Formatação: - Normalização (ABNT);

8. Ter domínio na elaboração de planilhas

Inserção; Cabeçalho e rodapé; Edição; Verificação

9. Ter domínio na criação de textos

de ortografia; Impressão de arquivos.

10. Ter domínio de acessar páginas na internet

Internet: Utilização; Navegação; Pesquisa; Correio
eletrônico; Downloads.
Planilha eletrônica: Características; Criação de

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas

planilhas; Formatação de células; Entrada de dados;
Funções; Criação de gráficos na planilha; Impressão

1. Fazer previsão de conseqüências
2. Saber avaliar

da planilha;
Apresentação eletrônica: Característica; Modos de

3. Ser atencioso

trabalho; Trabalhar com texto no slide; Objetos

4. Ser criativo

gráficos; Recursos especiais para inserção de som e

5. Ser cuidadoso

vídeo; Transição de slides; Temporização; Exibição.

6. Ser paciente
7. Ser responsável
8. Ter capacidade de análise
9. Ter capacidade de concentração
10. Ter capacidade de resolver problemas
11. Ter capacidade de transferir conhecimento
12. Ter consciência prevencionista em relação a saúde ocupacional,
segurança e meio ambiente
13. Ter consciência prevencionista em relação ao uso do equipamento
14. Ter raciocínio lógico
15. Zelar pelo cumprimento de normas e dos procedimentos técnicos
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COMPONENTE CURRICULAR: PROCESSOS DE FABRICAÇÃO – 1040 horas
Competências Específicas e de Gestão
Capacidades Técnicas
1. Planificar chapas
2. Conformar chapas
3. Montar conjuntos e subconjuntos
4. Pontear conjuntos de caldeiraria

Conhecimentos
Máquinas e ferramentas de corte: Características;
Aplicação; Mecânico; Térmico; Água.
Conformação: manual; mecânica.
Normas técnicas: Definição; Classificação.
Perfis: Tipos; Aplicação; Obtenção; Tabelas

5. Traçar peças para posterior conformação

comerciais.

6. Definir processos de conformação adequados

Chapas: Tipos; Aplicação; Laminação; Tabelas

7. Nivelar e alinhar peças para posterior montagem

comerciais.

8. Definir processo de corte de materiais adequado

Forjamento: Definição; Tipos; Aplicação.

9. Identificar processos de união e conformação

Curvamento e dobramento: Manual; Mecânico.

10. Selecionar máquinas, equipamentos, ferramentas e instrumentos

Repuxo: Definição; Manual; Mecânico.

11. Aplicar técnicas específicas para manuseio e movimentação de
materiais
12. Identificar os diferentes tipos de materiais utilizados em caldeiraria
13. Desenvolver traçagem de peças
14. Definir os parâmetros de regulagem da máquina

Aço ao Carbono: Tipos; Aplicação; Classificação.
Aço Inoxidável: Tipos; Aplicação; Classificação;
Manuseio e estocagem.
Metalurgia da soldagem: Transferência de calor;
Descontinuidade; Soldabilidade dos materiais.
Corrosão: Definição; Tipos; Tratamento de

15. Identificar processos de acabamento em peças

superfícies.

16. Identificar processos de soldagem no ponteamento de peças

Processos de soldagem: Oxigás; Eletrodo revestido;

17. Corrigir imperfeições na peça, utilizando dispositivo de calibragem

MIG/MAG; TIG; Arame tubular; Arco submerso;

18. Fazer furos para fixação de peças

Solda por resistência.

19. Interpretar leiaute

Tratamento térmico: Definição; Tipos.

20. Ter domínio na organização de leiaute

Ensaios de materiais: Destrutivos; Não destrutivos.

