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1. APRESENTAÇÃO 
 

A introdução de novas tecnologias e as novas formas de organização da 

produção força o mercado de trabalho a exigir uma constante qualificação do 

trabalhador. Um dos impactos mais preocupantes neste início de século está no setor 

educacional, representado pelas relações “educação x trabalho” e seu propósito: a 

empregabilidade. A sociedade global está baseada no conhecimento e valoriza, 

sobretudo, a inteligência e a informação. Assim, os países ou regiões que incentivarem 

a educação como elemento primordial para a subsistência estarão mais preparados 

para enfrentar os problemas sociais, por exemplo: o desemprego.  

A atual conjuntura mundial, marcada pelos efeitos da globalização, pelo avanço 

da ciência e da tecnologia e pelo processo de modernização e reestruturação 

produtiva, traz novos debates sobre o papel da educação no desenvolvimento humano. 

As discussões em torno da temática geraram o consenso da necessidade de 

estabelecer uma adequação mais harmoniosa entre as exigências qualitativas dos 

setores produtivos e da sociedade em geral e os resultados da ação educativa 

desenvolvida nas instituições de ensino. 

Visando ampliar a diversidade de oportunidades educacionais e atender aos 

anseios dos jovens em consonância com as vocações econômicas regionais, o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB, Campus Patos 

apresenta o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) Técnico em Eletrotécnica (na forma 

subsequente).  

O PPC constitui instrumento de concepção de ensino e de aprendizagem do 

curso em articulação com a especificidade e saberes de sua área de conhecimento. 

Nele está contida a referência de todas as ações e decisões do curso. 

Um dos desafios desta instituição é formar profissionais que sejam capazes de 

lidar com a rapidez em que estão sendo gerados os conhecimentos científicos e 

tecnológicos e de sua aplicação eficaz na sociedade, em geral, e no mundo do 

trabalho, em particular. 

Assim, com a criação do Curso Técnico em Eletrotécnica no Campus Patos, o 

IFPB consolida a sua vocação de instituição formadora de profissionais cidadãos 

capazes de lidarem com o avanço da ciência e da tecnologia e dele participarem de 

forma proativa configurando condição de vetor de desenvolvimento tecnológico e de 

crescimento humano. 
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1.1 CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO 
 
1.1.1  DADOS  
 

CNPJ:  

Razão Social: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 

Unidade:  Campus de Patos 

Esfera Adm.: Federal 

End.: Rodovia PB 110 n.: S/N 
Bairro: Alto da Tubiba Cidade:  Patos CEP: 58700-000 UF: PB 

Fone: - Fax: (83) 3423-9676 
E-mail: campus_patos@ifpb.edu.br 

Site: www.ifpb.edu.br 

 
 
 
1.1.2 SÍNTESE HISTÓRICA  
 
 

O atual Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB 

tem mais de cem anos de existência. Ao longo de todo esse período, recebeu 

diferentes denominações (Escola de Aprendizes Artífices da Paraíba - de 1909 a 1937; 

Liceu Industrial de João Pessoa - de 1937 a 1961; Escola Industrial “Coriolano de 

Medeiros” ou Escola Industrial Federal da Paraíba - de 1961 a 1967; Escola Técnica 

Federal da Paraíba - de 1967 a 1999; Centro Federal de Educação Tecnológica da 

Paraíba – de 1999 a 2008 e, finalmente, IFPB, de 2008 aos dias atuais). 

 Criado no ano de 1909, através de decreto presidencial de Nilo Peçanha, o seu 

perfil atendia a uma determinação contextual que vingava na época. Como Escola de 

Aprendizes Artífices seu primeiro nome foi concebido para prover de mão-de-obra o 

modesto parque industrial brasileiro que estava em fase de instalação. 

 Àquela época, a Escola absorvia os chamados “desvalidos da sorte”, pessoas 

desfavorecidas e até indigentes, que provocavam um aumento desordenado na 

população das cidades, notadamente com a expulsão de escravos das fazendas, que 

migravam para os centros urbanos. Tal fluxo migratório era mais um desdobramento 

social gerado pela abolição da escravatura, ocorrida em 1888, que desencadeava 

sérios problemas de urbanização. 

 O IFPB, no início de sua história, assemelhava-se a um centro correcional, pelo 

rigor de sua ordem e disciplina. O decreto do Presidente Nilo Peçanha criou uma 

Escola de Aprendizes Artífices em cada capital dos estados da federação, como 

solução reparadora da conjuntura socioeconômica que marcava o período, para conter 

mailto:campus_patos@ifpb.edu.br�
http://www.ifpb.edu.br/�
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conflitos sociais e qualificar mão-de-obra barata, suprindo o processo de 

industrialização incipiente que, experimentando uma fase de implantação, viria a se 

intensificar a partir dos anos 30. 

 A Escola da Paraíba, que oferecia os cursos de Alfaiataria, Marcenaria, 

Serralheria, Encadernação e Sapataria, inicialmente funcionou no Quartel do Batalhão 

da Polícia Militar do Estado, depois se transferiu para o Edifício construído na Avenida 

João da Mata, onde funcionou até os primeiros anos da década de 1960 e, finalmente, 

instalou-se no atual prédio localizado na Avenida Primeiro de Maio, bairro de 

Jaguaribe, em João Pessoa, Capital. 

 Ainda como Escola Técnica Federal da Paraíba, no ano de 1995, a Instituição 

interiorizou suas atividades, através da instalação da Unidade de Ensino 

Descentralizada de Cajazeiras - UNED. 

 Enquanto Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba - CEFET-PB, a 

Instituição experimentou um fértil processo de crescimento e expansão em suas 

atividades, passando a contar, além de sua Unidade Sede, com o Núcleo de Educação 

Profissional - NEP, que funciona na Rua das Trincheiras.  

 Em 2007, o Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba, vivenciou a 

implantação da Unidade de Ensino Descentralizada de Campina Grande – UNED-CG e 

a criação do Núcleo de Ensino de Pesca no município de Cabedelo. 

 Desde então, esta instituição oferece às sociedades paraibana e brasileira 

cursos técnicos de nível médio (integrado e subsequente) e cursos superiores de 

tecnologia, bacharelado e licenciatura, em consonância com a linha programática e 

princípios doutrinários consagrados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– LDB/EM (9.394/96) e normas dela decorrentes. 

 O CEFET, com o advento da Lei 11.892/2008, passa à condição de IFPB, como 

uma instituição de referência da Educação Profissional na Paraíba. Além dos cursos, 

usualmente chamados de “regulares”, a Instituição desenvolve um amplo trabalho de 

oferta de cursos extraordinários, de curta e média duração, atendendo a uma 

expressiva parcela da população, a quem são destinados também cursos técnicos 

básicos, programas de qualificação, profissionalização e re-profissionalização, para 

melhoria das habilidades de competência técnica no exercício da profissão. 

 O IFPB, em obediência ainda às suas obrigações previstas em lei, tem 

desenvolvido estudos com vistas a oferecer programas para formação, habilitação e 

aperfeiçoamento de docentes da rede pública. 
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 Objetivando ampliar suas fronteiras de atuação, o Instituto desenvolve ações 

para atuar com competência na modalidade de Educação à Distância (EAD) e tem 

investido fortemente na capacitação dos seus professores e técnicos administrativos, 

no desenvolvimento de atividades de pós-graduação lato sensu, stricto sensu e de 

pesquisa aplicada, preparando as bases para a oferta de pós-graduação nestes níveis, 

horizonte aberto com a nova Lei. 

 Até o ano de 2010, contemplado com o Plano de Expansão da Educacional 

Profissional, Fase II, do Governo Federal, o Instituto implantou mais cinco Campi, no 

estado da Paraíba, contemplando cidades consideradas pólos de desenvolvimento 

regional, como Picuí, Monteiro, Princesa Isabel, Patos e Cabedelo. 

 Dessa forma, o Instituto Federal da Paraíba abrange: João Pessoa e Cabedelo, 

no litoral; Campina Grande no brejo e agreste; Picuí no Seridó Ocidental; Monteiro no 

Cariri; Patos, Cajazeiras, Souza e Princesa Isabel na região do sertão conforme  figura 

abaixo:  

 

 

 As novas unidades educacionais levam à essas cidades e suas adjacências 

Educação Profissional nos níveis básico, técnico e tecnológico, proporcionando-lhe 

crescimento pessoal e formação profissional, consequentemente, oportunizando a 

essas regiões desenvolvimento econômico e social e, consequentemente, melhor 

qualidade de vida a sua população. 

 Vale ressaltar que a diversidade de cursos ora ofertados pela Instituição 

justifica-se pela experiência e tradição desta no tocante à educação profissional. 

O Instituto Federal da Paraíba, considerando as definições decorrentes da Lei 
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no. 11.892/2009 e observando o contexto das mudanças estruturais que tem ocorrido 

na sociedade e na educação brasileira, adota um Projeto Acadêmico baseado na sua 

responsabilidade social advinda da referida Lei, a partir da construção de um projeto 

pedagógico flexível, em consonância com o proposto na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, buscando produzir e reproduzir os conhecimentos humanísticos, 

científicos e tecnológicos, de modo a proporcionar a formação plena da cidadania, que 

será traduzida na consolidação de uma sociedade mais justa e igual. 

