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I

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO

a) Justificativa
Diante do avanço científico e tecnológico que vem ocorrendo nos últimos anos, as
empresas brasileiras defrontam-se com o desafio de se reestruturar rapidamente visando
à competitividade nos mercados nacional e internacional. Considerando-se este contexto,
é necessário que as pessoas sejam preparadas, tanto pessoal quanto profissionalmente,
para atuar alinhadas com as novas exigências desse mercado do trabalho.
O SENAI São Paulo, buscando alinhar a educação profissional que oferece ao
desenvolvimento tecnológico existente no parque industrial das regiões que atende,
propôs, em 1996, reformular o seu Modelo de Educação Profissional. O objetivo era
sintonizar a concepção de formação profissional e os cursos/programas oferecidos à
realidade do mercado de trabalho.
Visando a subsidiar a estruturação do novo modelo, desenvolveu em 1997 a pesquisa
Referenciais do Mercado de Trabalho, elaborada pela Divisão de Pesquisa, Planejamento
e Avaliação.
Na referida pesquisa, observa-se que as empresas necessitam cada vez mais de um
profissional com maior escolaridade, capaz de aprender continuamente, flexível,
polivalente, generalista, capaz de executar alternadamente tarefas/operações de
complexidade semelhante, dentro de uma mesma atividade. Além disso, esse profissional
deve ser capaz de trabalhar em equipe, ter visão analítica, iniciativa e conhecimentos
sobre Informática, qualidade, produtividade e segurança no trabalho.
Paralelamente às contínuas transformações do contexto sócio-econômico, os parâmetros
fixados pela lei federal que estabelece as diretrizes e as bases da Educação no Brasil e
pelo decreto que regulamenta a Educação Profissional, fizeram com que o SENAI-SP –
atendendo também às Resoluções do Departamento Regional – ajustasse o seu Modelo
de Educação Profissional.
Assim, as qualificações profissionais, que são oferecidas na modalidade Aprendizagem
Industrial, estão hoje estruturadas curricularmente com duração diária máxima de 4
horas, com um mínimo de 800 e um máximo de 1600 horas, tendo respectivamente 2 ou
4 semestres.
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Na área da Indústria, o Curso de Aprendizagem Industrial – Eletricista de Manutenção,
com 1600 horas, foi estruturado visando a atender especificamente ao perfil profissional
estabelecido, a partir dos resultados apresentados pela pesquisa acima citada.

b) Objetivo
O Curso de Aprendizagem Industrial – Eletricista de Manutenção tem por objetivo
proporcionar a aprendizes qualificação profissional em princípios e leis que regem o
funcionamento de sistemas eletromecânicos, eletroeletrônicos, analógicos e digitais de
equipamentos e instalações elétricas que – por meio de instrumentos, ferramentas,
procedimentos e métodos – permitem o planejamento, execução, avaliação e inspeção
de redes e circuitos eletroeletrônicos, bem como manutenções preventivas e corretivas,
dentro das normas técnicas e de segurança.

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; e

•

ser aprovados no processo de seleção.
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III

Perfil profissional de conclusão

a) Perfil do Eletricista de Manutenção
Faz manutenção preventiva e corretiva de redes elétricas em baixa tensão, de motores
elétricos, de transformadores e de sistemas eletroeletrônicos de máquinas e
equipamentos, mantendo-os em funcionamento de acordo com especificações definidas
pelo fabricante, interpretando diagramas esquemáticos, observando procedimentos
técnicos estabelecidos, utilizando ferramentas e instrumentos de medição apropriados e
podendo realizar instalações elétricas e montagem de quadros de distribuição e de
comando, atuando individualmente ou em equipe.
Realiza testes e ensaios em motores elétricos, transformadores, componentes, sistemas
eletroeletrônicos de máquinas e equipamentos, bem como em instalações elétricas,
utilizando instrumentos apropriados, empregando procedimentos técnicos e de segurança
normalizados e preenchendo relatórios técnicos.
Substitui placas de circuitos e componentes em equipamentos, sistemas eletroeletrônicos
e instalações elétricas, obedecendo a procedimentos estabelecidos, interpretando
leiautes e diagramas esquemáticos e utilizando equipamentos e instrumentos
apropriados.
Faz esboços de circuitos eletroeletrônicos obedecendo a normas e técnicas específicas.
Preenche requisições de materiais e relatórios de trabalho.