21. Identificar os processos de fabricação

Equipamentos de elevação e transporte de carga:

22. Identificar os diferentes tipos de materiais de acordo com o projeto
23. Identificar equipamentos, ferramentas e instrumentos de acordo com
a montagem
24. Identificar os processos de preparação de juntas
25. Identificar os processos de união

Características, tipos e aplicações; Equilíbrio;
Aspectos de segurança.
Ferramentas: Características; Aplicação; Tipos.
Instrumentos: Características; Aplicação; Tipos.
Fixação: Características; Aplicação; Elementos.
Tubulação: Definições; Características e tipos;

26. Identificar os elementos de fixação

Fabricação de tubos; Classificação de tubos; Código

27. Identificar elementos de vedação

de cores; Conexões; Juntas; Vedantes; Acessórios;

28. Regular parâmetros de máquinas e equipamentos

Suportes.

29. Reconhecer processo de soldagem conforme normalização

Preparação de peças: Métodos de corte de tubos;

30. Determinar proteção adequada das máquinas e das peças

Métodos de dobra de tubos; Acoplamentos

31. Realizar ensaio não destrutivo (líquido penetrante, hidrostático)

roscados; Acoplamentos flangeados; Acoplamentos

32. Adequar o fluxo de produção conforme o leiaute
33. Aplicar as normas e procedimentos técnicos relativos aos processos
de fabricação

soldados; Limpeza.
Vasos de pressão e componentes: Definição;
Classificação; Segurança; Peças externas; Peças
internas; Reatores; Torres.

34. Definir a seqüência de trabalho
35. Determinar os processos de corte e conformação adequados
36. Identificar os tipos de juntas
37. Reconhecer materiais conforme normalização
38. Aplicar técnicas específicas de manuseio e movimentação de
materiais
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COMPONENTE CURRICULAR: PROCESSOS DE FABRICAÇÃO – 1040 horas
Competências Específicas e de Gestão
Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
1. Argumentar tecnicamente
2. Fazer previsão de conseqüências
3. Interagir com outras células de produção e outros setores da
empresa
4. Manter relacionamento interpessoal
5. Ter raciocínio lógico
6. Saber avaliar
7. Ser atencioso
8. Ser criativo
9. Ser crítico
10. Ser cuidadoso
11. Ser detalhista
12. Ser observador
13. Ser empático
14. Ser ético
15. Ser metódico
16. Ser organizado
17. Ser paciente
18. Ser responsável
19. Ter capacidade de análise
20. Ter capacidade de concentração
21. Ter capacidade de resolver problemas
22. Ter capacidade de comunicação
23. Ter capacidade de negociação
24. Ter capacidade de transferir conhecimento
25. Ter consciência prevencionista em relação a saúde ocupacional,
segurança e meio ambiente
26. Ter consciência prevencionista em relação ao material utilizado
27. Ter consciência prevencionista em relação ao uso do equipamento
28. Ter raciocínio lógico
29. Ter visão espacial
30. Ter visão sistêmica
31. Zelar pela preservação dos instrumentos de medição e controle
32. Zelar pelo cumprimento de normas e dos procedimentos técnicos
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d)

Organização de turmas

As turmas matriculadas iniciam o curso com um número mínimo de 28 e máximo de 32
alunos.

V.

CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E
EXPERIÊNCIAS ANTERIORES

Em conformidade com o artigo 36 da Resolução CNE/CEB nº 6/12, a unidade escolar:
“pode promover o aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores do
estudante, desde que diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão
da respectiva qualificação ou habilitação profissional que tenha sido desenvolvidos:
I.

em qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico concluídos
em outros cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio;

II.

em cursos destinados à formação inicial e continuada ou qualificação profissional
de, no mínimo, 160 horas de duração, mediante avaliação do estudante;

III. em outro curso de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no trabalho, por
outros meios informais ou até mesmo em cursos superiores de graduação,
mediante avaliação do estudante;
IV. por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional, realizados
em instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo
sistema de ensino ou no âmbito de sistema nacional de certificação profissional.”
A avaliação será feita por uma comissão de docentes do curso e especialistas em
educação, especialmente designada pela direção, atendidas as diretrizes e
procedimentos constantes na proposta pedagógica da unidade escolar.