O IFPB atua nas áreas profissionais das Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, 

Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências Sociais 

Aplicadas, Engenharias, Linguística, Letras e Artes. 

São ofertados cursos nos eixos tecnológicos de Recursos Naturais, Produção 

Cultural e Design, Gestão e Negócios, Infra-Estrutura, Produção Alimentícia, Controle e 

Processos Industriais, Produção Industrial, Hospitalidade e Lazer, Informação e 

Comunicação, Ambiente, Saúde e Segurança. 

Nessa perspectiva, a organização do ensino no Instituto Federal da Paraíba 

oferece aos seus alunos oportunidades em todos os níveis da aprendizagem, 

permitindo o processo de verticalização do ensino. Ampliando o cumprimento da sua 

responsabilidade social o IFPB também atua fortemente em Programas de Formação 

Continuada (FIC), PROEJA, PROJOVEM, Mulheres Mil, propiciando o prosseguimento 

de estudos através do Ensino Técnico de Nível Médio, do Ensino Tecnológico de Nível 

Superior, das Licenciaturas, dos Bacharelados e dos estudos de Pós-Graduação Lato 

Sensu e Stricto Sensu. 

Além de desempenhar o seu próprio papel na qualificação e requalificação de 

recursos humanos, o IFPB atua no suporte tecnológico às diversas instituições de 

ensino, pesquisa e extensão, bem como no apoio às necessidades tecnológicas 

empresariais. Essa atuação não se restringe ao estado da Paraíba, mas 

gradativamente vem se consolidando dentro do contexto macro-regional delimitado 

pelos estados de Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte. 

 O Instituto Federal da Paraíba, em sintonia com o mercado de trabalho e com 

a expansão da Rede Federal de Educação Profissional, traça as estratégias para a 

implantação de 06 (seis) novos campi nas cidades de Guarabira, Itaporanga, 

Itabaiana, Catolé do Rocha, Santa Rita e Esperança, contemplados no Plano de 

Expansão III. Assim, junto aos campi já existentes, promovem a interiorização da 

educação no território paraibano conforme figura abaixo:  
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Entre as cidades contempladas na II Fase do Plano de Expansão da Educação 

Profissional, encontra-se Patos, um município brasileiro do estado da Paraíba, 

localizado na microrregião de Patos, na mesorregião do Sertão Paraibano. Distante 

301 km de João Pessoa, sua sede localiza-se no centro do estado com vetores viários 

interligando-o com toda a Paraíba e viabilizando o acesso aos Estados do Rio Grande 

do Norte, Pernambuco e Ceará. Patos é a 3ª cidade-pólo do estado da Paraíba, 

considerando sua importância socioeconômica. 

A cidade de Patos é sede da 6ª Região Geoadministrativa do Estado da 

Paraíba, composta por 22 municípios, sendo eles: Areia de Baraúnas, Cacimba de 

Areia, Cacimbas, Catingueira, Desterro, Emas, Junco do Seridó, Mãe D'Água, Malta, 

Maturéia, Passagem, Quixaba, Salgadinho, Santa Luzia, Santa Terezinha, São José de 

Espinharas, São José do Bonfim, São José do Sabugi, São Mamede, Teixeira e 

Várzea.  

Até meados do século XVII, toda a zona que abrange o território do atual 

Município de Patos era habitada pelos índios Pegas e Panatis. Os primeiros elementos 

civilizadores a penetrarem a região foram os membros da família Oliveira Ledo, que 

fundaram algumas fazendas de gado, tendo encontrado forte resistência por parte dos 

gentios. Pouco a pouco foram os nativos obrigados a abandonar a região, à medida 

que seus domínios eram conquistados pelos brancos.  

O lugar primeiramente devassado chamava-se Itatiunga, nome dado pelos 

gentios que significa "pedra branca". Mais tarde, passou a chamar-se Patos. Segundo 
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a tradição, a denominação de Patos originou-se do nome de uma lagoa, hoje aterrada, 

situada às margens do rio Espinharas, a qual era conhecida por Lagoa dos Patos, em 

virtude da grande quantidade dessas aves ali existentes. 

O município está incluído na área geográfica de abrangência do semiárido 

brasileiro, definida pelo Ministério da Integração Nacional em 2005. Esta delimitação 

tem como critérios o índice pluviométrico, o índice de aridez e o risco de seca. 

A topografia dos terrenos do município de Patos revela cotas situadas entre 240 

metros à 580 metros. O seu relevo é predominantemente ondulado à suavemente 

ondulado, com declividade média à baixa, com exceção de áreas ao norte onde se 

localiza a serra de Carnaúba, ao sul nos serrotes de Espinho Branco e Forquilha, 

centro-oeste no serrote Serra Negra, noroeste nos serrotes Campo Alegre, Trapiá, e, 

serra do Boqueirão, e, à oeste nos serrotes Pitombeiras, do Caboclo e do Tamanduá. 

Nestas áreas a declividade é média à elevada. 

Patos possui uma população de 100.674 habitantes (IBGE - 2010), tem a 5ª 

maior população urbana do estado (97.278 habitantes - IBGE 2010) que corresponde a 

96,00% e urbana na sede municipal (96.339 - IBGE 2010) que equivale a 95,00%. 

A cidade exerce uma influência num raio de 170 km , sobre uma população de 

mais 700 mil habitantes, de cerca de 70 municípios situados em microrregiões 

circunvizinhas, fazendo com que durante a semana, a população flutuante chegue aos 

115 mil habitantes(ACP- Associação Comercial de Patos, 2005). A sede do município 

fica a 245 metros altitude do nível do mar, distando cerca de 300 quilômetros da capital 

do Estado – João Pessoa (IBGE, 2003). 

A cidade de Patos encontra-se num lugar de destaque pelas suas escolas. 

Contando as escolas da rede de ensino Estadual, Municipal, Particular, etc. Patos 

sedia a 6ª Região de Ensino da Paraíba. As escolas que mais se destacam na rede de 

Ensino Superior: UFCG - Universidade Federal de Campina Grande, UEPB - 

Universidade Estadual da Paraíba, FIP - Faculdades Integradas de Patos e IFPB - 

Instituto Federal da Paraiba. O Campus de Patos do IFPB teve suas atividades 

iniciadas em 2009, autorizada através da Portaria nº 04, de 06 de janeiro de 2009 

publicado no DOU seção 1 nº 4, de 07 de janeiro de 2009 e faz parte do conjunto de 09 

campi do IFPB criados pela Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008 publicada no 

DOU nº 253 de 30 de dezembro de 2008. 
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1.1.3 MISSÃO INSTITUCIONAL 
 
 Preparar profissionais cidadãos com sólida formação humanística e tecnológica 

para atuarem no mundo do trabalho e na construção de uma sociedade sustentável, 

justa e solidária, integrando o ensino, a pesquisa e a extensão. 

 

1.1.4 VALORES E PRINCÍPIOS  
 

 No exercício da Gestão o IFPB deve garantir a todos os seus Campi a 

autonomia da Gestão Institucional democrática a partir de uma administração 

descentralizada tendo como referência os seguintes princípios: 

 

a) Ética – Requisito básico orientador das ações institucionais; 

b) Desenvolvimento Humano – Desenvolver o ser humano, buscando sua integração à 

sociedade através do exercício da cidadania, promovendo o seu bem-estar social; 

c) Inovação – Buscar soluções às demandas apresentadas; 

d) Qualidade e Excelência – Promover a melhoria contínua dos serviços prestados; 

e) Autonomia dos Campi – Administrar preservando e respeitando a singularidade de 

cada campus; 

f) Transparência – Disponibilizar mecanismos de acompanhamento e de conhecimento 

das ações da gestão, aproximando a administração da comunidade; 

g) Respeito – Atenção com alunos, servidores e público em geral; 

h) Compromisso Social – Participação efetiva nas ações sociais, cumprindo seu papel 

social de agente transformador da sociedade. 

 

1.1.5 FINALIDADES  
 

 Segundo a Lei 11.892/08, o IFPB é uma Instituição de educação superior, 

básica e profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educação 

profissional e tecnológica, contemplando os aspectos humanísticos, nas diferentes 

modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e 

tecnológicos com sua prática pedagógica. 

 O Instituto Federal da Paraíba atuará em observância com a legislação vigente 

com as seguintes finalidades: 

 

I. Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, 
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formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos 

setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional 

e nacional; 

II. Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e 

investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às 

demandas sociais e peculiaridades regionais; 

III. Promover a integração e a verticalização da educação básica à educação 

profissional e à educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de 

pessoal e os recursos de gestão; 

IV. Orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos 

arranjos produtivos, sociais e culturais locais identificados com base no mapeamento 

das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de 

atuação do Instituto Federal da Paraíba; 

V. Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e 

de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico 

e Criativo. 

VI. Qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas 

instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização 

pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino; 

VII. Desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica; 

VIII. Realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 

empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico;  

IX. Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, 

notadamente, as voltadas à preservação do meio ambiente e à melhoria da qualidade 

de vida; 

X. Promover a integração e correlação com instituições congêneres, nacionais e 

Internacionais, com vista ao desenvolvimento e aperfeiçoamento dos processos de 

ensino-aprendizagem, pesquisa e extensão. 