6

IV

Organização curricular

a) Organização do Curso de Aprendizagem Industrial Eletricista
de Manutenção
A organização curricular referente ao Curso de Aprendizagem Industrial Eletricista de
Manutenção tem seus componentes curriculares estruturados a partir de uma base
complementar e uma base tecnológica.
A base complementar caracteriza-se pelos componentes curriculares cujos conteúdos
programáticos foram selecionados em função de tecnologias e necessidades do perfil
profissional. Esses componentes objetivam enriquecer o currículo e oferecer apoio ao
desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor do aluno, requerido especificamente pela
formação profissional.
Já a base tecnológica refere-se aos conteúdos específicos, teóricos e práticos,
estruturados em forma de componentes curriculares decorrentes do perfil profissional e
organizados de maneira a possibilitar uma formação básica orientada para a qualificação
profissional e para a continuidade de estudos.
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Quadro de Organização Curricular

Legislação

Carga
Componentes Curriculares

Horária
Total
(Horas)

Decreto Federal no 8268/14

Lei Federal no 9394/96

Base Complementar
Técnicas de Redação em Língua Portuguesa

80

Matemática Aplicada

80

Desenho Técnico

80

Ciências Aplicadas

80

Iniciação à Informática

80

Subtotal

400

Base Tecnológica
Eletricidade Geral

200

Operações de Mecânica

80

Instalações Elétricas

200

Análise de Circuitos Elétricos

80

Máquinas Elétricas e Acionamentos

200

Eletrônica Analógica

120

Comandos Eletroeletrônicos

200

Eletrônica Digital

120

Subtotal

1200

Total

1600

Obs.: Todos os componentes da Base Tecnológica incluem
Tecnologia e Ensaios.
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b) Desenvolvimento Metodológico
É fundamental que o docente reconheça a pertinência do componente curricular que irá
ministrar no curso, principalmente em relação ao seu objetivo. É igualmente importante
que a ação docente se desenvolva tendo em vista, constantemente, o perfil profissional
de conclusão do curso.
No planejamento e execução das aulas expositivas, o docente deve levar em conta a
ligação que o presente assunto tem com os anteriores e os seguintes, a interdependência
entre o componente curricular e os outros, o perfil profissional de conclusão e a evolução
dos alunos, a partir de uma avaliação contínua. Quando houver demonstrações práticas,
o docente deve considerar os pré requisitos teóricos já ministrados, deve garantir que a
demonstração tem ligação direta com uma atividade real da rotina do profissional, evitar
que a demonstração seja longa demais e garantir que todos os alunos reproduzam
corretamente a operação, supervisionando e orientando para corrigir qualquer erro. Nas
práticas e ensaios nos laboratórios ou oficinas, o docente deve planejar o
acompanhamento individual das atividades e a recuperação imediata dos alunos que
tiveram acerto.
O docente deve planejar as estratégias de ensino estabelecendo as relações entre os
conhecimentos, as habilidades e as atitudes, contemplados na ementa de conteúdos do
seu componente curricular, fruto da análise do perfil profissional estabelecido, centrando
suas ações e estratégias no desempenho das funções que o Eletricista de Manutenção
deve desempenhar, privilegiando a busca de alternativas criativas para a resolução de
situações problemas.
Além disso, o docente deve utilizar uma metodologia que centra a ação no sujeito que
aprende, assumindo o papel de orientação, monitoramento e assessoramento do trabalho
discente, tendo em vista o atendimento às necessidades do mundo do trabalho, em que
cada vez mais são exigidas competências de ordem social e organizativas, paralelamente
ao conhecimento técnico inerente a cada especialização.
Quanto ao aluno, aprender a aprender é a capacidade que se espera dele como
profissional que, estando inserido no mercado de trabalho, mantém-se em constante
processo de auto-desenvolvimento como forma de tornar-se cada vez mais útil e inserido
no processo produtivo.
A estrutura curricular deste curso prevê o desenvolvimento dos componentes curriculares
numa sequência tal que conteúdos básicos apreendidos num componente possam ser
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transferidos para outros. Assim, é desejável que os componentes curriculares da base
complementar Matemática Aplicada, Desenho Técnico e Ciências Aplicadas sejam
minstrados antes dos da base tecnológica porque fornecem pré-requisitos necessários
para o aprendizado. Iniciação à Informática, por sua vez, é um componente curricular que
traz conteúdos complementares e, por isso, pode ser minstrado em qualquer momento do
curso. Técnicas de Redação em Língua Portuguesa pode ter sua carga horária dividida
ao longo do curso a fim de que possa auxilliar os alunos no incremento das habilidades
de escrita, necessárias em todo o curso e na vida profissional. Os componentes
curriculares da base tecnológica

