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I.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO

a)

Justificativa

A partir da abertura da economia brasileira para o mercado internacional, as
transformações ocorridas no cenário da indústria paulista foram equivalentes às
ocorridas em outras regiões no quadro da globalização. Em especial, a difusão dos
processos automatizados criou oportunidades inéditas para muitas profissões,
implicando a expansão do emprego e a diversificação dos campos de atuação.

A evolução das ocupações da área de Instrumentação vem sendo acompanhada pelas
organizações de formação profissional desde a introdução dessa tecnologia no país.
No final da década de 1990, uma pesquisa realizada pela Divisão de Pesquisa,
Planejamento e Avaliação do SENAI-SP1, considerando as atividades da indústria de
transformação, observou que a área de Instrumentação – Controle de Processos,
originalmente restrita às atividades de processos contínuos, havia se estendido a
outros segmentos da indústria que adotam o controle instrumental. Dados recentes do
Ministério do Trabalho e Emprego (RAIS 2012), delimitados para a família ocupacional
dos Técnicos em Instrumentação e Calibração, segmentados a partir das Atividades
Econômicas Contribuintes do Sistema Indústria, apontaram a existência de 4.308

profissionais empregados nestes estabelecimentos, divididos nos seguintes setores:

1

CREPALDI, Solange. Sistemas de trabalho relacionados à instrumentação, automação e controle de processos industriais. SENAISP/DOP/DPPA, DE/CFP2.01 e CFP 5.09. São Paulo, fev/1999.

4

Isto posto, observa-se a empregabilidade de profissionais com este perfil técnico em
setores distintos, desde a cadeia produtiva da construção, até a indústria metalúrgica.
Desta forma, vislumbra-se que um perfil mais operacional, complementar ao
desenvolvido por meio do curso Técnico de Instrumentação, atenda às demandas por
mão de obra qualificada em um panorama amplo e diversificado de setores.
Tabela 1
Vínculos trabalhistas de técnicos em
instrumentação em seis regiões
administrativas do Estado de São Paulo

De acordo com levantamento realizado em seis
regiões administrativas no Estado de São Paulo,
conforme disposto na Tabela 1, observa-se uma
considerável quantidade de vínculos trabalhistas de
técnicos em instrumentação nestas regiões. Desta
forma, a oferta de um curso de aprendizagem
industrial que corresponda à demanda por um perfil
profissional

capaz

de

montar

sistemas

de

instrumentação e controle de processos industriais,
constitui-se como uma resposta à projeção do cenário atual que indica futura
indisponibilidade de profissionais da área de montagem de instrumentação, sobretudo
nas regiões administrativas onde se encontram as escolas nas quais é ofertado o
curso de nível técnico (Tabela 2).

Tabela 2
Concluintes do curso técnico em
instrumentação em cinco escolas SENAI
entre 2011 e 2013

Em estudo elaborado em 2002 para o SENAI
Nacional,

Paulo

Miceli2 afirma

que

hoje

“na

instrumentação concentram-se informações sobre
praticamente todas as tecnologias existentes numa
empresa,

desde os processos

industriais

aos

sistemas de automação, informática, mecânica,
pneumática,

hidráulica,

eletrônica,

eletricidade,

além de conceitos básicos de ciências como a física
e a química”. Se a formação para o trabalho do
instrumentista é, acima de tudo, plural em termos de acesso às tecnologias
disponíveis, esta se articula à igualmente plural empregabilidade por diversos setores
econômicos contribuintes, como foi observado acima. Desta forma, o estudo e o
desenvolvimento de um perfil profissional que propicie ampla absorção e trânsito por
diversos setores é pertinente para o atendimento às demandas de mão de obra
identificadas.

2

MICELI, Paulo. “A família ocupacional dos técnicos em instrumentação e calibração” in O futuro da profissão de técnicos em
instrumentação e calibração. Brasília. Senai-DN, 2002.
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Assim, considerando-se as tendências do emprego e os requisitos exigidos pelo
mercado, a partir das demandas do parque industrial paulista, justifica-se o
desenvolvimento do plano de Curso de Aprendizagem Industrial Instrumentista
Montador, destinado à rede do Departamento Regional do SENAI de São Paulo.

b)

Objetivo

O Curso de Aprendizagem Industrial – Instrumentista Montador tem por objetivo
proporcionar qualificação profissional na realização da montagem de sistemas de
instrumentação e controle de processos industriais, de acordo com normas técnicas,
ambientais, de saúde e segurança no trabalho e de qualidade.

II.

REQUISITOS DE ACESSO

Os candidatos ao curso devem:
•

ter concluído o Ensino Fundamental;

•

ter idade mínima de 17 anos completos e, no máximo, idade que lhe permita
concluir o curso antes de completar 24 anos; e

•
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ser aprovado no processo de seleção.

III.

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

Área Profissional: Controle de Processos Industriais
Segmento Tecnológico: Eletroeletrônica
Qualificação Profissional: Instrumentista montador
Nível de Educação Profissional: Básico
Nível de Qualificação: 2

1 – COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS

Competência Geral
Realizar a montagem de sistemas de instrumentação e controle de processos industriais,
de acordo com normas técnicas, ambientais, de saúde e segurança no trabalho e de
qualidade.

Relação de Unidades de Competência

Unidade de Competência 1: Realizar a montagem de sistemas de instrumentação e
controle de processos industriais, de acordo com normas técnicas, ambientais, de saúde e
segurança no trabalho e de qualidade.

7

Unidade de Competência 1:
Realizar a montagem de sistemas de instrumentação e controle de processos industriais,
de acordo com normas técnicas, ambientais, de saúde e segurança no trabalho e de
qualidade.
Elementos de Competência

1.1 – Planejar a operação de

Padrões de Desempenho
1.1.1 Interpretando ordem de serviço
1.1.2 Verificando a infraestrutura existente

montagem de sistemas de

1.1.3 Realizando análise preliminar de riscos

instrumentação e controle de

1.1.4 Selecionando insumos, ferramentas e

processos industriais

instrumentos
1.1.5 Elaborando ficha de operação
1.2.1 Interpretando desenhos
1.2.2 Realizando conexões elétricas e mecânicas
1.2.3 Fixando instrumentos de medição e controle

1.2 – Montar instrumentos de
medição e controle na aplicação

1.2.4 Aplicando identificação (tag) em cabos,
instrumentos e equipamentos de acordo com o
projeto
1.2.5 Verificando se a montagem está de acordo
com o projeto
1.2.6 Realizando testes elétricos e mecânicos da
instalação
1.2.7 Realizando a parametrização básica do
instrumento
1.2.8 Registrando resultados dos testes
1.3.1 Interpretando projeto
1.3.2 Realizando conexões elétricas, mecânicas e
de comunicação
1.3.3 Montando painéis, caixas de derivação e
elementos do sistema de controle

