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para irrigação de jardins.
Possibilidade de desenvolvimento de Projeto de Extensão com foco no uso da 
energia elétrica fotovoltaica em comunidades rurais.

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

(INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS)
A avaliação do conteúdo teórico será realizada pelo sistema de verificação da 
aprendizagem fazendo uso de trabalhos individuais e/ou em grupo de pesquisa, 
contemplando apresentação oral, e/ou entrega de parte escrita referente à 
pesquisa, além da realização de exercícios de revisão dos conteúdos, provas 
dissertativas e/ou de múltipla escolha, entre outros.
A avaliação do conteúdo prático será realizada pela entrega de preparação de 
experimentos, análise visual e de funcionamento correto dos experimentos, e 
entrega de relatórios dos experimentos.

ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO PARALELA

A recuperação será contínua e ocorrerá no decorrer do período letivo, através da 
correção, revisão das provas, da correção dos exercícios, atividades e trabalhos 
propostos ao longo das aulas, montagens práticas e experimentos.

PRÉ-REQUISITOS

Energias Renováveis e Legislação; Eletricidade e Circuitos Elétricos; Desenho 
Técnico Auxiliado por Computador

BIBLIOGRAFIA

Básica
BALFOUR, J. Introdução ao projeto de sistemas fotovoltaicos. 1ª edição, LTC, 
São Paulo, 2017.

VILLALVA, M. G. Energia Solar fotovoltaica: conceitos e aplicações. 2ª edição, 
Editora Érica, São Paulo, 2015.

Complementar
ZILES, R, et al. Sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica. 1ª edição, 
Oficina de Textos, São Paulo, 2012.

ALDABO, R. Energia solar para produção de eletricidade. 1ª edição, Editora 
Artliber, São Paulo, 2012.

PEREIRA, F. A. de S. & OLIVEIRA, M. A. S de. Laboratórios de energia solar 
fotovoltaica. 1ª edição, Editora Publindustria, São Paulo, 2011.

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR
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Nome do Componente Curricular: Manutenção de Sistemas de Energias 
Renováveis

Curso: Técnico de Nível Médio Integrado em Sistemas de Energias 
Renováveis

Série/Período: 3º ano

Carga Horária: 2 a/s - 80 h/a - 67 h/r

Docente Responsável: Bruno Allison Araújo

EMENTA

Classificação dos tipos de manutenção; Normas técnicas e legislação vigente; 
Procedimentos e técnicas de manutenção em componentes/equipamentos do 
setor de Energias Renováveis; Planejamento, organização e Administração da 
manutenção; Noções sobre Análise de Falhas e Confiabilidade de equipamentos e 
máquinas do setor de Energias Renováveis.

OBJETIVO GERAL DO CURSO

Contribuir para a formação de cidadãos com saberes técnico-profissionais em 
sistemas de energia renovável, integrando estes conhecimentos àqueles 
pertinentes ao nível médio da Educação Básica, com qualidade e excelência no 
âmbito social, das ciências e da cultura, bem como preparados a desenvolver as 
funções a si concernentes no mundo do trabalho, promovendo perspectivas de 
empregabilidade e criatividade em seu segmento, com reconhecidas habilidades 
técnicas, políticas e éticas, firmados a se tornarem disseminadores de uma cultura 
de sustentabilidade justa e equilibrada dos recursos naturais, tanto às gerações do 
presente como as do futuro, em todos os ambientes possíveis, desde o produtivo 
industrial até aqueles cuja reprodução da existência dependa do discernimento e 
prudência socioambiental do ser humano.

OBJETIVOS DO COMPONENTE CURRICULAR

Geral

Conhecer os tipos de manutenção, compreendendo os conceitos relacionados ao 
Planejamento, Organização e Administração da Manutenção de componentes e 
equipamentos do setor de Energias Renováveis. Além disso, entender os 
conceitos da Manutenção Centrada na Confiabilidade.