foram previstos para serem desenvolvidos numa

sequência lógica. O Curso de Aprendizagem Industrial - Eletricista de Manutenção requer
Eletricidade Geral como um componente básico. Por isso é recomendável que seja
ministrado logo no 1º semestre do curso. Por outro lado, Operações de Mecânica, no
qual se desenvolvem conteúdos complementares, pode ser minstrado a qualquer tempo,
muito embora é sugerido que o seja logo no início do curso. Instalações Elétricas e
Análise de Circuitos Elétricos podem ser ministrados concomitantemente, após
Eletricidade Básica ter sido concluído. Eletrônica Analógica se vale de conteúdos já
explorados em Análise de Circuitos Elétricos. Da mesma forma, Eletrônica Digital é a
sequência lógica da Eletrônica Analógica. Máquinas Elétricas e Acionamentos assim
como Comandos Eletroeletrônicos requerem os conteúdos de Instalações Elétricas.
Logo, eles podem ser ministrados de forma concomitante ou em qualquer ordem.
Mais do que apenas a transmissão de conhecimentos técnicos provenientes de
componentes curriculares diferentes, o curso visa a levar os alunos a integrarem esses
conhecimentos com vistas à formar um Eletricista de Manutenção que atue não só na sua
área mas também nas áreas limitrofes da Mecânica e da Eletrônica. Isso é obtido a partir
de uma base tecnológica sólida, onde se desenvolvem situações práticas, se utiliza
linguagem técnica, se incentiva a capacidade de pesquisar, o cuidado com os
equipamentos e ferramentas, o trabalho em equipe e o respeito à higiene e segurança no
trabalho. Mas também contribui para o perfil abrangente do Eletricista de Manutenção a
base complementar do currículo, responsável por fornecer os conceitos fundamentais e
as ferramentas básicas para a aquisição das competências tecnológicas.
De acordo com a portaria do Ministério do Trabalho e Emprego Nº 723/2012, os
conteúdos formativos das Unidades Curriculares previstas para o módulo de Educação
para o Trabalho (Leitura e Comunicação, Relações Socioprofissionais, Cidadania e Ética,
Saúde e Segurança do Trabalho, Planejamento e Organização do Trabalho, Raciocínio
Lógico e Análise de Dados) são desenvolvidos por meio de estratégias diversas ao longo
do curso, como: palestras, visitas técnicas, resolução de desafios, campanhas
extracurriculares, programas institucionais, entre outras.
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c) Prática Profissional na Empresa
Ao aprendiz, cuja empresa contratante optar por formalizar, mediante contrato, jornada
diária em seus ambientes, caberá o cumprimento de práticas profissionais que deverão
ser desenvolvidas integralmente nos ambientes da empresa que propiciará ao aprendiz
uma rotina de trabalho, sempre com respeito às normas técnicas, de saúde e segurança
no trabalho, de qualidade e de preservação ambiental. O aprendiz deve ser inserido
nessa rotina de modo que possa vivenciar e desenvolver as competências previstas no
perfil profissional de conclusão, contemplando o conteúdo formativo adquirido nas
unidades curriculares (componentes curriculares) que deve ser consolidado com as
práticas desenvolvidas na empresa.
As atividades a serem desenvolvidas na empresa serão objeto de planejamento integrado
entre a unidade escolar ofertante e a respectiva empresa. Tanto o planejamento quanto
as atividades deverão ser devidamente registrados.
A avaliação do desempenho do aprendiz e o controle da sua frequência seguirão os
procedimentos preconizados pelo SENAI neste plano de curso e no regimento comum
das unidades do SENAI.
Para auxiliar nesse processo, o Guia de Aprendizagem, elaborado pela Gerência de
Apoio à Empresa e à Comunidade (GAEC), traz orientações para negociação junto à
empresa e para o acompanhamento efetivo do aprendiz.
d) Ementa de conteúdos1
BASE COMPLEMENTAR
Técnicas de Redação em Língua Portuguesa
Técnicas de intelecção de texto; Parágrafo; Descrição, Dissertação; Relatório; Estruturaspadrão de redação técnica.