1.3 – Montar a infraestrutura física
do sistema de controle

1.3.4 Aplicando identificação (tag) em cabos e
equipamentos de acordo com o projeto
1.3.5 Realizando testes elétricos e mecânicos de
instalação
1.3.6 Realizando a parametrização básica dos
equipamentos
1.3.7 Registrando resultados dos testes
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2 – CONTEXTO DE TRABALHO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Meios
(equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos, materiais e outros)
• Programador dedicado para configuração de instrumentos
• Plantas de processos industriais
• Dispositivos de comando e proteção de motores (soft start, inversores, partida direta, etc)
• Fluxograma de processos e de instrumentação
• Controladores de processo (CLP, PAC, DCS, SDCD, etc)
• Dispositivos de redes industriais
• Sistemas de redes e protocolos de comunicação industrial
• Registradores
• Transmissores
• Posicionadores
• Indicadores
• Transdutores
• Válvulas de controle e de segurança
• Publicações do setor (livros técnicos, revistas técnicas, artigos técnicos, catálogos de

produtos e serviços, anais de congressos)
• Legislações de direitos autorais, trabalhistas, ambiental, de saúde e segurança etc.
• Normas e procedimentos técnicos
• Computadores
• Interface Homem Máquina - IHM
• Motores elétricos
• Sensores
• Sistemas eletropneumáticos
• Sistemas eletro-hidráulico
• Equipamentos de Proteção Individual e Proteção Coletiva
• Desenho auxiliado por computador
• Softwares de configuração de redes, equipamentos e dispositivos
• Equipamentos e softwares de análise de redes industriais
• Componentes elétricos e eletrônicos
• Analisadores industriais
• Sistemas aplicados em áreas classificadas
• Cablagem aplicada a sistemas de instrumentação
• Cabeamento de redes industriais
• Sistemas de comunicação de dados sem fio (wireless)
• Transmissão de dados por fibra óptica
• Sistemas de amostragem de gases e líquidos
• Ferramentas manuais
• Calibradores
• Instrumentos de medição de grandezas elétricas
• Sistemas de selagem
• Instrumentos de medição dimensional
• Sistemas de identificação
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Métodos e Técnicas de Trabalho
• Técnicas de montagem
• Técnicas de segurança e organização do trabalho
• Sistema de gestão ambiental e qualidade
• Técnicas de trabalho em equipe
• Métodos de execução de projetos
• Análise e detecção de falhas na montagem
• Configuração de instrumentos
• Montagem de sistemas instrumentados de segurança
• Técnicas de interpretação de textos técnicos
• Técnicas para elaboração de relatórios
• Interpretação de arquiteturas de rede
• Montagem de instrumentação sem fio

Condições de Trabalho
• Ambientes industriais, laboratoriais e oficinas
• Utilização de máquinas, ferramentas e equipamentos com diferentes graus de
•
•
•
•
•
•

periculosidade e complexidade
Disponibilidade de horário para trabalho em turnos e viagens
Uso de Equipamentos de proteção individual e coletivo - EPI e EPC
Ambientes confinados, com ruídos, umidade, variações térmicas, partículas em
suspensão e substâncias tóxicas, radioativas e inflamáveis
Trabalho com equipamentos elétricos energizados
Condições ergonômicas variadas
Trabalho em altura

POSIÇÃO NO PROCESSO PRODUTIVO

Contexto Profissional
• Indústrias em geral
• Empresas de engenharia
• Laboratórios e plantas-piloto de pesquisa e desenvolvimento de sistemas de

instrumentação
• Empresas prestadoras de serviços
• Órgãos públicos
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Contexto Funcional e Tecnológico
•
•

Trabalhos com alto grau de complexidade
Baixo a médio grau de autonomia

POSSÍVEIS SAÍDAS PARA O MERCADO DE TRABALHO
• Não houve indicação do comitê

Evolução da Qualificação
• Redes industriais
• Montagem de sistemas da tecnologia da informação na automação de processos
• Otimização de processos de montagem
• Sistemas instrumentados de segurança – SIS
• Wireless aplicado à instrumentação de campo
• Montagem de sistemas de instrumentação analítica

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL RELACIONADA À QUALIFICAÇÃO
• Técnico em Instrumentação
• Técnico de Eletrônica
• Técnico de Eletroeletrônica
• Técnico de Mecatrônica
• Técnico em Mecânica
• Técnico de Automação Industrial
• Engenharia da Computação
• Engenharia Elétrica
• Engenharia Mecatrônica
• Engenharia Naval
• Engenharia Mecânica
• Engenharia de Controle e Automação
• Engenharia Química
• Tecnólogo de Eletrotécnica
• Tecnólogo em Instrumentação Industrial
• Tecnólogo em Automação Industrial
• Bacharelado em Ciências da Computação
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INDICAÇÃO DE CONHECIMENTOS REFERENTES AO PERFIL PROFISSIONAL
UNIDADE DE COMPETÊNCIA

CONHECIMENTOS
• Leitura e interpretação de desenhos
• Grandezas elétricas
• Variáveis de processo
• Montagem de sistemas
• Montagem de painéis
• Metrologia industrial
• Programadores
• Informática
• Ferramentas manuais
• Hidráulica

Unidade de Competência 1:

• Pneumática

Realizar a montagem de sistemas de

• Normas técnicas de montagem

instrumentação e controle de processos

• Comandos elétricos

industriais, de acordo com normas

• Simbologia

técnicas, ambientais, de saúde e

• Elementos finais de controle

segurança no trabalho e de qualidade.

• Fluxograma
• Sensores
• Transmissores
• Comunicação oral e escrita
• Protocolo de comunicação
• Matemática aplicada
• Normas técnicas de segurança
• Processos industriais
• Caldeiraria
• Classes de vedação
• Operações mecânicas
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IV.

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

A organização curricular referente ao Curso de Aprendizagem Industrial Instrumentista
Montador tem suas unidades curriculares estruturadas a partir de uma base
complementar e uma base tecnológica.

A base complementar caracteriza-se pelas unidades curriculares, cujos conteúdos
formativos foram selecionados em função de tecnologias e necessidades do perfil
profissional. Essas unidades curriculares 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, estruturados em forma de
unidades curriculares, decorrentes da análise do perfil profissional e organizados de
maneira a possibilitar uma formação orientada para a qualificação profissional e para a
continuidade de estudos.

a)

Itinerário do Curso de Aprendizagem Industrial – Instrumentista
Montador
MÓDULO BÁSICO – 400 h
•

Comunicação Oral e Escrita – 40 h

•

Desenho Técnico – 40 h

•

Fundamentos de Mecânica – 80 h

•

Fundamentos de Eletroeletrônica – 120 h

•

Fundamentos de Instrumentação – 120 h

MÓDULO ESPECÍFICO I – 400 h
UC1
•

Montagem de Sistemas de Instrumentação e
Controle de Processos Industriais – 400 h

Instrumentista
Montador
(800 h)
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b)

Quadro de Organização Curricular

CARGA
UNIDADES CURRICULARES3

HORÁRIA
TOTAL

1º

2º

HORAS

Comunicação Oral e Escrita

40

-

40

Desenho Técnico

40

-

40

Fundamentos de Mecânica

80

-

80

Fundamentos de Eletroeletrônica

120

-

120

Fundamentos de Instrumentação

120

-

120

-

400

400

400

400

800

Semestres

Decreto Federal nº 5.154/04 e 11741/08

LEGISLAÇÃO: 9.394/96

Base Complementar

Base Tecnológica

Montagem de Sistemas de
Instrumentação e Controle de
Processos Industriais

Carga Horária Semestral

TOTAL GERAL

3

800

Unidade curricular é a unidade pedagógica que compõe o currículo, constituída, numa visão interdisciplinar, por
conjuntos coerentes e significativos de fundamentos técnicos e científicos ou capacidades técnicas, capacidades
sociais, organizativas e metodológicas, conhecimentos, habilidades e atitudes profissionais, independente em termos
formativos e de avaliação durante o processo de aprendizagem.
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c)

Desenvolvimento Metodológico do Curso

O curso de Aprendizagem Industrial Instrumentista Montador é desenvolvido com
carga horária diária de quatro horas, distribuída em dois semestres letivos, totalizando
800 horas de fase escolar, de acordo com o quadro de organização curricular
estabelecido.