 
1.1.6 OBJETIVOS  
 

 Observadas suas finalidades e características, são objetivos do Instituto Federal 

da Paraíba: 

 

I. Ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de 
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cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da 

educação de jovens e adultos; 

II. Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a 

capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em 

todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica; 

III. Realizar pesquisas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e 

tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade; 

IV. Desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da 

educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os 

segmentos sociais, com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de 

conhecimentos científicos, tecnológicos, culturais e ambientais; 

V. Estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e 

à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e 

regional; 

VI. Ministrar em nível de educação superior: 

a) cursos de tecnologia visando à formação de profissionais para os diferentes 

setores da economia; 

b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação 

pedagógica, com vistas à formação de professores para a educação básica, 

sobretudo, nas áreas de ciências e matemática e da educação profissional; 

c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para 

os diferentes setores da economia e áreas do conhecimento; 

d) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, 

visando à  formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; 

e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado que contribuam 

para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e 

tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação tecnológica. 

 

1.2 CONTEXTO DO CURSO 
 
1.2.1 DADOS GERAIS 
 

Denominação: Curso Técnico em Eletrotécnica 
Forma: Subsequente 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 
Duração: 04 (quatro) semestres 



 14 

Vigência: A partir do Semestre 2012.2 
Carga Horária: 1.332 horas 

Estágio 200 horas 
Carga Horária Total 1.532 horas 

Turno de Funcionamento: Integral Matutino Vespertino Noturno Totais 
Vagas anuais: – – – 80 80 

  
1.2.2 JUSTIFICATIVA 
 

Este projeto está fundamentado nas bases legais e nos princípios norteadores 

explicitados na LDB Nº 9.394/96 e no conjunto de leis, decretos, pareceres e 

referencias curriculares que normatizam a Educação Profissional e o Ensino Médio no 

sistema educacional brasileiro, bem como nos documentos que versam sobre a 

integralização destes dois níveis que têm como pressupostos a formação integral do 

profissional-cidadão. Estão presentes também, como marco orientador desta proposta, 

as decisões institucionais traduzidas nos objetivos desta instituição e na compreensão 

da educação como uma prática social, os quais se materializam na função social do 

IFPB de promover educação científico-tecnológico-humanística visando à formação 

integral do profissional-cidadão crítico-reflexivo, competente técnica e eticamente e 

comprometido efetivamente com as transformações sociais, políticas e culturais e em 

condições de atuar no mundo do trabalho na perspectiva da edificação de uma 

sociedade mais justa e igualitária, através da formação inicial e continuada de 

trabalhadores; da educação profissional técnica de nível médio; da educação 

profissional tecnológica de graduação e pós-graduação; e da formação de professores  

fundamentadas na construção, reconstrução e transmissão do conhecimento.  

O grande desafio a ser enfrentado na busca de cumprir essa função é o de formar 

profissionais que sejam capazes de lidar com a rapidez da produção dos 

conhecimentos científicos e tecnológicos e de sua transferência e aplicação na 

sociedade em geral e no mundo do trabalho, em particular. A partir desta constatação, 

a possibilidade de formar pessoas capazes de lidar com o avanço da ciência e da 

tecnologia e dele participar de forma proativa deve atender a três premissas básicas: 

formação científico–tecnológico–humanística sólida, flexibilidade para as mudanças e 

educação continuada.  

Diante desse contexto, o técnico em Eletrotécnica encontra espaço privilegiado no 

mundo do trabalho, principalmente na indústria e empresas de prestação de serviços, 

por se tratar de um profissional importante para o funcionamento desses setores da 
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economia. Na figura abaixo, ilustra-se a macro-região compreendida pela cidade de 

Patos. 
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ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 
 
1.3 CONCEPÇÃO DO CURSO 
 
 O Curso Técnico em Eletrotécnica se insere no eixo tecnológico controle e 

processos industriais norteando-se pelas legislações específicas e demais ações 

previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e regulamentos internos do 

IFPB.  

 A concepção de uma formação técnica que articule trabalho, cultura, ciência e 

tecnologia é o princípio que sintetiza todo o processo formativo por meio de estratégias 

pedagógicas apropriadas e recursos tecnológicos articulados de forma a oferecer um 

curso técnico com o mesmo nível de qualidade daqueles ofertados na forma integrada. 

 O currículo do Curso Técnico em Eletrotécnica será fundamentado nos 

pressupostos de uma educação de qualidade, com o propósito de formar um 

profissional/cidadão que, inserido no contexto de uma sociedade em constante 

transformação, atenda às necessidades do mundo do trabalho com ética, 

responsabilidade e compromisso social. 

  

1.3.1 OBJETIVOS  
 

1.3.1.1 Objetivo Geral 
 
O Curso Técnico em Eletrotécnica tem como objetivo geral dotar o futuro técnico 

das competências e habilidades necessárias ao projeto, instalação e manutenção de 

instalações elétricas prediais, industriais e de redes de distribuição de energia elétrica 

rural e urbana de alta e baixa tensão. 

 

1.3.1.2 Objetivos Específicos 
 

• Instalar, operar e manter elementos de geração, transmissão e distribuição de 

energia elétrica; 

• Participar na elaboração e no desenvolvimento de projetos de instalações 

elétricas e de infraestrutura para sistemas de telecomunicações em edificações; 

• Atuar no planejamento e execução da instalação e manutenção de 

equipamentos e instalações elétricas; 

• Aplicar medidas para o uso eficiente da energia elétrica e de fontes energéticas 

alternativas; 

• Participar do projeto e realizar a instalação de sistemas de acionamentos 
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elétricos; 

• Executar a instalação e manutenção de iluminação e sinalização de segurança; 

• Desenvolver a capacidade de assimilar novas tecnologias; 

• Conhecer os princípios de organização do trabalho dentro dos sistemas de 

produção e nas organizações, bem como entender e aplicar todos os 

procedimentos que visem a segurança do trabalho; 

• Ter consciência ambiental e social no que toca aos procedimentos e técnicas da 

sua área de atuação; 

 

1.3.2 COMPETÊNCIAS  

As competências para o Curso Técnico em Eletrotécnica são: 

• Compreender os elementos cognitivos, afetivos, sociais e culturais que 

constituem a identidade própria e a dos outros. 

• Compreender a sociedade, sua gênese e transformação, e os múltiplos fatores 

que nela intervêm, como produtos da ação humana; a si mesmo como agente 

social; e aos processos sociais como orientadores da dinâmica dos diferentes 

grupos de indivíduos. 

• Compreender o desenvolvimento da sociedade como processo de ocupação de 

espaços físicos e as relações da vida humana com a paisagem, em seus 

desdobramentos político-sociais, culturais, econômicos e humanos. 

• Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e 

econômicas, associando-as às práticas dos diferentes grupos e atores sociais, 

aos princípios que regulam a convivência em sociedade, aos direitos e deveres 

da cidadania, à justiça e à distribuição dos benefícios econômicos. 

• Traduzir os conhecimentos sobre a pessoa, a sociedade, a economia, as 

práticas sociais e culturais em condutas de indagação, análise, problematização 

e protagonismo diante de situações novas, problemas ou questões da vida 

pessoal, social, política, econômica e cultural. 

• Entender os princípios das tecnologias associadas ao conhecimento do 

indivíduo, da sociedade e da cultura, entre as quais as de planejamento, 

organização, gestão e trabalho de equipe, e associá-los aos problemas que se 

propõem resolver. 

• Entender o impacto das tecnologias associadas às Ciências Humanas sobre sua 
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vida pessoal, os processos de produção, o desenvolvimento do conhecimento e 

a vida social. 

• Entender a importância das tecnologias contemporâneas de comunicação e 

informação para planejamento, gestão, organização e fortalecimento do trabalho 

de equipe. 

• Aplicar as tecnologias das Ciências Humanas e Sociais na escola, no trabalho e 

em outros contextos relevantes para sua vida. 

• Formular questões a partir de situações reais e compreender aquelas já 

enunciadas. 

• Desenvolver modelos explicativos para sistemas tecnológicos e naturais. 

• Utilizar instrumentos de medição e de cálculo. 

• Procurar e sistematizar informações relevantes para a compreensão da 

situação-problema. 

• Formular hipóteses e prever resultados. 

• Elaborar estratégias de enfrentamento das questões. 

• Interpretar e criticar resultados a partir de experimentos e demonstrações. 

• Articular o conhecimento científico e tecnológico numa perspectiva 

interdisciplinar. 

• Entender e aplicar métodos e procedimentos próprios das Ciências Naturais. 

• Compreender o caráter aleatório e determinístico dos fenômenos naturais e 

sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de 

amostras e cálculo de probabilidades. 

• Fazer uso dos conhecimentos da Física, da Química e da Biologia para explicar 

o mundo natural e para planejar, executar e avaliar intervenções práticas. 

• Aplicar as tecnologias associadas às Ciências Naturais na escola, no trabalho e 

em outros contextos relevantes para sua vida. 

• Ler e interpretar textos de interesse científico e tecnológico. 

• Interpretar e utilizar diferentes formas de representação (tabelas, gráficos, 

expressões, ícones...). 
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• Exprimir-se oralmente com correção e clareza, usando a terminologia correta. 