1

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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Matemática Aplicada
Conjuntos numéricos; Elementos de Geometria; Regra de três simples; Triângulo
retângulo; Elementos de Álgebra; Organização de dados numéricos; Função real; Análise
combinatória; Lógica binária.
Desenho Técnico
Desenhos técnico e artístico; Material e instrumentos; Caligrafia técnica; Figuras e sólidos
geométricos; Perspectiva isométrica; Projeção ortográfica; Cotagem; Supressão de
vistas; Corte total e meio corte; Escala; Construções geométricas; Construção e
identificação

de

símbolos

gráficos;

Diagrama

unifilar;

Circuitos

elétricos

com

componentes passivos; Circuitos com semicondutores; Circuito impresso; Simbologia de
esquemas elétricos; Fluxogramas e diagramas; Normas e convenções; Rugosidade
superficial; Corte; Casos especiais de projeção ortográfica; Elementos padronizados de
máquinas; Elementos de fixação; Encaixes; Tolerância dimensional; Hidráulica e
Pneumática; Tolerância geométrica; Desenho definitivo de conjunto e de detalhes.

Ciências Aplicadas
Materiais; Os materiais e o meio ambiente; Medidas físicas e unidades; Forças; Energia e
trabalho; Máquinas simples; Princípios da Termologia; Química dos materiais.
Iniciação à Informática
Terminologia básica; Componentes do sistema de microcomputador; Periféricos;
Sistemas operacionais; Vírus de computador; Editor de textos; Internet; Planilha
eletrônica; Banco de dados; Programa de apresentação gráfica; Exercícios de
navegabilidade em softwares da ocupação (especificação de materiais, simulações, CAD
e outras aplicações específicas); Conseqüências provocadas pela utilização do
computador.
BASE TECNOLÓGICA
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Eletricidade Geral
Tecnologia
Local de trabalho nas atividades de Eletroeletrônica; Fontes geradoras de eletricidade;
Circuito elétrico; Circuito multifilar e unifilar; Tecnologia das conexões elétricas e tipos;
Resistores; Capacitores; Indutores; Apresentação de ferramentas e equipamentos para
operações na Eletricidade; Multímetro digital; Volt/amperímetro alicate; Ergonomia; Fios e
cabos elétricos; Eletrodutos; Descarte de materiais; Acessórios utilizados em redes de
eletrodutos; Prevenção em energia elétrica; Princípios de aterramento; Dispositivos de
proteção acionamento e segurança; Fontes de alimentação; Normas técnicas e
diagramas de instalações elétricas; Circuito magnético; Corrente alternada; Sistemas de
distribuição; Lâmpadas incandescentes; Luminárias fluorescentes; Megôhmetro; NR10 –
Comentários; Prevenção de incêndios; Primeiros socorros a vítimas de choque elétrico