O perfil profissional foi estabelecido com base na metodologia desenvolvida pelo
SENAI4 para o estabelecimento de perfis profissionais baseados em competências,
tendo como parâmetro a análise funcional e, dessa forma, referenciando-se nos
resultados que o Instrumentista Montador deve apresentar no desempenho de suas
funções. As competências constitutivas do perfil profissional foram estabelecidas por
um Comitê Técnico Setorial, conforme preconizado na metodologia.
A organização curricular para este curso prevê dois módulos – um básico e um
específico.

No Módulo Básico serão desenvolvidas as unidades curriculares Comunicação Oral e
Escrita,

Desenho

Técnico,

Fundamentos

de

Mecânica,

Fundamentos

de

Eletroeletrônica e Fundamentos de Instrumentação. Nesse módulo, são tratados os
fundamentos técnicos e científicos relativos ao perfil profissional do Instrumentista
Montador, fornecendo, assim, as bases para o desenvolvimento das capacidades
técnicas constantes na unidade curricular do Módulo Específico. Por essa razão, são
ministradas integralmente no primeiro semestre do curso.

A unidade curricular Comunicação Oral e Escrita deve ser desenvolvida
considerando que:
•

os textos utilizados para interpretação e elaboração de documentos devem
estar relacionados ao contexto da área de instrumentação;

•

os conhecimentos para desenvolvimento da capacidade de interpretação de
textos devem ser abordados de forma que os processos de comunicação e as
técnicas de construção de textos, bem como a utilização dos recursos de
informática, sejam trabalhados de forma integrada.

Vale ressaltar que o docente deve planejar situações de aprendizagem com enfoque
no desenvolvimento da comunicação escrita para que o aluno seja capaz de, por
4

Metodologias SENAI para Formação Profissional com Base em Competências: SENAI – DN, Brasília, 2009.
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exemplo, expor ocorrências por meio de relatórios e adequar sua argumentação para
se relacionar com profissionais em diferentes níveis hierárquicos.
Para a Unidade Curricular Desenho Técnico o foco deve ser na leitura e interpretação
de desenhos de projetos de instrumentação, principalmente no que se refere aos
desenhos típicos de instalação de sistemas de instrumentação industrial. A ênfase
deve recair sobre as técnicas de interpretação de desenho e as atividades que
envolvam a elaboração de desenhos elementares para apoio às atividades de
montagem dos sistemas de instrumentação, com o auxílio de softwares específicos de
desenho auxiliado por computador.
No desenvolvimento da Unidade Curricular Fundamentos de Mecânica, a ênfase é na
aplicação das operações mecânicas necessárias à montagem dos sistemas de
instrumentação industrial e fixação dos painéis de controle e comando. O docente deve
utilizar instrumentos e sistemas de medidas, realizando operações matemáticas
aplicadas a estes sistemas.
Na Unidade Curricular Fundamentos de Eletroeletrônica, o docente deve
desenvolver as competências básicas referentes à interpretação de esquemas elétricos e
identificação de seus elementos com vistas à realização de montagens de painéis de
comandos elétricos e instalação de instrumentos no módulo específico. Em Componentes
Eletroeletrônicos a ênfase é na aplicação, e não na abordagem dos conteúdos referentes
ao dimensionamento de circuitos eletroeletrônicos.
Na unidade curricular Fundamentos de Instrumentação o docente deve proporcionar ao
aluno a aquisição de fundamentos técnicos e científicos relativos aos sistemas de medição
e controle das principais variáveis envolvidas nestes processos. Sendo assim, nesta
unidade curricular o aluno deve ser capaz de interpretar fluxogramas de sistemas de
instrumentação, interpretar os resultados das medições das principais variáveis (pressão,
nível, vazão e temperatura), converter unidades de medidas e interpretar manuais,
catálogos e normas técnicas. O docente deve, ainda, criar situações de aprendizagem onde
serão utilizadas plantas didáticas, laboratórios de instrumentação, plantas piloto, entre
outros ambientes e recursos, para simulações de processos industriais. Como estratégia
motivacional o docente pode realizar, junto com os alunos, visitas técnicas para a
visualização da importância da instrumentação no controle dos processos industriais. O
docente deve focar nos estudos das variáveis de processo com base na utilização de
instrumentos industriais para medição e controle.
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Vale ressaltar que os conhecimentos desenvolvidos nessa unidade curricular serão
utilizados novamente pelo aluno como suporte para o desenvolvimento das
capacidades técnicas da unidade curricular do módulo específico.

No Módulo Específico a ênfase recai no desenvolvimento das competências
específicas (capacidades técnicas) e competências de gestão (capacidades sociais,
organizativas e metodológicas) da unidade curricular Montagem de Sistemas de
Instrumentação e Controle de Processos Industriais, referente à Unidade de
Competência 1 do perfil profissional. Essa unidade curricular será desenvolvida no
segundo semestre do curso.
Na unidade curricular Montagem de Sistemas de Instrumentação e Controle de
Processos Industriais estão inseridas as capacidades técnicas referentes à
montagem de infraestrutura e instalação de redes industriais, instrumentos de campo,
elementos finais de controle, painéis elétricos e de controle, inclusive em áreas
classificadas. O docente deve, ainda, desenvolver as capacidades técnicas
relacionadas à parametrização básica de instrumentos de medição e controle, e o
acesso ao software de gerenciamento de projetos para consulta e impressão da
documentação referente à montagem dos sistemas de instrumentação. Tendo em vista
o caráter de risco inerente às atividades realizadas pelo instrumentista montador, as
capacidades relacionadas aos aspectos de segurança devem ser desenvolvidas no
decorrer de toda unidade curricular. Dessa forma, entende-se como necessário o
desenvolvimento desta unidade curricular em ambientes que favoreçam a realização
de práticas relacionadas à montagem e instalação de sistemas de instrumentação.

É importante que o docente reflita sobre a complexidade dos desafios que irá propor
aos alunos para que as atividades não se tornem fáceis demais, a ponto de gerar
desinteresse ou difíceis demais a ponto de serem impossíveis de realizar.

Vale destacar que na organização curricular deste curso, ao planejar e desenvolver as
aulas das diferentes unidades, os docentes devem dar ênfase aos fundamentos e às
capacidades explicitadas na ementa de conteúdos deste plano de curso. É oportuno
reiterar que os conhecimentos propostos para as unidades 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
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dinâmicas a serem implementadas nos processos de ensino e de aprendizagem, uma
vez que serão imprescindíveis para o desempenho dos futuros profissionais.

Embora o curso seja modularizado, deve ser visto como um todo pelos docentes,
especialmente no momento da realização do planejamento de ensino, de modo que as
finalidades dos módulos básico e específico sejam observadas, bem como das suas
unidades curriculares 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.

Sendo assim, o planejamento de ensino, incluindo a elaboração das situações
desafiadoras de aprendizagem, deverá ser elaborado em conjunto pelos docentes.

Esse contexto exige o emprego de métodos, técnicas e estratégias de ensino,
aprendizagem e avaliação 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 que ocorrem nos processos montagem de sistemas de
instrumentação.

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, do cuidado com instalações e
equipamentos, do trabalho em equipe e do respeito à higiene, segurança e
preservação ambiental são parâmetros a serem privilegiados nas propostas de solução
de problemas.