• Produzir textos adequados para relatar experiências, formular dúvidas ou 

apresentar conclusões. 

• Utilizar as tecnologias básicas de redação e informação, como computadores. 

• Identificar variáveis relevantes e selecionar os procedimentos necessários para 

a produção, análise e interpretação de resultados de processos e experimentos 

científicos e tecnológicos. 

• Identificar, representar e utilizar o conhecimento geométrico para 

aperfeiçoamento da leitura, da compreensão e da ação sobre a realidade. 

• Identificar, analisar e aplicar conhecimentos sobre valores de variáveis, 

representados em gráficos, diagramas ou expressões algébricas, realizando 

previsão de tendências, extrapolações e interpolações e interpretações. 

• Analisar qualitativamente dados quantitativos representados gráfica ou  

algebricamente relacionados a contextos sócio-econômicos, científicos ou 

cotidianos. 

• Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, 

relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, 

organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições de 

produção/recepção (intenção, época, local, interlocutores participantes da  

criação e propagação de idéias e escolhas, tecnologias disponíveis etc). 

• Recuperar, pelo estudo, as formas instituídas de construção do imaginário 

coletivo, o patrimônio representativo da cultura e as classificações preservadas 

e divulgadas, no eixo temporal e espacial. 

• Articular as redes de diferenças e semelhanças entre as linguagens e seus 

códigos. 

• Conhecer e usar línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a 

informações, a outras culturas e grupos sociais. 

• Entender os princípios das tecnologias da comunicação e da informação, 

associá-las aos conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão suporte e 

aos problemas que se propõem a solucionar. 

• Entender a natureza das tecnologias da informação como integração de 
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diferentes meios de comunicação, linguagens e códigos, bem como a função 

integradora que elas exercem na sua relação com as demais tecnologias. 

 

1.3.3 PERFIL DO EGRESSO  
 Em consonância com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos – CNCT (2009), 

o egresso do Curso Técnico em Eletrotécnica  

 
Instala, opera e mantém elementos de geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica. Participa na elaboração e no 

desenvolvimento de projetos de instalações elétricas e de infra-

estrutura para sistemas de telecomunicações em edificações. Atua no 

planejamento e execução da instalação e manutenção de 

equipamentos e instalações elétricas. Aplica medidas para o uso 

eficiente da energia elétrica e de fontes energéticas alternativas. 

Participa no projeto e instala sistemas de acionamentos elétricos. 

Executa a instalação e manutenção de iluminação e sinalização de 

segurança. 

 

Desta forma, concluídas as etapas de formação, o Técnico em Eletrotécnica terá 

um perfil que lhe possibilite: 

• Conhecer e utilizar as formas contemporâneas de linguagem, com vistas ao 

exercício da cidadania e à preparação para o trabalho, incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

• Compreender a sociedade, sua gênese e transformação e os múltiplos fatores 

que nela intervêm, como produtos da ação humana e do seu papel como agente 

social; 

• Ler, articular e interpretar símbolos e códigos em diferentes linguagens e 

representações, estabelecendo estratégias de solução e articulando os 

conhecimentos das várias ciências e outros campos do saber; 

• Compreender os fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando teoria e prática nas diversas áreas do saber; 

• Desenhar layouts, diagramas e esquemas elétricos correlacionando-os com as 

normas técnicas e com os princípios científicos e tecnológicos; 

• Aplicar técnicas de medição e ensaios visando à melhoria da qualidade de 

produtos e serviços da planta industrial elétrica; 
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• Auxiliar na avaliação das características e propriedades dos materiais, insumos 

e elementos de máquinas elétricas aplicando os fundamentos matemáticos, 

físicos e químicos nos processos de controle de qualidade; 

• Realizar o controle de qualidade dos bens e serviços produzidos utilizando 

critérios de padronização e mensuração; 

• Planejar e executar a instalação especificando materiais, acessórios, 

dispositivos, instrumentos, equipamentos e máquinas; 

• Otimizar sistemas convencionais de instalações e manutenção elétrica, 

propondo incorporação de novas tecnologias; 

• Coordenar equipes de trabalho que atuam na instalação, montagem, operação e 

manutenção elétrica, aplicando métodos e técnicas científicas e tecnológicas e 

de gestão; 

• Aplicar normas técnicas de saúde e segurança do trabalho e meio ambiente; 

• Aplicar normas técnicas em processos de fabricação, instalação e operação de 

máquinas e equipamentos e na manutenção elétrica industrial utilizando 

catálogos, manuais e tabelas; 

• Elaborar orçamentos de instalações elétricas e de manutenção de máquinas e 

equipamentos, considerando a relação custo/benefício; 

• Operar máquinas elétricas, equipamentos eletro-eletrônicos e instrumentos de 

medições eletro-eletrônicas; 

• Atuar na divulgação técnica de bens e serviços produzidos na área eletro-

eletrônica; 

• Compreender os fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a prática nas diversas áreas do saber; 

• Ter iniciativa e responsabilidade, exercer liderança, saber trabalhar em equipe, 

ser criativo e ter atitudes éticas. 

 

Deverá, ainda, favorecer o desenvolvimento de habilidades e competências 

referentes à capacidade de liderança, comunicação e relacionamento, criatividade, 

comprometimento com a sustentabilidade do meio ambiente, com a qualidade dos 

produtos e serviços gerados, além de buscar constantemente a sua atualização, 

requisitos essenciais para o sucesso no mundo do trabalho. 

 
1.3.4 POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 
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 Consoante o CNCT (2009), os egressos do Curso Técnico em Eletrotécnica 

poderão atuar em Concessionárias de energia elétrica. Prestadoras de serviço. 

Indústrias em geral, nas atividades de manutenção e automação. Indústrias de 

fabricação de máquinas, componentes e equipamentos elétricos, além de empresas de 

geração e transmissão de energia elétrica. Além das possibilidades anteriores, o 

técnico em eletrotécnica poderá atuar junto a universidades e/ou centros de formação 

tecnológica no apoio às atividades de ensino e pesquisa. 

 
1.4 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 
 A organização curricular dos cursos técnicos subsequentes, de acordo com a 

legislação vigente, o Regulamento Didático do IFPB e suas necessidades 

pedagógicas, será estruturada, preferencialmente, em regime semestral, e as aulas 

terão duração de cinquenta minutos. 

 A educação profissional técnica de nível médio no IFPB corresponde à oferta de 

cursos técnicos, com a carga horária mínima e o perfil profissional exigidos para cada 

eixo tecnológico, de acordo com o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos (Resolução 

CNE/CEB nº 03 de 09 de julho de 2008), acrescida da carga horária destinada ao 

estágio curricular e/ou Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. 

 Os currículos dos cursos técnicos subsequentes poderão estar organizados por 

competências/habilidades ou por disciplinas distribuídas na matriz curricular com as 

respectivas cargas horárias, propiciando a visualização do curso como um todo. 
 

1.4.1 FUNDAMENTAÇÃO GERAL 
 

Os Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IFPB 

fundamentam-se nas bases legais e nos princípios norteadores explicitados no 

conjunto de leis, decretos, pareceres e referenciais curriculares que normatizam a 

Educação Profissional no sistema educacional brasileiro.  

Destarte, obedecem ao disposto na Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, no 

Parecer CNE/CEB nº 17/97, de 03 de dezembro de 1997, no Decreto nº 5154, de 23 de 

julho de 2004, na Resolução CNE/CEB nº 04/99, de 22 de dezembro de 1999, no 

Parecer nº 16 de 05 de outubro de 1999, no Parecer CNE/CEB nº 39/04, de 08 de 

dezembro de 2004, na Resolução CNE/CEB nº 1, de 03 de fevereiro de 2005, e nas 

demais normas específicas expedidas pelos órgãos competentes. 

Estão presentes também, como marcos orientadores desta proposta, as 
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decisões institucionais traduzidas nos objetivos, princípios e concepções descritos no 

PDI desta Instituição e na compreensão da educação como uma prática social. 

A organização curricular dos cursos técnicos do IFPB tem por características: 

• Atendimento às demandas dos cidadãos, do mundo do trabalho e da sociedade; 

• Conciliação das demandas identificadas com a vocação, a capacidade 

institucional e os objetivos do IFPB; 

• Estrutura curricular que evidencie as competências gerais da área profissional 

organizada em unidades curriculares. 

O projeto curricular do Curso Técnico em Eletrotécnica tem sua essência 

referenciada na pesquisa de mercado, identificando a demanda para a qualificação 

profissional das características econômicas da mesorregião do Sertão Paraibano. 

  Serão ofertadas 80 (oitenta) vagas a serem preenchidas através do Processo 

Seletivo dos Cursos Técnicos – PSCT, porta de acesso para o mundo das profissões. 

O currículo do curso está apresentado em sua Organização Curricular e 

desenvolvido de acordo com os planos de disciplinas previstos. 

O Curso Técnico em Eletrotécnica será realizado no turno da noite, com a carga 

horária de 1.332 horas, distribuídas em 04 (quatro) semestres letivos, acrescidas de 

200 horas destinadas ao estágio supervisionado. 