VI.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Os critérios de avaliação, promoção, recuperação e retenção de alunos são os
definidos pelo Regimento Comum das Unidades Escolares SENAI, aprovado pelo
Parecer CEE nº 528/98, e complementados na Proposta Pedagógica da Unidade
Escolar.
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VII. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Salas de aula convencionais.
Laboratórios de:
• Metrologia
• Informática
Oficina de Caldeiraria
LABORATÓRIO DE METROLOGIA
Instrumentos de medição de leitura direta para medidas lineares de funcionamento
mecânico; instrumentos de medição de leitura direta para medidas angulares de
funcionamento mecânico; instrumentos e aparelhos de medição de leitura indireta para
medidas lineares de funcionamento mecânico, óptico ou eletrônico.
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
Microcomputadores pessoais equipados com programas de: sistema operacional em
ambiente gráfico, editor de textos, planilha eletrônica e aplicativo para elaboração de
desenhos, softwares específico da caldeiraria.
OFICINA DE CALDEIRARIA
Máquinas convencionais de caldeiraria: calandra, máquina universal de trabalhos em
chapas, máquina de solda, guilhotina, prensa viradeira hidráulica, furadeiras,
esmerilhadora; bancadas de caldeireiro; instrumentos de traçagem; ferramentas manuais;
instrumentos de medição de leitura direta e indireta; equipamento de solda elétrica e oxicombustível, prensa viradeira à CNC e máquina oxicombustível e a plasma CNC para
corte.

A unidade escolar é dotada de Biblioteca com acervo bibliográfico adequado para o
desenvolvimento do curso e faz parte do sistema de informação do SENAI.
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VIII. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO

O quadro de docentes para o Curso de Aprendizagem Industrial Caldeireiro é
composto, preferencialmente, por profissionais técnicos, com formação e experiência
profissional condizentes com os componentes curriculares que compõem a
organização curricular do curso.

IX.

CERTIFICADOS

O aluno que concluir a fase escolar receberá um certificado de conclusão de curso de
qualificação profissional Aprendizagem Industrial Caldeireiro.
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COMITÊ TÉCNICO SETORIAL
Reunião realizada em 03/12/2002, no CFP 5.10 - Piracicaba
Representantes de empresas:
•

Amauri Alessio Vitti, caldeireiro, Conger Equipamentos e Processos – Saltinho

•

Daniel Augusto Pereira, Encarregado de Manutenção, Manserv – Sumaré

•

Devanir José Sanches, Encarregado de Caldeiraria, CAMAQ – Caldeiraria e
Máquinas Indústria Ltda – Sertãozinho

•

Donizete Aparecido Martins, Caldeireiro Especializado, Rhodia Poliamida – Paulínia

•

Leontino Donizetti Andrade, Caldeireiro, Dedini Indústria de Base – Sertãozinho

•

Osmar Antônio Cantero, Caldeireiro, Zillo Lorenzetti – Macatuba

•

Paulo César Groppo, Caldeireiro, Dedini Indústrias de Base – Piracicaba

•

Sebastião Francisco da Silva, Encarregado de Caldeiraria, Caldemac
Equipamentos Industriais Ltda – Sertãozinho

•

Sérgio Amadeu Barbosa, Caldeireiro, Santin S/A Indústria Metalúrgica - Piracicaba.

Observador:
•

José Saturnino Poepke, Técnico em Educação, Gerência de Tecnologia Industrial –
SENAI/SP

Coordenação:
•

Paulo Rogério Borges, Técnico em Educação, Gerência de Educação – SENAI/SP

•

Margarida M. Scavone Ferrari, Técnica em Educação, Gerência de Educação –
SENAI/SP

COMITÊ TÉCNICO SETORIAL
Reunião realizada em 05/12/2002, no CFP 1.25 - Diadema
Representantes de empresas:
•

Agnaldo Souza dos Santos, Encarregado de Caldeiraria, Indústria e Comércio
Metalúrgica Atlas – São Paulo

•

Benedito Vanderlei Salvatti, Caldeireiro, P. Faudler – Taubaté

•

Décio de Moraes, Encanador Caldeireiro, Cia Suzano de Papel e Celulose –
Suzano

•

Edvaldo Feitosa Pereira, Caldeireiro, Caldeiraria Universal – Arujá

•

Geraldo R. de Carvalho, Supervisor de Produção, Alston Brasil Ltda – Taubaté

•

Laércio Martins dos Santos, Supervisor de Caldeiraria e Solda, Ultrafértil S.A. –
Cubatão