Como preconiza a legislação vigente, não há dissociação entre teoria e prática. Dessa
forma, a prática deve ser vista como metodologia de ensino que contextualiza e põe
em ação o aprendizado. Os conteúdos teóricos podem ser ministrados coletivamente,
por meio de estratégias diversificadas que facilitem a aprendizagem, possibilitando, ao
aluno, perceber a aplicabilidade dos conceitos em situações reais, contextualizando os
conhecimentos apreendidos. Os conteúdos práticos devem ser desenvolvidos por meio
de estratégias que possibilitem a realização, individual e em equipe, de diversas
atividades, ao longo de todo o curso, incluindo a solução de problemas.
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No planejamento de ensino, os docentes devem selecionar os diferentes tipos de
estratégias e recursos (exposição dialogada, demonstração, estudo dirigido, exercícios
de fixação, elaboração de relatórios, painel integrado, visitas técnicas, álbum seriado,
multimídia, amostras, protótipos, entre outros) que subsidiarão o aluno para resolver as
situações desafiadoras propostas.

Os docentes devem também ter uma postura mediadora ao planejar e desenvolver o
ensino, a aprendizagem e a avaliação, levando sempre em consideração os critérios
de mediação propostos5:
•

Intencionalidade e reciprocidade;

•

Transcendência;

•

Mediação do significado;

•

Mediação do sentimento de competência;

•

Mediação do controle e regulação da conduta;

•

Mediação do comportamento de compartilhar;

•

Mediação da individuação e diferenciação psicológica;

•

Mediação da conduta de busca, planificação e realização de objetivos;

•

Mediação do desafio: busca pelo novo e complexo;

•

Mediação da consciência da modificabilidade humana;

•

Mediação da escolha pela alternativa otimista;

•

Mediação do sentimento de pertença.

Além disso, é necessário que o docente:
•

tenha um claro entendimento da expressão competência profissional, aqui
definida nos mesmos termos estabelecidos tanto pela legislação educacional
vigente, quanto pela metodologia adotada, ou seja, capacidade pessoal de
mobilizar, articular e colocar em ação conhecimentos, habilidades, atitudes e
valores necessários para o desempenho, eficiente e eficaz, de atividades
requeridas pela natureza do trabalho e pelo desenvolvimento tecnológico;

•

analise o perfil profissional de conclusão, constituído pela competência geral da
qualificação, suas unidades de competência e correspondentes elementos de

5

Para maiores detalhes consultar: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Departamento Nacional. Metodologias
SENAI para Formação Profissional com Base em Competências: Norteador da Prática Pedagógica / SENAI / DN. 2. ed.
Brasília, 2009.
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competência, bem como os padrões de desempenho a eles relacionados e o
contexto de trabalho da qualificação;
•

reconheça a pertinência da unidade curricular que irá ministrar no Curso de
Aprendizagem Industrial – Instrumentista Montador, principalmente em relação
ao seu objetivo e ao perfil profissional de conclusão, contidos neste Plano de
Curso;

•

considere as competências básicas, específicas e de gestão implícitas no perfil
profissional, em especial aquelas relacionadas à unidade 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, a aprendizagem e a avaliação, estabelecendo as relações
entre os fundamentos técnicos e científicos, capacidades técnicas e
capacidades sociais, metodológicas e organizativas, contemplados na ementa
de conteúdos de cada unidade 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.

Essa forma de desenvolvimento curricular alicerça a avaliação por competências –
tanto na modalidade formativa quanto na 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 as 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:
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•

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, numa
dimensão

teórico-prática,

que

envolvam

elementos

relevantes

na

caracterização de desempenho profissional do Instrumentista Montador;
•

os resultados das avaliações deverão ser sempre discutidos com os alunos,
para que haja clareza sobre o pretendido e o alcançado.

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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d)

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.
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e)

Ementa de Conteúdos Formativos

Considerando a metodologia de formação para o desenvolvimento de competências, a
ementa de conteúdos formativos apresenta, para o desenvolvimento de cada unidade
curricular, os fundamentos técnicos e científicos ou as capacidades técnicas, as
capacidades sociais, organizativas e metodológicas e os conhecimentos a estes
relacionados.
MÓDULO BÁSICO
UNIDADE CURRICULAR: Comunicação Oral e Escrita - 40 horas
Competências Básicas e de Gestão
Conhecimentos
Fundamentos Técnicos e Científicos
1. Comunicar-se oralmente e por escrito (9)
2. Elaborar lista de insumos, ferramentas e instrumentos,
inclusive em meio eletrônico
3. Elaborar relatório, inclusive em meio eletrônico (2)
4. Interpretar textos técnicos (7)
5. Preencher documentação técnica (5)
6. Argumentar tecnicamente

1. Comunicação:
1.1 Processo e seus elementos;
1.2 Funções da linguagem;
1.3 Níveis de fala.
2. Parágrafo:
2.1 Estrutura;
2.2 Qualidade;
2.3 Tipos de parágrafo.
3. Descrição de:

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas
1. Cumprir prazos (13)
2. Demonstrar atenção a detalhes (20)
3. Demonstrar capacidade de análise (12)
4. Demonstrar capacidade de organização (12)
5. Demonstrar capacidade para trabalhar em equipe (5)
6. Demonstrar consciência prevencionista em relação à
segurança, saúde e meio ambiente (8)
7. Demonstrar senso investigativo (3)
8. Demonstrar visão sistêmica (6)
9. Prever consequências (9)
10. Seguir normas e procedimentos (18)
11. Zelar pelo uso do ferramental, equipamentos e
instrumentos, entre outros dispositivos (10)

3.1 Objeto;
3.2 Processo;
3.3 Ambiente.
4. Estrutura padrão:
4.1 Relatório técnico;
4.2 Ordem de serviço;
4.3 Requisição.
5. Dissertação e argumentação.
6. Análise e Interpretação de Textos:
6.1. Delimitação da unidade de leitura;
6.2. Análise textual;
6.3. Análise temática;
6.4. Análise interpretativa;
6.5. Síntese pessoal.
7. Editor de Texto:
7.1. Características;
7.2. Menus;
7.3. Formatação de textos;
7.4. Tabelas;
7.5. Corretor ortográfico;

7.6. Impressão.
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MÓDULO BÁSICO
UNIDADE CURRICULAR: Desenho Técnico - 40 horas
Competências Básicas e de Gestão
Fundamentos Técnicos e Científicos
Conhecimentos
1. Interpretar desenho técnico segundo norma ISA (14)
2. Interpretar escalas de medidas (2)
3. Interagir com softwares de desenho auxiliado por
computador para acesso ao projeto (6)

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas
1. Cumprir prazos (13)
2. Demonstrar atenção a detalhes (20)
3. Demonstrar capacidade de análise (12)
4. Demonstrar capacidade de organização (12)
5. Demonstrar capacidade para trabalhar em equipe (5)
6. Demonstrar consciência prevencionista em relação à
segurança, saúde e meio ambiente (8)
7. Demonstrar senso investigativo (3)
8. Demonstrar visão sistêmica (6)
9. Prever consequências (9)
10. Seguir normas e procedimentos (18)
11. Zelar pelo uso do ferramental, equipamentos e
instrumentos, entre outros dispositivos (10)
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1. Perspectiva Isométrica.
2. Projeção Ortogonal no 1º diedro.
3. Escalas:
3.1. Natural;
3.2. Ampliação;
3.3. Redução.
4. Cotagem:
4.1. Peças simétricas;
4.2. Seqüência;
4.3. Diâmetros;
4.4. Raios;
4.5. Ângulos;
4.6. Chanfros;
5. Vistas Seccionadas (Corte):
5.1. Meio-corte;
5.2. Composto;
5.3. Parcial.
6. Elementos de Geometria:
6.1. Segmento de reta;
6.2. Semi reta;
6.3. Polígonos.
Desenho Assistido por Computador
7. Software:
7.1. Área gráfica;
7.2. Interface com o programa.
8. Controle de Imagem:
8.1. Visualização;
8.2. Deslocamento da tela.
9. Elementos de Geometria:
9.1. Coordenadas;
9.2. Criação;
9.3. Edição.
10. Textos:
10.1. Configuração de estilo;
10.2. Formatação.
11. Dimensionamentos:
11.1. Lineares;
11.2. Angulares;
11.3. Coordenados;
11.4. Escala;
11.5. Configurações de estilo de cotagem.
12. Impressão:
12.1. Configurações;
12.2. Desenho no espaço de modelo;
12.3. Desenho no espaço de papel.