 Em observância ao CNCT (2009), a organização curricular do Curso Técnico em 

Eletrotécnica (Eixo Tecnológico de Controle e Processos Industriais) deve contemplar 

estudos sobre eletricidade, eletrônica, máquinas e equipamentos elétricos, iluminação 

e sinalização, instalações elétricas, geração, transmissão e distribuição de energia 

elétrica, projetos elétricos, elementos de automação e desenho técnico. 

Considerando que a atualização do currículo consiste em elemento fundamental 

para a manutenção da oferta do curso ajustado às demandas do mundo do trabalho e 

da sociedade, os componentes curriculares, inclusive as referências bibliográficas, 

deverão ser periodicamente revisados pelos docentes, coordenação do curso e 

representante do setor pedagógico, resguardado o perfil profissional de conclusão. 

 Destarte, o currículo passará por revisão, pelo menos, a cada 02 (dois) anos, 

pautando-se na observação do contexto da sociedade e respeitando-se o princípio da 

educação para a cidadania.  

A solicitação para alteração no currículo, decorrente da revisão curricular, será 

protocolada à Pró-Reitoria de Ensino – PRE, devidamente instruída com os seguintes 

documentos: 
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1. ata da reunião, realizada pela coordenação do curso, com a assinatura dos 

docentes (das áreas de formação geral e técnica) e do pedagogo que 

compuseram a comissão de revisão curricular do curso; 

2. justificativa da necessidade de alteração; 

3. cópia da matriz curricular vigente; 

4. cópia da matriz curricular sugerida; 

 Após análise da PRE, o processo será encaminhado para apreciação e 

deliberação do Conselho Superior do IFPB, contudo a nova matriz só será aplicada 

após a sua homologação.    

   

1.4.2 METODOLOGIA E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PREVISTAS 
 

Partindo do princípio de que a educação não é algo a ser transmitido, mas a ser 

construído, a metodologia de ensino adotada se apoiará em um processo crítico de 

construção do conhecimento, a partir de ações incentivadoras da relação ensino-

aprendizagem, baseada em pressupostos pedagógicos definidos no PDI da Instituição. 

Para viabilizar aos alunos o desenvolvimento de competências relacionadas às 

bases técnicas, científicas e instrumentais, serão adotadas, como práticas 

metodológicas, formas ativas de ensino-aprendizagem, baseadas em interação 

pessoal e de grupo, sendo função do professor criar condições para a integração dos 

alunos a fim de que se aperfeiçoe o processo de socialização na construção do saber. 

Segundo Freire (1998, p. 77), “toda prática educativa demanda a existência de 

sujeitos, um, que ensinando, aprende, outro, que aprendendo, ensina (...); a existência 

de objetos, conteúdos a serem ensinados e aprendidos envolve o uso de métodos, de 

técnicas, de materiais, implica, em função de seu caráter diretivo/objetivo, sonhos, 

utopia, ideais (...)”. A prática educativa também deve ser entendida como um exercício 

constante em favor da produção e do desenvolvimento da autonomia de educadores e 

educandos, contribuindo para que o aluno seja o artífice de sua formação com a ajuda 

necessária do professor. 

A natureza da prática pedagógica é a indagação, a busca, a pesquisa, a 

reflexão, a ética, o respeito, a tomada consciente de decisões, o estar aberto às 

novidades, aos diferentes métodos de trabalho. A reflexão crítica sobre a prática se 

torna uma exigência da relação teoria-prática porque envolve o movimento dinâmico, 

dialético entre o fazer e o pensar sobre o fazer.  

Ao sabor da experiência e da reflexão desta prática, do ensino contextualizado, 
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cria-se possibilidade para a produção e/ou construção do conhecimento, desenvolvem-

se instrumentos, esquemas ou posturas mentais que podem facilitar a aquisição de 

competências. Isso significa que na prática educativa deve-se procurar, através dos 

conteúdos e dos métodos, o respeito aos interesses dos discentes e da comunidade 

onde vivem e constroem suas experiências. 

Os programas devem ser planejados valorizando os referidos interesses, o 

aspecto cognitivo e o afetivo. Nessa prática, os conteúdos devem possibilitar aos 

alunos meios para uma aproximação de novos conhecimentos, experiências e 

vivências. Uma educação que seja o fio condutor, o problema, a ideia-chave que 

possibilite aos alunos estabelecer correspondência com outros conhecimentos e com 

sua própria vida. 

Em relação à prática pedagógica, Pena (1999, p.80) considera que o mais 

importante é que o professor, consciente de seus objetivos e dos fundamentos de sua 

prática (...) assuma os riscos – a dificuldade e a insegurança - de construir o seu 

objeto. Faz-se necessário aos professores reconhecer a pluralidade, a diversidade de 

abordagens, abrindo possibilidades de interação com os diversos contextos culturais. 

 Assim, o corpo docente será constantemente incentivado a utilizar metodologias 

e instrumentos criativos e estimuladores para que a interrelação entre teoria e prática 

ocorra de modo eficiente. Isto será orientado através da execução de ações que 

promovam desafios, problemas e projetos disciplinares e interdisciplinares orientados 

pelos professores. Para tanto, as estratégias de ensino propostas apresentam 

diferentes práticas: 

• Utilização de aulas práticas, na qual os alunos poderão estabelecer relações 

entre os conhecimentos adquiridos e as aulas práticas; 

• Utilização de aulas expositivas, dialogadas para a construção do conhecimento 

nas disciplinas; 

• Pesquisas sobre os aspectos teóricos e práticos no seu futuro campo de 

atuação; 

• Discussão de temas: partindo-se de leituras orientadas: individuais e em grupos; 

de vídeos, pesquisas; aulas expositivas; 

• Estudos de Caso: através de simulações e casos reais nos espaços de futura 

atuação do técnico em eletrotécnica; 

• Debates provenientes de pesquisa prévia, de temas propostos para a realização 

de trabalhos individuais e/ou em grupos; 

• Seminários apresentados pelos alunos, professores e também por profissionais 
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de diversas áreas de atuação; 

• Abordagem de assuntos relativos às novas tecnologias aplicadas no campo da 

eletrotécnica; 

• Dinâmicas de grupo; 

• Palestras com profissionais da área, tanto na instituição como também nos 

espaços de futura atuação do técnico em eletrotécnica; 

• Visitas técnicas. 

 

1.4.3 MATRIZ CURRICULAR 
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1.4.4 PLANOS DE DISCIPLINAS  
 
 

PLANO DE DISCIPLINA 
NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: Português Instrumental 
CURSO: Técnico em Eletrotécnica 
PERÍODO: 1º 
CARGA HORÁRIA: 33h 
DOCENTE RESPONSÁVEL: Luciana de Queiroz 
 

EMENTA 
                                                                  
Língua, linguagem e comunicação. Níveis de linguagem e o entendimento de língua 
falada e escrita. Habilidades linguístico – discursivas de produção textual oral e escrita. 
Tipologias textuais e gêneros textuais. Leitura e produção de textos técnicos e 
científicos. Estudo sobre os documentos oficiais e empresariais.  

 
COMPETÊNCIAS 

 Compreender o uso da língua em suas manifestações orais e escritas, nas 
diferentes situações e contextos; 

 Estabelecer relações entre as situações de interação comunicativa e a produção de 
texto escrito; 

 Produzir com desenvoltura e conhecimento os diferentes gêneros textuais 
relacionados ao universo científico e oficial. 

 
OBJETIVOS 

 
Geral: 
 Proporcionar a percepção da língua como fenômeno de natureza dinâmica, 

observando-a em sua diversidade, bem como desenvolver a competência 
comunicativa dos usuários da língua de modo a empregá-la adequadamente em 
diferentes situações e contextos de comunicação.  

 
Específicos: 
 Desenvolver as competências que levam ao domínio da linguagem escrita através 

da leitura e produção de textos; 
 Compreender e sintetizar textos a partir de leituras analíticas e crítico - 

interpretativas; 
 Produzir textos a partir de conhecimentos técnico-científicos. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Concepções de língua, linguagem e fala 

 Conceitos fundamentais; 
 Variação linguística; 
 A relação entre oralidade e escrita;  
 Elementos da comunicação; 
 Funções da linguagem. 

2. Linguística Textual 

 Noções de texto; 
 Fatores de textualidade: intertextualidade, coesão e coerência textuais; 
 Semântica: Sinonímia, antonímia, campo semântico, hiperonímia, polissemia, 

ambiguidade, informações implícitas. 
 Argumentação: estratégias de argumentação, operadores argumentativos, 

marcadores lingüísticos. 

3. Produção de gêneros textuais dos domínios científicos e interpessoais. 

 Gêneros textuais e tipologias textuais 
 Leitura e compreensão de textos. 
 Iniciação ao texto científico: Texto dissertativo científico, fichamento, resumo, 

resenha, relatório, seminário, artigo. 
 Elaboração de atas, ofícios, memorandos, regimentos, correspondência 

comercial, e-mail, contratos, pareceres técnicos sobre determinado serviço ou 
material.  

 
                                        METODOLOGIA DE ENSINO 
 
Aulas expositivas, leitura e discussão de textos, produção de textos, análise linguística 
de textos produzidos, apresentação de seminários, exercícios orais e escritos. 
 
        AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 
 
O processo avaliativo será contínuo, por meio de observação na participação nas 
atividades, leitura, produção e reelaboração de textos, trabalhos individuais e coletivos, 
apresentação e discussão de textos e avaliação escrita. 
 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
O acompanhamento para a recuperação da aprendizagem ocorrerá por meio de 
atividades que possibilitem ao estudante a apreensão efetiva dos conteúdos. Essas 
atividades serão desenvolvidas por meio de exercícios de revisão, oficinas de leitura, 
produção de textos e estudos dirigidos. 
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RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro, pincel, transparências, retroprojetor, projetor de imagens, vídeo, DVD, CD.  
 

BIBLIOGRAFIA 
 
ANTUNES, Irandé. Lutar com Palavras: Coesão & Coerência. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2005. 
 
BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da língua portuguesa. 2.ed. Ampliada e 
atualizada pelo Novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010. 
 
CUNHA, Celso. Nova gramática do português contemporâneo. – 3. ed. – Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2001. 
 
FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. – 17. ed. – São Paulo: 
Ática, 2007. 
 
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, 
aprendendo a pensar. – 25. ed. – Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. 
 
INFANTE, Ulisses. Do texto ao texto: curso prático de leitura e redação. – 5. ed. – São 
Paulo: Scipione, 1998. 
 
KOCH, Ingedore Villaça. Ler e compreender: os sentidos do texto. – 3. ed., 3ª reimp. – 
São Paulo: Contexto, 2010. 
 
LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos, 
pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos. – 7. ed. – 
3. reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009.   
 
MEDEIROS, João Bosco. Português instrumental. – 9. ed. – São Paulo: Atlas, 2010. 
 
Complementar: 
BAGNO, M. Gramática da língua portuguesa. São Paulo: Editora Loyola, 2000. 
 
_________. Pesquisa na escola: o que é, como se faz. 5 ed. São Paulo: Editora 
Loyola, 2000. 
_________. Preconceito linguístico: o que é, como se faz. São Paulo: Editora Loyola, 
2000. 
 
BAKHTIN, M. Os gêneros do discurso. In: Estética da criação verbal. São Paulo: 
Martins Fontes, 1992. 
 
DIONÍSIO, A. P.; MACHADO, A. R.; BEZERRA, M. A. (Org.) Gêneros textuais e 
ensino. Rio de Janeiro: Editora Lucerna, 2002. 
 
FARACO, C. A; ZILBERKNOP, L. S. Português instrumental. São Paulo: Editora 
Atlas, 2007. 
 
TUFANO, D. Guia prático da nova ortografia. São Paulo: Melhoramentos, 2008.  
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PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: Informática Básica 
CURSO:Técnico em Eletrotécnica 
PERÍODO: 1º 
CARGA HORÁRIA: 33h  
DOCENTE RESPONSÁVEL: Leandro Cavalcanti de Almeida 
 

EMENTA 
 
Histórico e evolução da Informática.  Conceitos de Hardware(Processador, Disco, 
Memória,...) e Software(Aplicativos e Sistema Operacional) . Instalação e Configuração 
do Windows XP. Adicionar e remover hardware e software. Instalação e configuração do 
LibreOffice. Operações básicas com o software de planilha eletrônica Calc. Operações 
básicas com o software de edição de texto Writer. Operações básicas com o software 
de edição de slides Presentation. 
 

OBJETIVOS 
 

 Geral: 
o Proporcionar ao aluno embasamento teórico-prático na utilização de 

computadores com o sistema operacional windows. 
 Especifícos: 

o Conhecer os conceitos básicos de Informática; 
o Realizar a instalação do Sistema Operacional Windows XP; 
o Realizar operações básicas com o Sistema Operacional Windows XP; 
o Conhecer os fundamentos básicos dos softwares de planilhas eletrônicas 

e editores de texto da suíte LibreOffice. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
 Histórico e Evolução da Informática     
 Hardware     
 Software     
 Instalação do Windows XP     
 Instalação de hardware     
 Instalação de software     
 Instalação do LibreOffice     
 Operações básicas com o Writer     
 Operações básicas com o Calc 
 Operações básicas com o Presentation  

  
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO  
 

 Aulas expositivas e práticas utilizando os recursos didáticos e o laboratório de 
sistemas operacionais. 

 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  
 

 Prova escrita, avaliação das atividades de classe. 
o 3 Provas teóricas e práticas 

 Avaliação 1: após o término da unidade 3;  
 Avaliação 2: após o término da unidade 6;  
 Avaliação 3: após o término da unidade 10. 
 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
 

 Quadro branco e marcador para quadro branco. TV. Microcomputador. Laboratório 
com microcomputadores e software específico. 
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BIBLIOGRAFIA 
 

Referência/Bibliografia Básica 
 
 Manzano & Manzano. Estudo Dirigido de Informática Básica. Érica, 7ª edição, 2007 

 
Referência/Bibliografia Complementar 
 
 Manual do Libre Office. Disponível em : http://www.libreoffice.org/ 
 MANZANO, A.L.N.G. & MANZANO, M.I.N.G. Informática básica. São Paulo: Editora 

Ática, 2008. 
 SILVA, M. G. Informática: terminologia básica. Rio de Janeiro: Editora Érica, 2008. 
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PLANO DE DISCIPLINA  

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: Inglês Instrumental 
CURSO:Técnico em Eletrotécnica 
PERÍODO: 1º 
CARGA HORÁRIA: 33h 
DOCENTE RESPONSÁVEL: Alessandra Meira de Oliveira 
 

EMENTA 
 
 Leitura e compreensão de textos em Língua Inglesa, com a utilização de estratégias 

de ESP - English for Specific Purposes (Inglês Instrumental). 
 
 
 

OBJETIVOS 
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 GERAL: Incentivar o aluno a leitura em Língua Inglesa através do uso de estratégias 

que facilitem a compreensão de textos de aspectos gerais, além dos específicos da 
sua área de estudo. 

 ESPECÍFICOS: 
o Familiarizar-se com gêneros textuais diversos, identificando os gêneros 

textuais através dos seus conhecimentos prévios sobre os gêneros 
apresentados. 

o  Compreender os sentidos gerados pelo texto tanto os explícitos como os 
implícitos pelo texto. 

o  Ler e compreender em diferentes níveis de leitura e com diferentes 
objetivos: para compreensão geral, para identificação dos pontos 
principais, e ou para uma compreensão mais detalhada. 

o Refletir sobre escolhas lingüísticas, contextos de uso dos gêneros textuais, 
bem como questões sócio-culturais. 

o Usar a informação que acompanha o texto (dicas tipográficas: título, 
subtítulos, gravuras, tabelas) para predizer informações. 

o Ler e interpretar gráficos, tabelas, diagramas, etc. 
o Inferir os significados de palavras desconhecidas usando dicas contextuais 

e traçar suas inferências e conclusões. 
o Compreender a escolha de diferentes grupos/campos semânticos. 
o Compreender/entender a formação de palavras compostas e derivadas, 

por sufixação e prefixação.  
o Perceber que os processos linguísticos e a conservação dos mesmos 

sofrem influencia dos processos sócio-culturais e que os empréstimos 
linguísticos, as gírias, o surgimento de novas palavras influencia no 
dinamismo das línguas. 

o Distinguir a norma culta da linguagem informal e, especialmente, os 
contextos de uso em que uma e outra devem ser empregadas.  

o Analisar sua própria língua e cultura, por meio de vínculos com outras 
culturas – por semelhanças e contraste, permitindo assim uma melhor 
compreensão da sua realidade e as de outros, enriquecendo sua visão 
crítica e seu universo cultural. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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 Compreensão Geral 
o Conscientização da necessidade do conhecimento de Língua Inglesa nos 

dias atuais e para o curso em questão; Níveis de compreensão; Palavras 
repetidas e Cognatas; Dicas tipográficas; Uso do conhecimento anterior; 
Informações verbais e não verbais; 

 Identificação das idéias gerais, principais e busca informações específicas; 
o Apresentação e aplicação das estratégias de leitura Skimming e Scanning; 

 Selecionar e ler partes relevantes do texto para atingir o objetivo de leitura; 
o Apresentação e aplicação das estratégias de leitura Selectivity e Flexibility; 

 Referência lexical e gramatical / Inferência contextual e lexical; 
o Apresentação dos elementos de referência dentro do contexto; 

Apresentação e aplicação da estratégia Inferência par inferir os 
significados das palavras desconhecidas usando dicas contextuais; 
Compreensão a formação de palavras compostas e derivadas, por 
sufixação e prefixação, reconhecendo os processos de formação 
aplicados às palavras; 

 Grupo Nominal e Uso do dicionário 
o Apresentação das regras de ordenação do grupo nominal; 

Reconhecimento no texto do sintagma nominal, seus determinantes e 
modificadores; Orientação ao aluno no sentido de usar, adequadamente, 
um dicionário de Língua Inglesa, sem depender excessivamente do 
mesmo. 
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METODOLOGIA DE ENSINO  

 
 As aulas serão expositivo-dialogadas. Atividades de compreensão de textos serão 

desenvolvidas em sala de aula e será levantada uma discussão sobre o assunto dos 
textos apresentados em forma de apostilas, elaborados pela professora; versando 
sobre temas da área e/ou áreas afins. Atividades individuais e em grupo serão 
realizadas tanto em sala de aula como fora da sala de aula. 

