
 
 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 

Curso: Tecnologia em Construção de Edifícios 

Série/Período: 5º 

Carga Horária: 67 horas 

Docente Responsável: Ariovaldo Dezotti 

 

EMENTA 

Esta disciplina aborda aspectos teóricos e práticos referentes à leitura e interpretação de projetos e 

identificação de seus componentes, com vistas ao gerenciamento da execução de instalações prediais 

elétricas de baixa tensão e de instalações de tubulações telefônicas. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral 

 

 Proporcionar ao Tecnólogo em Construção de Edifícios os conhecimentos básicos necessários para 

interpretar projetos e orientar a execução de instalações prediais elétricas de baixa tensão e 

instalações de tubulações telefônicas, considerando aspectos de qualidade e produtividade dos 

serviços. 

 

Específicos 

 

 Identificar e conhecer os princípios de funcionamento dos elementos que compõem as Instalações 

Prediais Elétricas de Baixa Tensão e as Instalações de Tubulações Telefônicas;  

 Dimensionar Instalações Prediais Elétricas de Baixa Tensão e Instalações de Tubulações 

Telefônicas;  

 Ler, interpretar e desenvolver projetos de Instalações Prediais Elétricas de Baixa Tensão e 

Instalações de Tubulações Telefônicas, orientando suas execuções. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Noções de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica; 

2. Fornecimento de energia aos consumidores, subestações abaixadoras, padrões da concessionária 

local; 

3. Fornecimento de energia elétrica monofásica e trifásica; 

4. Ramal de ligação, ramal de entrada, ramal de distribuição e circuitos terminais; 

5. Previsão de cargas e divisão das instalações elétricas; 

6. Simbologia para instalações elétricas prediais (ABNT NBR 5444) 

7. Ferramentas para instalações elétricas e execução de circuitos; 

8. Dimensionamento de condutores, eletrodutos e dispositivos de proteção da instalação (fusíveis e 

disjuntores termomagnéticos); 

9. Aterramento e dispositivo de proteção contra choque elétrico (dispositivos DR); 

10. Quadro de cargas, diagrama unifilar e multifilar; 

11. Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas; 

12. Tubulações para telefone 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivas e demonstrativas com utilização de roteiros de aula, catálogos técnicos, normas 

técnicas, materiais e projetos elétricos e telefônicos;  

 Aulas práticas de laboratório para execução de pequenas instalações elétricas;  

 Visitas técnicas a edificações em construção. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Avaliação escrita, exercícios, trabalhos de pesquisa, relatórios de visitas técnicas e práticas de 

execução de instalações elétricas. 

 No processo de avaliação será observado o conhecimento, a qualidade da apresentação dos 

trabalhos e a participação do aluno nas atividades. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Quadro branco, pincel atômico, projetor multimídia, catálogos de fabricantes de materiais 

elétricos, Laboratório de Instalações Prediais, materiais, ferramentas e instrumentos para 

montagem de instalações elétricas (fio, tomada, interruptor, fita isolante, alicate, multímetro, entre 

outros). 
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