MÓDULO BÁSICO
UNIDADE CURRICULAR: Fundamentos de Mecânica – 80 h
Competências Básicas e de Gestão
Fundamentos Técnicos e Científicos

Conhecimentos

1. Medir grandezas dimensionais (6)

1.

2. Converter unidades de medidas
3. Confeccionar roscas internas e externas (tubos,
eletrodutos, vergalhões e chapas) (7)
4. Cortar chapas para confecção de paineis (2)
5. Cortar tubos (2)
6. Realizar furações para fixação de equipamentos e
dispositivos de medição e controle, de acordo com o
leiaute preestabelecido (2)
7. Verificar as condições de uso de ferramentas e
instrumentos
8. Avaliar as condições de segurança antes da
montagem de instrumentos e equipamentos

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
1. Cumprir prazos (13)
2. Demonstrar atenção a detalhes (20)
3. Demonstrar capacidade de análise (12)
4. Demonstrar capacidade de organização (12)
5. Demonstrar capacidade para trabalhar em equipe (5)
6. Demonstrar consciência prevencionista em relação à
segurança, saúde e meio ambiente (8)
7. Demonstrar senso investigativo (3)
8. Demonstrar visão sistêmica (6)
9. Prever consequências (9)
10. Seguir normas e procedimentos (18)
11. Zelar pelo uso do ferramental, equipamentos e
instrumentos, entre outros dispositivos (10)

Sistemas de Medidas:
1.1. Unidades de medidas de:
1.1.1. Comprimento,
1.1.2. Área,
1.1.3. Volume,
1.1.4. Massa,
1.1.5. Tempo,
1.1.6. Força;
1.2. Conversão de medidas;
1.3. Sistema Internacional de Unidades;
1.4. Operações básicas de matemática:
1.4.1. Adição,
1.4.2. Subtração,
1.4.3. Multiplicação,
1.4.4. Divisão,
1.4.5. Potenciação,
1.4.6. Radiciação;
1.5. Proporcionalidade:
1.5.1. Razão,
1.5.2. Proporção,
1.5.3. Porcentagem
1.5.4. Regra de três
2. Instrumentos de medição:
2.1. Definição;
2.2. Tipos:
2.2.1. Régua graduada,
2.2.2. Paquímetro,
2.2.3. Torquímetro,
2.2.4. Micrômetro,
2.2.5. Verificadores,
2.2.6. Esquadro,
2.2.7. Transferidor de graus,
2.2.8. Goniômetro,
2.2.9. Nível,
2.3. Técnicas de medição.
3. Instrumentos de traçagem:
3.1. Definição;
3.2. Tipos:
3.2.1. Compasso,
3.2.2. Riscador,
3.2.3. Traçador,
3.2.4. Mesa de traçagem,
3.2.5.
Calibrador de altura.
4. Elementos de fixação e união:
4.1. Definição;
4.2. Tipos:
4.2.1. Parafusos,
4.2.2. Rebites,
4.2.3. Porcas e arruelas,
4.2.4. Anel elástico,
4.2.5. Cupilha,
4.2.6. Solda química;
4.3. Aplicação.
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MÓDULO BÁSICO
UNIDADE CURRICULAR: Fundamentos de Mecânica – 80 h
Competências Básicas e de Gestão
5. Materiais:
5.1. Tipos:
5.1.1. Cobre,
5.1.2. Ferro,
5.1.3. Aços,
5.1.4. Alumínio,
5.1.5. Polímeros;
5.2. Características.
6. Operações de mecânica:
6.1. Manuais:
6.1.1. Serrar,
6.1.2. Limar,
6.1.3. Furar,
6.1.4. Rebitar,
6.1.5. Roscar,
6.1.6. Dobrar;
6.2. Máquinas e equipamentos:
6.2.1. Serra de fita,
6.2.2. Serra tico tico,
6.2.3. Rosqueadeira,
6.2.4. Furadeira,
6.2.5. Rebitadeira,
6.2.6. Esmeril,
6.2.7. Dobradeira;
6.3. Ferramentas e acessórios:
6.3.1. Alicates,
6.3.2. Chaves de aperto,
6.3.3. Martelos,
6.3.4. Morsa;
a. Técnicas de manutenção e conservação de
máquinas, equipamentos, instrumentos e
ferramentas.
7. Normas e procedimentos técnicos:
7.1. Qualidade;
7.2. Ambientais;
7.3. Saúde e segurança no trabalho:
7.3.1. Equipamentos de proteção individual,
7.3.2. Equipamentos de proteção coletiva,
7.3.3. Ergonomia.
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MÓDULO BÁSICO
UNIDADE CURRICULAR: Fundamentos de Eletroeletrônica - 120 horas
Competências Básicas e de Gestão
Fundamentos Técnicos e Científicos

Conhecimentos

1. Identificar tipos e dimensões de cabos elétricos e de
redes de comunicação (9)

1.

2. Interpretar esquemas elétricos (8)
3. Medir grandezas elétricas (6)
4. Converter unidades de medidas
5. Instalar terminais (crimpagem, estoconagem,
prensagem), aplicando identificação em fios e cabos
(3)
6. Interpretar simbologia e nomenclatura técnica (4)

2.

7. Realizar emendas em fios e cabos (3)
8. Realizar teste de continuidade (2)
9. Realizar teste de isolação elétrica (2)
10. Realizar testes de alimentação elétrica (2)
11. Realizar testes de tração nos cabos elétricos (2)
12. Soldar condutores e conectores elétricos (3)
13. Verificar as condições de uso de ferramentas e
instrumentos

3.

14. Avaliar as condições de segurança antes da
montagem de instrumentos e equipamentos
Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
1. Cumprir prazos (13)

4.

2. Demonstrar atenção a detalhes (20)
3. Demonstrar capacidade de análise (12)
4. Demonstrar capacidade de organização (12)
5. Demonstrar capacidade para trabalhar em equipe (5)
6. Demonstrar consciência prevencionista em relação à
segurança, saúde e meio ambiente (8)
7. Demonstrar senso investigativo (3)
8. Demonstrar visão sistêmica (6)
9. Prever consequências (9)
10. Seguir normas e procedimentos (18)
11. Zelar pelo uso do ferramental, equipamentos e
instrumentos, entre outros dispositivos (10)

5.