 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  
 

 A avaliação da aprendizagem será contínua, envolvendo pelo menos uma avaliação 
formal e um trabalho de pesquisa com apresentação em sala de aula, podendo ser 
em equipe.  

 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
 O aluno será avaliado quanto: ao desempenho individual e em grupo nas 

avaliações escritas e/ou orais, através de trabalhos práticos, provas, pesquisa, 
etc; ao domínio e produtividade de conhecimento; autonomia, responsabilidade, 
frequência/assiduidade e participação no grupo e em sala de aula. As avaliações 
serão: Avaliação 1, na metade do curso; Avaliação 2, ao término do curso. 
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BIBLIOGRAFIA 

 
BRONKART, Jean-Paul. Atividade de linguagem, textos e discursos: por um interacionism  
sócio-discursivo. São Pulo: Educ. 1999. 
 
BROWN, Ann L. Metacognition: the development of selective attention strategies for learn  
from texts. In: SINGER, Harry; RUDDELL, Robert (Eds). Theoretical Models and Processe   
Reading. Newark, Delaware International Reading Association, 1985, p. 501- 526. 
 
DOUGLAS, Dan. Assessing Languages for specific purposes. (2002) 
DUDLEY-EVANS, TONY, ST John, Maggie Jo. Developments in English for specific purpo  
(2003) 
 
EDMUNDSON, Maria Verônica. Leitura e Compreensão de textos no Livro Didático de Lín  
Inglesa. João Pessoa. Editora do CEFET-Pb. 2004 
HUTCHINSON, T.; WATERS, A. English for specific purposes. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1987. 
 
 
KLEIMAN, Ângela. Leitura: ensino e pesquisa. Campinas: Editora Pontes, 1996. 
 
________________. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. Campinas:            Edito   
Pontes, 2000. 
KOCH, Ingedore V. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, 1998. 
 
MACHADO, A. R. (Coordenação); LOUSADA, E. & ABREU-TARDELLI, L. S. Resumo: lei   
produção de textos técnicos e acadêmicos. Vol. 1. São Paulo: Parábola Editorial, 2004 
 
MARCUSCHI, L. A. Gêneros textuais: O que são e como se classificam? Editora da UFPE  
Recife, 2000. 
 
______________ Gêneros textuais: configuração, dinamicidade e circulação. In: KARWO  
Acir M., GAYDECZKA, B. e Brito, K. S.(Org.) Gêneros textuais: reflexões e ensino. 2ª Ed.  
de Janeiro: Editora Lucerna, 2006. 
 
_____________, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo, 
Parábola, 2008.  
 
NUTTAL, Christine. Teaching reading skills in a foreign language.  London: Heinemann, 1  
 
RAMOS, R. C. G. Gêneros textuais: uma proposta de aplicação em cursos de inglês 
para fins específicos. In: The ESPecialist, 25. 2: 107-129.  PUC-SP, 2004. 
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PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: Português Instrumental 

CURSO: Eletrotécnica 
PERÍODO: 1º 
CARGA HORÁRIA: 33h  
DOCENTE RESPONSÁVEL: Luciana Queiroz 
 

EMENTA 
 

Língua, linguagem e comunicação. Níveis de linguagem e o entendimento de língua 
falada e escrita. Habilidades lingüísticas e discursivas de produção textual oral e escrita. 
Tipologias textuais e gêneros textuais. Leitura e produção de textos técnicos e 
científicos. Estudo sobre os documentos oficiais e empresariais. Relatório Técnico 
formatado segundo as normas da ABNT. 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
 
Geral 
 

• Proporcionar a percepção da língua como fenômeno de natureza dinâmica, 
observando-a em sua diversidade, bem como desenvolver a competência 
comunicativa dos usuários da língua de modo a empregá-la adequadamente em 
diferentes situações e contextos de comunicação.  

 
Específicos 
 

• Desenvolver as competências que levam ao domínio da linguagem escrita 
através da leitura e produção de textos;  

• Compreender e sintetizar textos a partir de leituras analíticas e crítico - 
interpretativas;  

• Produzir textos a partir de conhecimentos técnico-científicos.   
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

•  Concepções de língua, linguagem e fala  

• Conceitos fundamentais;  

• Variação linguística;  

• A relação entre oralidade e escrita;  

• Elementos da comunicação;  

• Funções da linguagem. 

• Linguística Textual  

• Noções de texto;  

• Fatores de textualidade: intertextualidade, coesão e coerência textuais;  

• Semântica: Sinonímia, antonímia, campo semântico, hiperonímia, polissemia, 
ambiguidade, informações implícitas.  

•  Argumentação: estratégias de argumentação, operadores argumentativos, 
marcadores lingüísticos.  

•  Produção de gêneros textuais dos domínios científicos e interpessoais.  

• Gêneros textuais e tipologias textuais  

•  Leitura e compreensão de textos.  

•  Iniciação ao texto científico: Texto dissertativo científico, fichamento, resumo, 
resenha, relatório, seminário, artigo.  

• Elaboração de atas, ofícios, memorandos, regimentos, correspondência 
comercial, e-mail, contratos, pareceres técnicos sobre determinado serviço ou 
material.  

 
 

METODOLOGIA DE ENSINO  
 

 
• Aulas expositivas, leitura e discussão de textos, produção de textos, análise 

linguística de textos produzidos, apresentação de seminários, exercícios orais e 
escritos. 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  
 
• O processo avaliativo será contínuo, por meio de observação na participação nas 

atividades, leitura, produção e reelaboração de textos, trabalhos individuais e 
coletivos, apresentação e discussão de textos e avaliação escrita.  

• SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM  

o  O acompanhamento para a recuperação da aprendizagem ocorrerá por 
meio de atividades que possibilitem ao estudante a apreensão efetiva dos 
conteúdos. Essas atividades serão desenvolvidas por meio de exercícios 
de revisão, oficinas de leitura, produção de textos e estudos dirigidos. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
 

Quadro, pincel, transparências, retroprojetor, projetor de imagens, vídeo, DVD, CD.  
 
 

BIBLIOGRAFIA 
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ANTUNES, Irandé. Lutar com Palavras: Coesão & Coerência. São Paulo: Parábola Editor  
2005.  
 
 BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da língua portuguesa. 2.ed. Ampliada e atualiza  
pelo Novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010.  
  
CUNHA, Celso. Nova gramática do português contemporâneo. – 3. ed. – Rio de Janeiro:  
Fronteira, 2001.  
  
FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. – 17. ed. – São Paulo: Ática,   
  
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a 
pensar. – 25. ed. – Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.  
 
INFANTE, Ulisses. Do texto ao texto: curso prático de leitura e redação. – 5. ed. – São Pa  
Scipione, 1998.  
  
KOCH, Ingedore Villaça. Ler e compreender: os sentidos do texto. – 3. ed., 3ª reimp. – Sã  
Paulo: Contexto, 2010.  
  
LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos, pesqui  
bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos. – 7. ed. – 3. reimpr. –  
Paulo: Atlas, 2009.  
  
 MEDEIROS, João Bosco. Português instrumental. – 9. ed. – São Paulo: Atlas, 2010.  
  
Bibliografia Complementar:  
 BAGNO, M. Gramática da língua portuguesa. São Paulo: Editora Loyola, 2000.  
  
 _________. Pesquisa na escola: o que é, como se faz. 5 ed. São Paulo: Editora Loyola,   
 _________. Preconceito linguístico: o que é, como se faz. São Paulo: Editora Loyola, 20   
  
 BAKHTIN, M. Os gêneros do discurso. In: Estética da criação verbal. São Paulo: Martins 
Fontes, 1992.  
  
DIONÍSIO, A. P.; MACHADO, A. R.; BEZERRA, M. A. (Org.) Gêneros textuais e ensino. R   
Janeiro: Editora Lucerna, 2002.  
  
FARACO, C. A; ZILBERKNOP, L. S. Português instrumental. São Paulo: Editora Atlas, 20   
  
 TUFANO, D. Guia prático da nova ortografia. São Paulo: Melhoramentos, 2008.  
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PLANO DE DISCIPLINA 
NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: Eletricidade Básica I 
CURSO: Eletrotécnica 
PERÍODO: 1º 
CARGA HORÁRIA: 100h  
DOCENTE RESPONSÁVEL: Alvaro de Medeiros Maciel 
 

EMENTA 
 

 Eletricidade estática. Corrente elétrica e lei de Ohm. Trabalho, potência e energia 
elétrica. Circuitos em corrente contínua com resistores associados em série e 
paralelo. Circuitos em corrente contínua com associações mistas de resistores. 
Técnicas de análise de circuitos: corrente de malhas, tensões nodais, teoremas de 
Thévenin e Norton. Noções magnetismo e eletromagnetismo 

 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
 
Geral 
 
 Compreender os fundamentos básicos que norteiam a concepção e análise de 

circuito alimentados por fontes contínuas contendo resistores, bem como entender 
os princípios que fundamentam o eletromagnetismo e as suas aplicações para a 
eletrotécnica. 