Ensaios
Explorar a bancada de trabalho; Emendar condutores; Efetuar operações; Testar
componentes elétricos; Ensaiar circuitos elétricos básicos de iluminação; Reconhecer e
completar o diagrama dos circuitos da bancada de trabalho; Medir tensão elétrica; Medir
corrente elétrica; Medir resistência elétrica; Comprovar a Lei de Ohm; Comprovar a 1ª Lei
de Kirchoff; Comprovar a 2ª Lei de Kirchoff; Ligar tomada universal com terra(TUG) e
lâmpada incandescente de 110V, comandada por interruptor simples; Ligar duas
lâmpadas incandescentes de 110V, comandadas por interruptor de duas seções,
utilizando TUEs e cabo PP; Ligar duas lâmpadas incandescentes de 220V e 110V,
comandadas por interruptor bipolar e simples, utilizando TUEs e cabo PP; Ligar uma
lâmpada incandescente, comandada por interruptores paralelos e uma cigarra, com botão
de campainha e duas tomadas (TUE) de 220V e 110V; Ligar lâmpada incandescente com
interruptor fotoelétrico; Medir a resistência de isolamento de uma luminária de lâmpada
fluorescente, montada pelo aluno; Ligar luminária de lâmpada fluorescente com tomada e
plugue monobloco polarizado (TUE) de três terminais; Montar teste de continuidade em
EBT, utilizando tomada universal e disjuntor de 6A e efetuar os ensaios de garantia de
funcionamento e segurança; Aplicar técnicas de salvamento a vítimas de choque elétrico.
Operações de Mecânica
Tecnologia
Instrumentos de medição e controle; Limas; Instrumentos de traçagem; Furadeiras;
Brocas; Machos e cossinetes para roscar; Alargador; Esmerilhadoras; Morsa de
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Bancada; Serra Manual; Ferramentas de Corte; Roscas; Peças metálicas de união;
Elementos de fixação; Higiene e segurança.
Ensaios
Medir com paquímetro; Limar superfícies; Traçar; Puncionar; Furar e escarear com
furadeira; Afiar broca helicoidal; Serrar; Calibrar furo com alargador; Curvar chapa;
Roscar manualmente.
Instalações Elétricas
Tecnologia
Sistemas monofásicos; Sistemas trifásicos; Sistemas de transmissão; Noções de sistema
tarifário residencial; Elaboração de planta baixa elétrica residencial; Aterramento e
ligações eqüipotenciais; Luminotécnica; Técnicas de medição em redes trifásicas;
Dimensionamento de redes elétricas; Unidades de sinalização e controle; Quadros de
distribuição – luz e força; Equipamentos à prova de tempo; Comando remoto em
instalações elétricas; Técnicas de inspeção de sistemas de redes elétricas; Proteção de
redes elétricas; Sistemas de iluminação; Noções de sistema tarifário; Circuito alimentador
e de distribuição; Elaboração de planta baixa elétrica predial; Medições em instalações
elétricas.
Ensaios
Instalar lâmpada incandescente 127V, comandada de três pontos diferentes e tomada
universal com terra (TUG); Instalar lâmpada PL, com interruptor automático e
temporizado de presença e lâmpada vapor de mercúrio, comandada com relé fotoelétrico,
utilizando cabinho e terminais para crimpagem; Montar um quadro de distribuição de luz e
força residencial; Montar circuitos elétricos simulando uma residência; Instalar
motobomba para sistema de recalque de água residencial; Interpretar a ligação de um
padrão de entrada residencial, incluindo a lista de materiais; Inspecionar e substituir
componentes em quadro de distribuição; Fazer análise de defeitos em circuitos
residenciais; Emendar condutores para alta corrente; Ensaiar circuitos elétricos básicos
de iluminação, sinalização, controle e proteção predial; Medir iluminamento de ambiente
produtivo na Escola e confrontar valores medidos com os normalizados pela ABNT;
Interpretar diagrama de um sistema de distribuição de luz e força predial para os setores
finais, observando seletividade, cabeamento, identificação, bloqueios elétricos e
mecânicos, elementos de proteção e manobra, bem como precauções de utilização e
manutenção, inclusive as de possíveis retornos; Montar uma rede elétrica em leito de
eletrocalhas previamente instalado, distribuindo um circuito trifásico em cabos para as
posições horizontal e vertical e conectando seus terminais no alimentador; Identificar,
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conferir e testar seqüências de fases, isolação entre fases e circuitos para energização
de redes prediais, manuseando chaves e substituindo fusíveis NH e diazed, bem como
lâmpadas de sinalizadores; Montar circuitos de consumidor final, com proteção e
manobra, simulando atividades prediais típicas; Inspecionar, visualmente e com
instrumentos adequados, quadros de luz e força predial, verificando aparelhos de
medição, chaves seletoras, transformadores, chaves de manobra, dispositivos de
segurança e barramentos de PE e de neutro, conectores de cabeamento, identificações
de circuitos e lâmpadas de sinalização; Fazer análises de defeitos em circuitos prediais a
partir de inspeções realizadas e ou relatório de situação-problema; Substituir
componentes de proteção e comando em rede de instalação elétrica predial, utilizando
planos e procedimentos técnicos de trabalho e de segurança de transeuntes, sinalizando
áreas de trabalho e estabelecendo restrições necessárias; Montar circuitos de
emergência de prédios para luz, alarme e recalque de água para incêndio; Reconhecer
tubulações e fiações normalizadas para sistemas de antenas, telefonia, lógica e vídeo em
circuitos prediais; Identificar e medir sistemas de eqüipotencialização de instalação
predial e efetuar medida de aterramento em ponto didático.
Análise de Circuitos Elétricos
Tecnologia
Multímetro analógico; Circuitos de corrente contínua; Circuitos de
corrente alternada.
Ensaios
Medir tensão, corrente e resistência com a utilização de multímetro analógico; Medir
resistência, capacitância e indutância com a utilização de ponte RLC; Verificar a
resistência equivalente de associação de resistores em estrela e em triângulo; Verificar o
funcionamento de divisores de tensão e de corrente em malhas resistivas; Analisar
circuitos aplicando as Leis de Kirchoff; Analisar circuitos aplicando os teoremas de redes;
Verificar o funcionamento de circuitos RC série em CC e em CA; Verificar o
funcionamento de circuito RC paralelo em CA; Verificar o funcionamento de circuitos RL
em série e em paralelo em CA; Verificar o funcionamento de circuito RLC série e paralelo
em CA.
Máquinas Elétricas e Acionamentos
Tecnologia
Transformadores; Técnicas de ensaios de transformadores monofásicos; Técnicas de
ensaios de transformadores trifásicos
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Alternadores e motores de indução; Geradores e motores de corrente contínua;
Equipamentos e instrumentos de medida para ensaio de máquinas elétricas;
Bobinadeiras, fios magnéticos, materiais isolantes, ferramentas típicas; Processo de
impregnação, tipos de bobinagem e diagrama de conexão; Diagrama frontal de motor
trifásico, bobinagem meio imbricado, pólos ativos, com dados básicos de Yf, Yp, Yb,
número de pólos e número de bobinas; Diagrama planificado de motor trifásico,
bobinagem imbricado, pólos ativos e conseqüentes, com dados básicos de Yf, Yp, Yb,
número de pólos, número de bobinas,...; Diagrama planificado de motor monofásico,
bobinagem imbricado, com dados básicos de Yf, Yp, Yb, número de pólos, número de
bobinas,...; Conversão de diagrama frontal para planificado de rotor bobinado e seus
dados básicos; Diagrama planificado de induzido de máquinas CC/CA e seus dados
básicos; Ar comprimido; Fontes geradoras de energia pneumática; Redes de distribuição
de ar comprimido; Preparação do ar comprimido; Elementos pneumáticos de trabalho ;
Simbologia dos componentes pneumáticos; Válvulas distribuidoras; Válvulas de bloqueio;
Válvulas reguladoras de fluxo; Conversores de sinais; Princípios físicos de Automação
Hidráulica;