•

Leandro Marcantonio, Caldeireiro, Prensas Schuler – Diadema

•

Milton dos Santos Silva, Caldeireiro, Indústria e Comércio Metalúrgica Atlas – São
Paulo

•

Nilton Luiz de Araújo, Supervisor de Inspeção, COSIPA Cia Siderúrgica Paulista –
Cubatão

•

Rogério Donizeti de Paula, Caldeireiro III, Confab Industrial S.A. –
Pindamonhangaba

•

Willian Pereira Bartolomeu, Caldeireiro Industrial, APEMA

Observador:
•

José Saturnino Poepke, Técnico em Educação, Gerência de Tecnologia Industrial –
SENAI/SP

•

Luís Carvalho e Silva Júnior, Técnico em Educação, Gerência de Educação –
SENAI/SP

Coordenação:
•

Paulo Rogério Borges, Técnico em Educação, Gerência de Educação – SENAI/SP

•

Margarida M. Scavone Ferrari, Técnica em Educação, Gerência de Educação –
SENAI/SP

COMITÊ TÉCNICO PARA VALIDAÇÃO DE PERFIL PROFISSIONAL
Reunião realizada em 27/07/2005, no CFP 1.07 - Brás
Representantes do SENAI:
•

Marcelo dos Santos, Instrutor, CFP 1.06 – Vila Leopoldina

•

Juliano Neves Panão, Instrutor, CFP 1.24 – Suzano

•

Valdir Lune Sobral, Instrutor Orientador, CFP 1.25 – Diadema

•

Valdeliro Guimarães de Faria, Instrutor Orientador, CFP 3.01 – Taubaté

•

Roberlei Dias de Souza, Instrutor Orientador, CFP 5.10 – Piracicaba

•

Célio Torrecilha, Técnico em Educação, Gerência de Educação

•

Paulo Martins de Souza, Técnico em Educação, Gerência de Educação

Coordenação:
•

Roseli Sivieri de Lima, Técnica em Educação, Gerência de Educação – SENAI/SP

•

Joel Gomes de Souza, Técnico em Educação, Gerência de Educação – SENAI/SP
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NATUREZA DA ALTERAÇÃO
Justificativa: contexto das mudanças do setor metalmecânico,
tendência ao crescimento do emprego e as exigências do
mercado justificam a reformulação do curso.
Objetivos: elaboração de acordo com o novo perfil profissional.
O perfil profissional de conclusão foi elaborado baseado na
Metodologia SENAI-DN Competências: Formação e Certificação
Profissional
Organização Curricular:
a) Estrutura:
Foram excluídos os seguintes componentes
curriculares: Técnicas de Redação em Língua
Portuguesa, Controle Dimensional, Tecnologia
Metalúrgica, Eletricidade Básica, Operações de
Mecânica e Prática Profissional.
Foram incluídos os componentes curriculares:
Desenho de Caldeiraria, Desenvolvimento
Comportamental e Processos de Fabricação.
A carga horária do componente curricular
Matemática Aplicada foi ampliada de 80 para 120
horas.
A carga horária do componente curricular Iniciação
à Informática foi reduzida de 80 para 40 horas.
b) Desenvolvimento Metodológico:
Alterado, sendo consideradas as seguintes
referências: Art. 5º da Resolução CNE
c) Ementas:
Alterado em função da análise do perfil profissional
e da ampliação ou redução da carga horária dos
componentes do novo desenho curricular.
Ementa de conteúdos: elaborada em função da nova
organização curricular.
Instalações e equipamentos: adequação das oficinas às
necessidades do novo perfil profissional
Adequação do logotipo e formatação gráfica do documento. As
ementas de conteúdos foram acrescidas em um nível, indicando
a extensão de cada título.
Retirado o texto sobre Prática Profissional do item Organização
Curricular e a menção à Carta de Ofício no item IX.