Específicos
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·        Reconhecer o regulamento, os procedimentos e técnicas de manutenção de 
acordo com a legislação e normas vigentes;

·        Selecionar o tipo de manutenção mais apropriado para um equipamento em 
determinado serviço (baseado na criticidade do equipamento);

·   Aplicar procedimentos e técnicas de manutenção em Instrumentos, 
equipamentos, máquinas e instalações mecânicas do setor de Energias 
Renováveis.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I

1. Conceito e Planejamento da Manutenção:

1.1. Definições e Conceitos de Manutenção;

1.2. Tipos de Manutenção;

1.3. Planejamento, Organização e Administração da Manutenção 
(cronograma, planilha de custo, e estatística aplicada).

UNIDADE II

2. Manutenção e Recuperação de Elementos Mecânicos:

2.1 Lubrificação;

2.2 Mancais;

2.3 Rolamentos;

2.4 Eixos e Correntes;

2.5 Engrenagens;

2.6 Polias e Correias;

UNIDADE III

3. Técnicas de Manutenção Aplicadas a Máquinas e Instalações Mecânicas e 
Elétricas:

3.1 Procedimentos e técnicas de manutenção em instrumentos;

3.1 Análise de Falhas;

3.2 Manuseio de Ferramentas;

3.3 Técnicas de desmontagem e montagem de sistemas mecânicos e elétricos.

UNIDADE IV

4. Manutenção Aplicada a Sistemas de Energias Renováveis:

4.1 Manutenção Aplicada a Sistemas Eólicos;

4.2 Manutenção Aplicada a Sistemas de Energia Térmica;
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4.3 Manutenção Aplicada a Sistemas de Energia Fotovoltaica;

4.4 Planejamento e Controle de Manutenção de Sistemas de Energias 
Renováveis.

METODOLOGIA DE ENSINO

A metodologia aplicada será através de aulas dialogadas e expositivas, com 
debates e análises realizadas em sala de aula, laboratórios e/ou no campo. Será 
incentivada a realização de atividades individuais e em grupos, seminários, 
trabalhos de pesquisa, utilização da Internet como ferramenta de pesquisa e o 

da biblioteca do IFPB Campus Esperança, sendo permitido o uso de outros 
meios de pesquisa, desde que aceitos e devidamente orientados pelo docente 
responsável pela disciplina. Visar-se-á a contextualização com o cotidiano dos 
estudantes, contribuindo para um processo de construção de conhecimentos 
significativos.

RECURSOS NECESSÁRIOS

Quadro branco, computador com internet, vídeos, livros didáticos e recursos áudio 
visuais (data show, projetor multimídia e som), ferramentas e instrumentos 
apropriados disponibilizados em laboratório, e outros que, por ventura, se tornem 
necessários para o alcance dos objetivos almejados. Nestes casos, a pertinência 
e viabilização do uso dos recursos demandados serão decididas mediante o 
parecer do professor responsável pela disciplina e, quando preciso, do apoio da 
equipe pedagógica e operacional do Instituto Federal da Paraíba Campus
Esperança.

AÇÕES DE ENSINO APRENDIZAGEM INTEGRADAS

A disciplina em tela proporciona, especialmente na Unidade IV, possibilidade de 
trabalho integrado junto as disciplina de Energia Eólica, Hidráulica e Biomassa, 
assim como a disciplina Energia Solar Fotovoltaica.

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

(INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS)
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A avaliação irá ocorrer através de instrumentos de verificação da aprendizagem: 
provas, trabalhos e exercícios. A nota será composta pela soma dos trabalhos e 
provas durante este período, realizando-se a média aritmética para compor a nota 
de cada bimestre.
O aluno será avaliado com a observação de: participação, capacidade de 
integração, contribuição, empenho e desempenho perante atividades realizadas 
em sala da aula; ações e atitudes perante o grupo e a instituição, através do seu 
desenvolvimento acadêmico e sócio cultural.
Haverá avaliação obrigatória com peso 5,0 e exercícios em sala de aula com peso 
5,0.
Conforme o art. 24 da Lei 9394/96, é exigido do aluno a frequência mínima de 
setenta e cinco por cento (75%) sobre o total da carga horária do período letivo.

ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO PARALELA

De acordo com o estabelecido na Lei nº 9394/96, Art. 12 inciso V, Art. 13 inciso IV 

durante o período letivo, visando à recuperação da aprendizagem, em especial 
para alunos com menor rendimento. A recuperação paralela, quando necessária, 
poderá ocorrer durante as aulas, na forma de revisão de conteúdo, sendo 
obrigatória a oferta para além da carga horária do componente curricular, em 
horário definido e agendado entre o/a professor/a e o(s) aluno(s), ou definido 
através da Direção de Desenvolvimento de Ensino junto com a Coordenação 
Pedagógica e de Apoio ao Estudante, quando da definição dos horários dos 
Núcleos de Aprendizagem.

PRÉ-REQUISITOS

Sem pré-requisito

BIBLIOGRAFIA

Básica

ALMEIDA, P. S.; ROCCA, J. E. Manutenção Mecânica Princípios Técnicos e 
Operações.  1ª ed. São Paulo: Érica, 2015.

PEREIRA, F. Guia de Manutenção de Instalações Fotovoltaicas. 1ª ed. 
Publindústria, 2012.

Complementar
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BRANCO FILHO, G. A Organização, o Planejamento e o Controle da 
Manutenção. 1ª ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna Ltda, 2008.

SENAI-SP. Manutenção. Coleção Telecurso 2000. São Paulo: Globo, 1997.

PINTO, A. K.; XAVIER, J. A. N. Manutenção, Função Estratégica. Rio de 
Janeiro. Qualitymark, 2003.

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do Componente Curricular: Projeto integrador em sistemas de energia 
renovável

Curso: Técnico em Sistemas de Energia Renovável integrado ao Ensino 
Médio

Série/Período: 3º ano

Carga Horária: 2 a/s - 80 h/a - 67 h/r

Docente Responsável: João Paulo Gomes de Vasconcelos Aragão

EMENTA

Integração e interdisciplinaridade. Reflexão sobre a visão sistêmica e 
interdisciplinar. Planejamento e Projeto interdisciplinar e integrado. Problema e 
tema de estudo em sistemas de energia renovável. Construção de projeto. 
Desenvolvimento textual e acompanhamento do Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC)/relatório de estágio. Ciclos, debates e palestras integradoras.

OBJETIVO GERAL DO CURSO

Contribuir para a formação de cidadãos com saberes técnico-profissionais em 
sistemas de energia renovável, integrando estes conhecimentos àqueles 
pertinentes ao nível médio da Educação Básica, com qualidade e excelência no 
âmbito social, das ciências e da cultura, bem como preparados a desenvolver as 
funções a si concernentes no mundo do trabalho, promovendo perspectivas de 
empregabilidade e criatividade em seu segmento, com reconhecidas habilidades 
técnicas, políticas e éticas, firmados a se tornarem disseminadores de uma cultura 
de sustentabilidade justa e equilibrada dos recursos naturais, tanto às gerações do 
presente como as do futuro, em todos os ambientes possíveis, desde o produtivo 
industrial até aqueles cuja reprodução da existência dependa do discernimento e 
prudência socioambiental do ser humano.

OBJETIVOS DO COMPONENTE CURRICULAR

Geral
Desenvolver nos estudantes a capacidade de aplicação dos conceitos e teorias 
estudadas de forma integrada e/ou interdisciplinar durante o curso técnico em 
sistemas de energia renovável integrado ao Ensino Médio, proporcionando-lhe a 
oportunidade de relacionar as teorias estudadas com as práticas profissionais e 