Bombas

hidráulicas;

Atuadores

hidráulicos;

Diagramas

e

símbolos

normalizados; Válvulas direcionais; Válvulas controladoras de pressão; Válvulas
reguladoras de fluxo; Fluidos hidráulicos; Acessórios.

Ensaios
Ensaiar

um

transformador

monofásico;

Verificar

o

funcionamento

de

um

autotransformador variador de tensão; Verificar a polarização e conexão de um
transformador trifásico; Ligar um motor trifásico assíncrono, com reversão manual e
proteção, conforme dados de placa; Ligar um motor trifásico assíncrono, de rotor
bobinado, com reversão manual, controlando corrente de partida e velocidade; Ligar um
motor monofásico assíncrono, de fase auxiliar (110 e 220V), com reversão manual e
proteção, de acordo com os dados nominais de placa; Ligar motor trifásico assíncrono de
duas velocidades (Dahlander), com chave manual, medindo Il, If e RPM em baixa e alta
velocidade; Ligar motor trifásico assíncrono, de dois enrolamentos, com chave
eletromagnética, medindo Il, If e RPM nas duas velocidades; Identificar tecnicamente os
terminais de um motor trifásico assíncrono; Montar e desmontar máquinas elétricas,
fazendo as verificações mecânicas e elétricas; Reparar ferramenta elétrica portátil do
motor universal; Ensaiar motor trifásico assíncrono usando frenagem; Ensaiar máquinas
CC, levantando curvas características de ligação em série, paralela e compound para
verificação dos parâmetros elétricos; Preparar e bobinar transformador monofásico e
realizar os testes de rotina de máquina estática; Fazer as conexões internas de
polarização ativa de motor trifásico com 6 pontas, usando diagrama frontal; Fazer
conexões internas de polarização ativa e conseqüente de motor trifásico com 6 pontas,
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usando diagrama planificado; Fazer conexões internas de polarização ativa de motor
trifásico com 12 pontas, usando diagrama simplificado; Testar curto-circuito e massa de
induzidos de máquinas CC e CA; Montar e reparar circuitos eletropneumáticos; Montar e
reparar circuitos eletro-hidráulicos.