Energia Elétrica:
1.1. Definição;
1.2. Grandezas elétricas e unidades de
medidas:
1.2.1. Tensão,
1.2.2. Corrente,
1.2.3. Resistência,
1.2.4. Indutância,
1.2.5. Capacitância,
1.2.6. Impedância,
1.2.7. Potência.
Instrumentos de teste e medição:
2.1. Características;
2.2. Tipos:
2.2.1. Amperímetro,
2.2.2. Voltímetro,
2.2.3. Ohmímetro,
2.2.4. Multímetro,
2.2.5. Megômetro,
2.2.6. Terrômetro.
2.3. Aplicação.
Componentes eletroeletrônicos:
3.1. Resistores;
3.2. Capacitores;
3.3. Indutores;
3.4. Diodos;
3.5. Transformadores.
Comandos elétricos:
4.1. Dispositivos de:
4.1.1. Proteção,
4.1.2. Comando,
4.1.3. Acionamento,
4.1.4. Sinalização,
4.1.5. Sensoreamento;
4.2. Diagramas de:
4.2.1. Comando,
4.2.2. Potência;
4.3. Sistemas de partida:
4.3.1. Direta,
4.3.2. Partida suave (soft starter);
4.4. Aplicação.
Instalações elétricas:
5.1. Diagramas elétricos:
5.1.1. Unifilar,
5.1.2. Multifilar,
5.1.3. Malha;
5.2. Infraestrutura de encaminhamento:
5.2.1. Tipos,
5.2.2. Materiais,
5.2.3. Conexões,
5.2.4. Acessórios,
5.2.5. Técnicas de montagem;
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MÓDULO BÁSICO
UNIDADE CURRICULAR: Fundamentos de Eletroeletrônica - 120 horas
Competências Básicas e de Gestão

6.
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5.3. Sistemas de proteção:
5.3.1. Fusíveis,
5.3.2. Disjuntores,
5.3.3. Aplicação;
5.4. Cabos elétricos:
5.4.1. Tipos,
5.4.2. Materiais,
5.4.3. Bitolas,
5.4.4. Isolamento,
5.4.5. Características,
5.4.6. Aplicação;
5.5. Emendas e conexões:
5.5.1. Tipos,
5.5.2. Anilhamento e outras técnicas de
identificação em fios e cabos,
5.5.3. Crimpagem, estoconagem e
prensagem,
5.5.4. Solda,
5.5.5. Terminais,
5.5.6. Ferramentas,
5.5.7. Testes.
Normas e procedimentos técnicos:
6.1. Qualidade;
6.2. Cabos;
6.3. Proteção;
6.4. Diagramas elétricos;
6.5. Infraestrutura;
6.6. Ambientais;
6.7. Saúde e segurança no trabalho:
6.7.1. Equipamentos de proteção individual,
6.7.2. Equipamentos de proteção coletiva,
6.7.3. Ergonomia.

MÓDULO BÁSICO
UNIDADE CURRICULAR: Fundamentos de Instrumentação - 120 horas
Competências Básicas e de Gestão
Fundamentos Técnicos e Científicos

Conhecimentos

1. Identificar classes de escala dos instrumentos (range)
(6)

1. Sistemas de Instrumentação:
1.1. Definição:
1.1.1. Medição,
1.1.2. Controle;
1.2. Terminologias;
1.3. Simbologias;
1.4. Telemetria;
1.5. Ferramentas;
1.6. Conexões e acessórios;
1.7. Fluxograma.
2. Pressão:
2.1. Definição:
2.2. Tipos de pressão:
2.2.1. Absoluta,
2.2.2. Relativa ou Manométrica,
2.2.3. Diferencial,
2.2.4. Estática,
2.2.5. Dinâmica ou Cinética,
2.2.6. Atmosférica;
2.3. Escalas de pressão;
2.4. Meios de medição:
2.4.1. Manômetro,
2.4.2. Pressostatos,
2.4.3. Transmissores,
2.5. Instrumentos de testes.
3. Nível:
3.1. Definição;
3.2. Métodos de medição:
3.2.1. Direto,
3.2.2. Indireto,
3.2.3. Descontínuo,
3.3. Meios de medição:
3.3.1. Régua,
3.3.2. Visores de Nível,
3.3.3. Boia,
3.3.4. Chave vibratória,
3.3.5. Célula de cargas,
3.3.6. Chave condutiva;
3.4. Transmissores:
3.4.1 Pressão hidrostática,
3.4.2 Borbulhador,
3.4.3 Capacitivo,
3.4.4 Ultrassom,
3.4.5 Empuxo,
3.4.6 Radar,
3.4.7 Radioativo;
3.5. Instrumentos de testes.
4. Temperatura:
4.1. Definição:
4.1.1. Calor,
4.1.2. Temperatura;
4.2. Transferência de calor:

2. Identificar classes de invólucro dos instrumentos (2)
3. Identificar variáveis de processo (vazão, pressão,
temperatura e nível) (5)
4. Converter unidades de medidas (2)
5. Interpretar fluxograma de processo, tubulação e
instrumentação (P&ID– Desenho de processo e
instrumentação) (8)
6. Interpretar simbologia e nomenclatura técnica (4)
7. Utilizar instrumentos de testes(2)
8. Verificar as condições de uso de ferramentas e
instrumentos
Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
1. Cumprir prazos (13)
2. Demonstrar atenção a detalhes (20)
3. Demonstrar capacidade de análise (12)
4. Demonstrar capacidade de organização (12)
5. Demonstrar capacidade para trabalhar em equipe (5)
6. Demonstrar consciência prevencionista em relação à
segurança, saúde e meio ambiente (8)
7. Demonstrar senso investigativo (3)
8. Demonstrar visão sistêmica (6)
9. Prever consequências (9)
10. Seguir normas e procedimentos (18)
11. Zelar pelo uso do ferramental, equipamentos e
instrumentos, entre outros dispositivos (10)
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MÓDULO BÁSICO
UNIDADE CURRICULAR: Fundamentos de Instrumentação - 120 horas
Competências Básicas e de Gestão
4.2.1. Condução,
4.2.2. Convecção,
4.2.3. Radiação;
4.3. Escalas de temperatura;
4.4. Meios de medição:
4.4.1. Termômetros,
4.4.2. Termostato,
4.4.3. Termopar,
4.4.4. Termorresistência,
4.4.5. Pirômetros;
4.5. Transmissores;
4.6. Instrumentos de testes.
5. Vazão:
5.1. Definição;
5.2. Características;
5.3. Tipos:
5.3.1. Volumétrica,
5.3.2. Mássica;
5.4. Escalas de vazão;
5.5. Meios de medição:
5.5.1. Rotâmetro,
5.5.2. Placa de orifício,
5.5.3. Orifício integral,
5.5.4. Bocal,
5.5.5. Tubo de Venturi,
5.5.6. Calha Parshall,
5.5.7. Tubo de Pitot,
5.5.8. Turbina,
5.5.9. Magnético,
5.5.10. Pressão diferencial,
5.5.11. Coriollis,
5.5.12. Vortex,
5.5.13. Térmico,
5.5.14. Chave de vazão,
5.5.15. Ultrassom;
5.6. Instrumentos de testes.
6. Documentação técnica:
6.1. Normas;
6.2. Procedimentos técnicos;
6.3. Catálogos e manuais de fabricantes;
6.4. Fluxograma;
6.5. Diagrama elétrico.
7. Equipamentos de proteção:
7.1. Individual;
7.2. Coletivo.
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MÓDULO ESPECÍFICO
UNIDADE CURRICULAR: Montagem de sistemas de instrumentação e controle de processos
industriais - 400 horas
Competências Específicas e de Gestão
Conhecimentos
Capacidades Técnicas
1.

