
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

PLANO DE DISCIPLINA

IDENTIFICAÇÃO

CAMPUS: João Pessoa

CURSO: Superior de Tecnologia em Design de Interiores

DISCIPLINA: INSTALAÇÕES PREDIAIS CÓDIGO DA DISCIPLINA: 0085

PRÉ-REQUISITO: Não existe

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X] Optativa [ ] Eletiva [ ] SEMESTRE:

CARGA HORÁRIA

TEÓRICA: 35 horas  / 42  aulas PRÁTICA: 15 horas   / 18    aulas EaD¹:

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 aulas

CARGA HORÁRIA TOTAL: 50 horas  / 60  aulas

DOCENTE RESPONSÁVEL: Jos é Ba ti s ta  do Na s c i mento Júni orJos é Ba ti s ta  do Na s c i mento Júni or

EMENTA

Instalações Prediais de Água Fria. Instalações Prediais de Água Quente. Instalações Prediais de àguas

Pluviais. Instalações   Prediais  de Esgoto Sanitário. Instalações Prediais de proteção e combate a

Incêndios. Instalações Prediias de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP. Instalações elétricas prediais:

luminotécnica, simbologia, leitura e interpretação de projetos elétricos prediais, telefonia, antena para

TV e de prevenção contra descargas elétricas.

OBJETIVOS

Geral:

Capacitar o aluno a gerenciar as atividades de projetos, especificação de materiais, fiscalização e manutenção das

seguintes instalações prediais: hidráulicas (água fria e água quente); sanitárias: elétricas; de gás; e prevenção contra

incêndios.  

Específicos:

Conhecer os sistemas e elementos das demais instalações prediais tais como: condicionamento de ar; antena para tv;



telefonia; prevenção contradescargas elétricas. Compreender as diversas representações gráficas relacionadas a linguagem

técnica de projetos complementares relativos as edificações e a intervenções de espaços interiores.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE 1 – 01  AULA

Conceitos Básicos: Instalações prediais de gás GLP, de prevenção contra descargas elétrica naturais, condicionamento de

ar; Instalações prediias, telefone, de antena de TV.

UNIDADE 2 – 09 AULAS

Instalações Prediais de água fria.

UNIDADE 3 – 09 AULAS

Instalações prediais de água quente.

UNIDADE 4 – 09 AULAS

Instalações prediais sanitárias.

UNIDADE 5 – 30 AULAS

Instalações prediais elétricas.

UNIDADE 6 - 01 AULA

Luminotécnica.

UNIDADE 7 - 01 AULA

Lâmpadas elétricas

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas expositivas e práticas em laboratório. Acompanhamento com monitores

RECURSOS DIDÁTICOS

[X ] Quadro

[ X] Projetor

[ ] Vídeos/DVDs

[X ] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[ ] Equipamento de Som

[X ] Laboratório

[ ] Softwares²

[ ] Outros³: Apostilas e instrumentos de desenhos.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
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