Eletrônica Analógica
Tecnologia
Osciloscópio; Gerador de funções; Diodo semicondutor; Circuitos retificadores; Transistor
bipolar; Amplificador de pequenos sinais; Amplificador de potência; Reguladores de
tensão; Transistor de efeito de campo; Transistor unijunção; Circuitos de disparo e de
tempo; Tiristores; Amplificador operacional.
Ensaios
Soldar e dessoldar componentes eletroeletrônicos; Montar componentes em placas de
circuito impresso; Medir com osciloscópio; Verificar o funcionamento dos diodos
retificador, zener e emissor de luz; Verificar o funcionamento de circuitos retificadores
monofásicos com carga resistiva; Verificar funcionamento de circuitos retificadores
trifásicos com carga resistiva; Testar e verificar o funcionamento em CC de um transistor
bipolar; Verificar o funcionamento de uma fonte regulada com transistor e circuito
integrado; Efetuar reparo em fontes eletroeletrônicas; Verificar as relações entre os sinais
em um amplificador em emissor comum; Verificar o funcionamento de um amplificador
em cascata; Verificar o funcionamento de um tiristor com disparo controlado por UJT;
Montar e testar circuitos de fonte de alimentação; Verificar o funcionamento do circuito
integrado 555; Verificar o funcionamento de um amplificador operacional.
Comandos Eletroeletrônicos
Tecnologia
Segurança e proteção para comandos elétricos; Elementos de comandos e controle e
equipamentos auxiliares; Instrumentos para paínéis; Sistemas de partidas e frenagem de
motores de indução; Simbologia e diagramas de comandos elétricos; Quadros e
condutores para comandos eletroeletrônicos; Fatores de segurança e prevenção de
acidentes; Técnicas de documentação escrita e diagramada de circuitos eletroeletrônicos;
Sensoriamento eletroeletrônico; Comandos e controles eletroletrônicos; Técnicas de
manutenção eletroletrônica; Análise de defeitos de situações-problema de circuitos de
comandos eletroletrônicos.
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Ensaios
Verificar o funcionamento de comando para inversão de rotação de motor trifásico,
alimentado por duas redes (emergência); Verificar o funcionamento de sistema de partida
estrela-triângulo, com motor trifásico; Verificar o funcionamento de sistema de partida de
motor por autotransformador; Verificar o funcionamento de sistema de partida de motor
Dahlander; Verificar o funcionamento de sistema de partida de motor Dahlander, com
reversão; Verificar o funcionamento de sistema de partida de motor de duas velocidades
(dois enrolamentos); Verificar o funcionamento de sistema de partida de motor com rotor
bobinado, controlado por relé com temporizador eletrônico; Verificar o funcionamento de
circuito de frenagem de motor trifásico nos dois sentidos de rotação, aplicando corrente
contínua e controle de parada de emergência, por meio de barreira de luz; Testar
parâmetros

de

componentes

usados

em

comandos

eletroeletrônicos;

Elaborar

documentação técnica das situações-problema para automação com comandos elétricos;
Montar e ensaiar quadro de comandos eletroeletrônicos conforme documentação técnica
definida; Inspecionar comandos automáticos, de reversão trifásica (ou na montagem da
situação-problema A), verificando aquecimento, cabeamento, ajuste, queda de tensão,
corrente, lubrificação de partes mecânicas, aterramento, massa e índice de proteção (IP);
Analisar defeitos em comandos automáticos estrela triângulo (ou na montagem da
situação-problema B); Analisar defeitos em comandos automáticos de rede local e
alternador,

observando

circuitos

de

alimentação,

comando,

instrumentação

de

monitoramento e segurança (ou na montagem da situação-problema C); Analisar defeitos
em comandos automáticos para motor Dahlander, com reversão (ou na montagem da
situação-problema D); Implementar e testar comando eletroeletrônico para automação
seqüencial de 4 motores de indução; Implementar e testar comando eletroletrônico de
automação para processo produtivo em maquete, utilizando 3 tipos de sensoriamento;
Implementar e inspecionar circuito eletroeletrônico de segurança de operador de maquete
de máquinas de processo produtivo; Implementar e analisar defeito de circuito
eletroletrônico de sinalização produtiva em maquete de máquina do processo;
Implementar e analisar defeito em circuito eletroletrônico para interfaces remetas de
sinalização e controle de nível de líquidos.