1. Identificar variáveis analíticas de processo (7)
2. Interpretar projetos (mecânicos, elétricos, hidráulicos,
pneumáticos e de redes industriais) (13)

3. Interagir com sistemas informatizados de gestão de projetos
para interpretação de ordem de serviço (2)

4. Interagir com sistemas informatizados de gestão de projetos
para registro de insumos, ferramentas e instrumentos
utilizados na montagem

5. Interagir com sistemas informatizados de gestão de projetos
para elaboração da ficha de operação

6. Interpretar diagrama de infraestrutura de redes industriais (7)
7. Interpretar manuais e catálogos técnicos (4)
8. Interpretar normas técnicas
9. Identificar classe da área com relação à segurança
intrínseca (5)

10. Avaliar as condições de segurança antes da montagem de
instrumentos e equipamentos (7)

11. Relacionar itens de segurança envolvidos na montagem
12. Elaborar a ficha de operação contemplando as etapas da
montagem, para o atendimento da solicitação da ordem de
serviço, inclusive em meio eletrônico

13. Conferir a lista de verificação (check list) da infraestrutura
existente (2)

14. Instalar caixa de derivação (2)
15. Instalar componentes, instrumentos e equipamentos em
área classificada (3)

16. Interligar componentes elétricos e pneumáticos
17. Instalar paineis
18. Dobrar tubos (cobre e aço inox) para montagem de sistemas
de instrumentação (2)

19. Instalar conexões em tubos (3)
20. Realizar conexões em tubos e eletrodutos, inclusive em
áreas classificadas

21. Montar sistema de selagem hidráulica
22. Conectar transdutores, instrumentos e equipamentos
elétricos e pneumáticos (3)

23. Montar sistema de selagem mecânica para áreas
classificadas

24. Realizar teste de torque mecânico nas conexões, flanges e
nos parafusos de fixação

25. Realizar testes de estanqueidade em elementos do

Instrumentação analítica:

1.1. Definição:
1.1.1. Sistemas de análises contínuas,
1.1.2. Analisadores contínuos;
1.2. Instalação de:
1.2.1. Equipamentos para análise em meio
líquido,
1.2.2. Equipamentos para análise em meio
gasoso,
1.2.3. Sistemas de amostragem.
2.
Sistemas hidráulicos e pneumáticos:
2.1. Terminologias;
2.2. Simbologias;
2.3. Conexões e acessórios;
2.4. Geração e tratamento de ar;
2.5. Circuitos:
2.5.1. Pneumáticos,
2.5.2. Hidráulicos.
3.
Redes industriais:
3.1. Terminologias;
3.2. Simbologias;
3.3. Topologia;
3.4. Instalação:
3.4.1. Conexões,
3.4.2. Caixas de derivação,
3.4.3. Terminadores,
3.4.4. Barreiras de segurança intrínseca,
3.4.5. Repetidores,
3.4.6. Acopladores,
3.4.7. Testes.
4.
Sistema de gerenciamento de projeto:
4.1. Definição;
4.2. Emissão de:
4.2.1. Ordem de serviço,
4.2.2. Ficha de elaboração;
4.3. Previsão de materiais e instrumentos ;
4.4. Cronograma.
5.
Áreas classificadas:
5.1. Definição;
5.2. Classificação:
5.2.1. Zonas,
5.2.2. Grupos;
5.3. Características de equipamentos;
5.4. Instalação de:
5.4.1. Componentes,
5.4.2. Instrumentos,
5.4.3. Equipamentos,
6.
Segurança:
6.1. Equipamentos de proteção:
6.1.1. Individual,
6.1.2. Coletivo;
6.2. Procedimentos;
6.3. Análise preliminar de risco.
7.
Montagem:
7.1. Painel elétrico:
7.1.1. Leiaute,
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MÓDULO ESPECÍFICO
UNIDADE CURRICULAR: Montagem de sistemas de instrumentação e controle de processos
industriais - 400 horas
Competências Específicas e de Gestão
processo (conexões, flanges e sistema de selagem)

26. Realizar a parametrização básica dos instrumentos,
conforme projeto e de acordo com procedimentos, normas
técnicas, e de qualidade. (4)

27. Confeccionar o identificador de cabos, instrumentos,

7.2.

componentes e equipamentos (tag) (2)

28. Aplicar identificação (tag) em cabos, instrumentos,
componentes e equipamentos elétricos e pneumáticos de
acordo com o projeto e normas técnicas e com o leiaute (3)

7.3.

29. Conferir se a montagem está de acordo com o projeto, por
meio de lista de verificação (check list)

30. Realizar testes de alimentação (pneumática) (6)
31. Realizar teste em cabo de rede
32. Registrar os valores das leituras obtidos dos instrumentos
de testes, inclusive em meio eletrônico. (4)

33. Organizar as informações obtidas por meio dos registros
dos resultados dos testes (2)

7.4.

34. Registrar as não conformidades
Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas

1. Cumprir prazos (13)
2. Demonstrar atenção a detalhes (20)
3. Demonstrar capacidade de análise (12)
4. Demonstrar capacidade de organização (12)
5. Demonstrar capacidade para trabalhar em equipe (5)
6. Demonstrar consciência prevencionista em relação à
segurança, saúde e meio ambiente (8)

7. Demonstrar senso investigativo (3)
8. Demonstrar visão sistêmica (6)
9. Prever consequências (9)
10. Seguir normas e procedimentos (18)
11. Zelar pelo uso do ferramental, equipamentos e
instrumentos, entre outros dispositivos (10)
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7.5.

7.1.2. Fixação de componentes,
7.1.3. Interligação,
7.1.4. Identificação,
7.1.5. Fixação do painel,
7.1.6. Testes de funcionamento;
Controladores:
7.2.1. Estrutura de hardware,
7.2.2. Instalação,
7.2.3. Parametrização básica,
7.2.4. Interface homem-máquina,
7.2.5. Testes;
Elementos finais de controle:
7.3.1. Definição,
7.3.2. Tipos (válvulas, inversores, motores,
reles de estado sólido),
7.3.3. Posicionadores e conversores,
7.3.4. Instalação,
7.3.5. Interligação pneumática,
7.3.6. Interligação hidráulica,
7.3.7. Interligação elétrica,
7.3.8. Parametrização básica,
7.3.9. Testes de funcionamento;
Instalação de tubulações e de eletrodutos:
7.4.1. Dobras,
7.4.2. Cortes,
7.4.3. Conexões,
7.4.4. Juntas e vedações,
7.4.5. Sistemas de selagem (potes, válvulas
e selos),
7.4.6. Estanqueidade de eletrodutos,
7.4.7. Caixas de passagem e derivação,
7.4.8. Purgador,
7.4.9. Manifold,
7.4.10. Raquete,
7.4.11. Figura oito,
7.4.12. Testes de torque,
7.4.13. Testes de estanqueidade,
7.4.14. Sangria;
Instrumentos de campo:
7.5.1. Sensores,
7.5.2. Transmissores,
7.5.3. Registradores,
7.5.4. Indicadores,
7.5.5. Acessórios,
7.5.6. Parametrização básica,
7.5.7. Identificação (tag).

8. Documentação técnica:
8.1. Normas;
8.2. Procedimentos técnicos;
8.3. Catálogos e manuais de fabricantes;
8.4. Lista de verificação;
8.5. Fluxograma;
8.6. Diagrama elétrico;
8.7. Registros:
8.7.1. Não-conformidades,
8.7.2. Resultados,
8.7.3. Melhorias.

f)

Organização de Turmas

As turmas matriculadas iniciam o curso com um número mínimo de 16 e máximo de 32
alunos.

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.
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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.

VII.

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Salas de aulas convencionais.
Laboratórios de:
•

Informática e Desenho Assistido por Computador

•

Comandos Eletropneumáticos e Eletro-hidráulicos

•

Comandos Elétricos

•

Eletroeletrônica

•

Instrumentação

•

Controladores Programáveis, Redes Industriais e Sistemas Digitais

•

Planta-Piloto

Oficina de:
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•

Ajustagem

•

Montagem e Instalação

INFORMÁTICA E DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR

•

Microcomputadores ligados em rede, com acesso à internet, gerenciador de rede, editor
de textos e software para desenho auxiliado por computador; Projetor multimídia;
Impressora e plotter.