Eletrônica Digital
Tecnologia
Sistemas de numeração; Portas lógicas; Circuitos combinacionais; Circuitos integrados
digitais; Técnicas de reparação de circuitos digitais; Circuitos seqüenciais; Introdução a
comandos eletroeletrônicos.
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Ensaios
Verificar o funcionamento de portas lógicas básicas e derivadas; Implementar e verificar o
funcionamento de um circuito comparador; Implementar e verificar o funcionamento de
um circuito codificador; Implementar e verificar o funcionamento de um circuito
decodificador; Verificar o funcionamento de um circuito somador completo; Montar
circuito digital de controle, segurança ou atuação em placa, seguindo documentação
técnica e efetuando testes e ajustes; Verificar o funcionamento de um circuito subtrator
completo; Verificar o funcionamento de circuitos multiplexadores e demultiplexadores;
Verificar o funcionamento de circuitos biestáveis; Inspecionar placas de circuitos digitais,
planejar limpeza e relatório das condições operacionais dos componentes, soquetes,
sensores,...; Implementar e verificar o funcionamento de um contador assíncrono e
síncrono e detectar defeito simulado; Substituir circuito integrado e outros componentes
em placa de circuito impresso, preservando a placa na dessoldagem; Implementar e
verificar o funcionamento de comando eletroeletrônico para partida de motor trifásico.
e) Organização das turmas
As turmas matriculadas iniciam o curso com um número mínimo de 28 e máximo de 32
alunos.
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V
Critérios de aproveitamento
experiências anteriores

de

conhecimentos

e

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 dessa Unidade Escolar.
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VII

Instalações e equipamentos2

Para o Curso de Aprendizagem Industrial – Eletricista de Manutenção foi elaborada uma
planta-padrão que contempla os equipamentos e mobiliários de um módulo de laboratório
de Eletroeletrônica.
Está sendo elaborado um manual de equipamentos, contendo a relação completa e a
quantidade necessária de Máquinas, Equipamentos, Mobiliários, Ferramentas e
Instrumentos, com classificação de patrimônio e materiais de consumo, bem como a
especificação mínima de cada equipamento.
A Unidade Escolar é dotada de Biblioteca com acervo bibliográfico adequado para o
desenvolvimento do curso.

VIII

Pessoal docente e técnico

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

IX

Certificado

O aluno que concluir a fase escolar receberá um certificado de conclusão de Curso de
Qualificação Profissional – Aprendizagem Industrial – Eletricista de Manutenção.

2

As plantas-padrão encontram-se disponíveis na Intranet – área de Ensino.
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ANEXO

REV.

01

02
03
04

05

Controle de Revisões

DATA

NATUREZA DA ALTERAÇÃO

Alteração dos conteúdos dos componentes curriculares Eletricidade
Geral, Operações de Mecânica, Instalações Elétricas, Análise de
Circuitos Elétricos, Máquinas Elétricas e Acionamentos, Eletrônica
12/09/2002 Analógica, Comandos Eletroeletrônicos e Eletrônica Digital para
atualização e normalização com vistas a melhor atender às
exigências do perfil profissional, de acordo com a Resolução RE01/02.
Alteração da redação do item IV d) de acordo com as resoluções RE
30/09/2004
01/02, RE 21/02 e RE 12/04.
Alteração do Quadro IV a) – Organização do Curso –, inclusão do
01/08/2005 tem IV b) – Desenvolvimento Metodológico – e renumeração dos
itens posteriores. Conforme Memo Circular GED – 006/05.
Adequações na formatação do documento. Retirado do item IV a
21/08/2013
Prática Profissional e a menção à Carta de Ofício no item IX.
Alteração do item IV – Organização curricular:
Inserção do item Prática Profissional na Empresa
10/09/2014 Inserção de um parágrafo final no desenvolvimento metodológico,
referente à portaria MTE 723/2012 FRF
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