COMANDOS ELETROPNEUMÁTICOS E ELETRO-HIDRÁULICOS

•

Compressor de ar; Unidade de conservação; Unidade hidráulica; Válvulas: direcionais, de
bloqueio, de fluxo e de pressão; Painéis para montagens de circuitos eletropneumáticos e
eletro-hidráulicos; Tubos e conexões; Ferramentas manuais; Elementos de comando
elétrico; Válvulas eletromagnéticas (solenóides); Projetor multimídia; Impressora.

COMANDOS ELÉTRICOS

•

Elementos de comando; Acionamento; Sinalização; Dispositivo de proteção; Motores
elétricos; Painel de montagem; Instrumentos de medição e testes; Soft start; Inversor de
frequência; Bancadas com painéis de comando; Ferramentas manuais em
conformidade com a NR 10; Conexões elétricas; Fontes de alimentação; Projetor
multimídia.

ELETROELETRÔNICA

•

Matrizes de contatos para montagens e ensaios de circuitos eletroeletrônicos
(protoboard); Instrumentos de medição e testes: tensão, corrente, resistência,
megômetro, terrômetro; Fontes de alimentação de tensão e corrente; Kit didático para
eletroeletrônica; Componentes eletrônicos; Ferramentas manuais; Estação de soldagem;
Projetor multimídia.

INSTRUMENTAÇÃO
Pressão
• Compressor de ar; Transmissores de pressão; Plantas didáticas; Manômetros;
Pressostato; Calibrador; Válvula reguladora de pressão de precisão; Bomba de pressão;
Fontes de Alimentação; Conversores correntes para pressão; Década de resistência;
Ferramentas manuais; Configuradores e programadores; Projetor multimídia.
Nível
• Compressor de ar; Plantas didáticas; Transmissores de nível: radar, ultrassom,
capacitivo, pressão diferencial, célula de carga, empuxo; Visores de nível; Chave de
nível; Software de configuração; Fonte de alimentação; Década de resistência;
Ferramentas manuais; Configuradores e programadores.
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Temperatura
• Planta didática com aquecimento e resfriamento; Transmissor de temperatura;
Sensores de temperatura: termopares e termorresistência; Transmissor compacto
(bolacha); Cabos de compensação e de extensão; Geradores de sinais de temperatura;
Década de resistência; Fonte de alimentação; Ferramentas manuais; Configuradores e
programadores; Forno de bloco seco.
Vazão
• Planta didática; Transmissores de vazão: magnético, coriolis, turbina, ultrassom
(Doppler e tempo de trânsito), vortex, pressão diferencial; Chave de fluxo; Rotâmetro;
Placa de Orifício; Bocal de vazão; Orifício integral; Dispersão térmica; Bancada de
testes; Instrumentos de medição e testes; Fonte de alimentação; Cronômetro;
Ferramentas manuais; Configuradores e programadores para áreas classificadas.
Variáveis Analíticas
• Sistemas de medição e análise de gases e líquidos; Cilindros de gases (nitrogênio);
Sistema de monitoramento e alarme de gases.
Válvulas de controle
• Bancadas para instalação de válvulas; Ar comprimido; Válvulas de controle: globo (sede
simples, dupla, gaiola), borboleta, esfera, gaveta; Acessórios: válvula reguladora de
pressão, posicionador de válvula, gaxetas; Ferramentas manuais; Válvulas de
segurança; Fonte de alimentação; Gerador de corrente.
CONTROLADORES PROGRAMÁVEIS, REDES INDUSTRIAIS E SISTEMAS DIGITAIS
• Controladores
lógicos
programáveis;
Interface
homem-máquina
(IHM);
Microcomputadores ligados em rede, com acesso à internet; Controladores;
Registradores digitais; Sistemas com redes industriais; Softwares de: programação de
CLP, configuração de redes, supervisão e controle; Plantas didáticas com redes
industriais; Transmissores de variáveis de processos industriais: analógicos e digitais;
Analisadores de redes industriais; Configuradores; Ferramentas manuais; Projetor
multimídia; Impressora.
PLANTA-PILOTO

•
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Processo industrial contemplando as variáveis: nível, pressão, vazão, temperatura e
analítica; Painel de controle com controladores digitais, IHM e sistema supervisório;
Controlador lógico programável; Microcomputadores portáteis ligados em rede, com
acesso à internet; Redes de comunicação; Softwares de configuração; Instrumentos
para medição e controle de variáveis do processo; Impressora.

AJUSTAGEM

• Bancadas com morsa; Furadeira de bancada; Serra de fita; Instrumentos de medição;
Dobrador de tubo; Corta a frio; Desandador; Tarraxa; Esmeril; Torquímetro; Mesa de
traçagem; Calibrador de altura; Ferramentas manuais; Máquinas portáteis.
MONTAGEM E INSTALAÇÃO

•

Conjunto de equipamentos e instrumentos para instalação: tanque, transmissores,
válvulas, componentes elétricos, controladores lógicos programáveis; Plantas didáticas
de processos; Bancadas de manutenção com painéis elétricos; Tubos de cobre e
polipropileno; Rosqueadeira; Conexões; Cabos elétricos; Ferramentas manuais para
montagem e instalação dos sistemas de instrumentação; Instrumentos de medição,
testes e configuração: tensão, corrente, resistência, megômetro, terrômetro;
Instrumentos para medição e controle de variáveis de processo.

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.

VIII. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO

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

IX.

CERTIFICADOS

O aluno que concluir a fase escolar receberá o certificado de conclusão do Curso de
Qualificação Profissional – Aprendizagem Industrial – Instrumentista Montador.
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COMITÊ TÉCNICO SETORIAL “PROF. DEUSDEDIT CARVALHO DE MORAES”
- ÁREA DE INSTRUMENTAÇÃO PERFIL PROFISSIONAL DO INSTRUMENTISTA
Escola SENAI “Ettore Zanini” – Sertãozinho - SP
Dia 25/02/2014
Coordenação
Nome

Cargo

Entidade

Roseli Sivieri de Lima

Especialista em Educação Profissional

SENAI-SP

Fabrício Ramos da Fonseca

Especialista em Educação Profissional

SENAI-SP

Representante do Meio Acadêmico
Nome
Cargo
Guilherme Jose de Souza Moretti

Entidade

Professor

Centro Universitário UNISEB

Cargo

Empresa

Empresas
Nome
Marcio Venturelli

Gerente de Negócios / Tecnologia

DLG - Engenharia

Juliano André dos Santos

Engenheiro Eletricista

Lwart Lubrificantes

Caio Prado Carvalho

Engenheiro de Confiabilidade

Braskem

Paulo Roberto dos Santos

Gerente de Produtos das Américas

Festo

Especialistas do SENAI
Nome

Cargo

Unidade

Marcos R. Caldieri

Coordenador Técnico

CT 7.92 – Lençóis
Paulista

Carlos A. José de Almeida

Técnico de Ensino

CFP 2.01 – Santos

Otávio Augusto R. de Castro

Técnico de Ensino

CFP 3.03 – Jacareí

Tarso Tristão da Silva

Orientador de Práticas Profissionais CT 6.61 – Sertãozinho

Daniel Fernando Saran

Instrutor de Formação Profissional 3 CT 6.61 – Sertãozinho

Observadores do SENAI
Nome

Cargo

Unidade

Gabriela C. do E. S. M. Souza Especialista em Educação Profissional

GED – Gerencia de
Educação

Cláudia de Britto

Coordenadora Pedagógica

CT 1.64 - Mauá

Arioci Honório da Silva

Coordenador Técnico

CT 1.64 - Mauá

Júlio Cesar Melli

Coordenador Técnico

CT 6.61 –
Sertãozinho
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