 
Específicos 
 
 Conhecer e trabalhar as três variáveis fundamentais da eletricidade: tensão, corrente 

e potência 
 Conhecer o resistor e a lei fundamental que rege esse elemento 
 Conhecer e aplicar o código de cores dos resistores na escolha desses elementos 

disponíveis comercialmente 
 Analisar e conceber circuitos resistivos série 
 Analisar e conceber circuitos resistivos do tipo paralelo 
 Entender e aplicar o balanço de potência na solução de problemas práticos do dia a 

dia em circuitos elétricos 
 Relacionar o elemento resistor a equipamentos reais do cotidiano  
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

1. A natureza da eletricidade 

2. Padrões elétricos e convenções 

3. Elementos de circuitos e a resistência elétrica 

4. Corrente elétrica e lei de Ohm 

5. Trabalho, potência e energia elétrica 

6. Circuitos CC com resistores associados em série 

7. Circuitos CC com resistores associados em paralelo 

8. Circuitos CC com associações mistas de resistores 

9. Circuitos CC contendo várias fontes de tensão 

10. Técnicas de análise de circuitos resistivos em corrente contínua (correntes de 
malha, tensões nodais e redução de fontes) 

11. Magnetismo e eletromagnetismo 

 
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO  
 

 
 Aulas teóricas expositivas ilustradas com recursos audiovisuais, utilizando software 

de apresentação e material disponível na Internet 
 Aulas práticas no laboratório de eletricidade básica I, utilizando roteiros (guias de 

experimento) que podem ser executados individualmente ou em grupos com, no 
máximo, 04 componentes por bancada 

 
 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  
 

 01 avaliação teórica após a conclusão da unidade 5 
 01 avaliação teórico-prática após a conclusão da unidade 11 
 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
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 Quadro branco.  
 Marcadores para quadro branco.  
 Sala de aula com projetor multimídia, acesso à Internet, para apresentação de slides 

ou material multimídia utilizado nas aulas teóricas.   
 Laboratório de eletricidade básica com kits didáticos constituídos por componentes 

resistivos, fontes de alimentação e multímetros.  
 

 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

Referência/Bibliografia Básica 
 
GUSSOW, Milton. Eletricidade Básica. 2ª Edição. Editora Bookman. 
 
 

Referência/Bibliografia Complementar 
 

SILVA FILHO, Matheus Teodoro da. Fundamentos de eletricidade. – Rio de Janeiro. 
LTC, 2007. 
 
BOYLESTAD, Robert L. Introdução à análise de circuitos. 10ª Edição. Editora 
Pearson Education do Brasil 
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PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: Eletricidade Básica II 
CURSO:Técnico em Eletrotécnica 
PERÍODO: 2º 
CARGA HORÁRIA: 100h  
DOCENTE RESPONSÁVEL: Alvaro de Medeiros Maciel 
 

EMENTA 
 

 Capacitância e capacitores. Indutância e indutores. Força Eletromotriz Induzida e Lei 
de Lenz. Corrente Alternada. Resistência, indutância e capacitância em circuitos de 
corrente alternada. Potência ativa, reativa e aparente. Associações de resistores, 
indutores e capacitores em circuitos CA. Circuitos trifásicos equilibrados e 
desequilibrados. 

 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
 
Geral 
 
 Conhecer o comportamento dos elementos passivos excitados por tensão alternada. 

Entender e medir e correlacionar os três tipos de potência na excitação AC. 
Entender os fundamentos da geração de energia. Conhecer os circuitos trifásicos 
equilibrados e desequilibrados.  

Específicos 
 
 Entender o funcionamento da resistência, capacitância e indutância em circuitos de 

corrente alternada com vistas a prever o comportamento de um circuito AC 
constituídos por elementos passivos 

 Entender as constantes de tempo que norteiam o comportamento de um circuito AC 
 Conceituar e medir as potências ativa, reativa e aparente em circuitos monofásicos e 

trifásicos. 
 Sedimentar os fundamentos da geração da energia elétrica a partir das leis 

fundamentais do eletromagnetismo 
 Conhecer a rede trifásica, suas grandezas e seu comportamento (tanto em circuitos 

equilibrados quanto desequilibrados)  
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

1. Capacitância e capacitores 
2. Indutância e indutores 
3. Força eletromotriz induzida e lei de Lenz. 
4. Circuitos excitados por fontes de tensão alternada. 
5. Comportamento da resistência, do capacitor e do indutor em circuitos em corrente 

alternada. 
6. Potência complexa, triângulo de potências. 
7. Associações em série e paralelo de resistores, indutores e capacitores em circuitos 

de corrente alternada. 
8. Associação mista de resistores, indutores e capacitores em circuitos de corrente 

alternada. 
9. Circuitos trifásicos equilibrados 
10. Circuitos trifásicos desequilibrados. 

 
METODOLOGIA DE ENSINO  

 
 Aulas teóricas expositivas ilustradas com recursos audiovisuais, utilizando software 

de apresentação e material disponível na Internet 
 Aulas práticas no laboratório de eletricidade básica II, utilizando roteiros (guias de 

experimento) que podem ser executados individualmente ou em grupos com, no 
máximo, 04 componentes por bancada. 
 

 
AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 
 01 avaliação teórico-prática após a conclusão da unidade 5. 
 01 avaliação teórico-prática após a conclusão das unidades 6, 7 e 8. 
 01 avaliação teórico-prática após a conclusão das unidades 9 e 10. 
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RECURSOS NECESSÁRIOS 
 

 Quadro branco.  
 Marcadores para quadro branco.  
 Sala de aula com projetor multimídia, acesso à Internet, para apresentação de slides 

ou material multimídia utilizado nas aulas teóricas.   
 Laboratório de eletricidade básica com kits didáticos constituídos por componentes 

resistivos, fontes de alimentação trifásicas, multímetros e wattímetros. 
 

 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

Referência/Bibliografia Básica 
 
GUSSOW, Milton. Eletricidade Básica. 2ª Edição. Editora Bookman. 
 
 

Referência/Bibliografia Complementar 
 

SILVA FILHO, Matheus Teodoro da. Fundamentos de eletricidade. – Rio de Janeiro. 
LTC, 2007. 
 
BOYLESTAD, Robert L. Introdução à análise de circuitos. 10ª Edição. Editora 
Pearson Education do Brasil 
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PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: Eletrônica Digital 
CURSO: Técnico em Eletrotécnica 
PERÍODO: 1º 
CARGA HORÁRIA: 33h  
DOCENTE RESPONSÁVEL: Alvaro de Medeiros Maciel 
 

EMENTA 
 
 Sistemas de numeração hexadecimal, decimal, octal e binária. Funções lógicas e 

portas lógicas. Simplificação de circuitos com a álgebra de boole e diagramas de 
Veitch-Karnaugh. Circuitos combinacionais e seu projeto. Flip-Flops, registradores e 
contadores. Conversores A/D e D/A. Circuitos de multiplexação/demultiplexação e 
memórias. Conceitos das famílias de circuitos lógicos. 

 
OBJETIVOS 

 
Geral 
 
 Ao final da disciplina o aluno deverá estar ápto a conceituar e construir circuitos 

lógicos combinacionais e sequenciais simples e com o paradigma do menor custo. 
  
Específicos 
 
 Conhecer e efetuar operações aritméticas nas bases decimal, octal e binária; 
 Conhecer e construir circuitos lógicos combinacionais de qualquel espécie; 
 Conhecer e construir circuitos lógicos sequenciais; 
 Conhecer e elaborar circuitos multiplex e demultiplex; 
 Saber os tipos de memória disponíveis no mercado; 
 Trabalhar com circuitos envolvendo CIs. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

1. Sistemas de numeração. 

2. Funções e portas lógicas. 

3. Álgebra de boole e simplificação de circuitos lógicos. 

4. Circuitos combinacionais. 

5. Flip-Flops, Registradores e Combinadores. 

6. Conversores analógicos-digitas e digitais-analógicos. 

7. Circuitos multiplex, demultiplex e memórias. 

8. Conceitos e parâmetros das famílias lógicas. 

 
METODOLOGIA DE ENSINO  

 
 Aulas teóricas expositivas ilustradas com recursos audiovisuais, utilizando software 

de apresentação e material disponível na Internet 
 Aulas práticas em laboratório de sistemas digitais, utilizando 8 kits didáticos da 

datapool já disponíveis e prontos para funcionamento em grupos de no máximo 4 
alunos por kit. 

 
AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 
 01 avaliação teórica após a conclusão da unidade 4 
 01 avaliação teórica após a conclusão da unidade 8 
 04 avaliações práticas distribuídas da seguinte forma: 
A primeira abrangendo as unidades 1 e 2 
A segunda abrangendo as unidades 3 e 4 
A terceira abrangendo as unidades 5 e 6 
A quarta abrangendo a unidade 7. 
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RECURSOS NECESSÁRIOS 

 
 Quadro branco.  
 Marcadores para quadro branco.  
 Sala de aula com microcomputador e projetor multimídia, com acesso à Internet, 

para apresentação de slides ou material multimídia utilizado nas aulas teóricas.   
 Laboratório de eletrônica digital contendo 10 kits (8 na ativa e dois como reserva) de 

sistemas digitais da datapool. 
 

 
BIBLIOGRAFIA 

 
Referência/Bibliografia Básica 

 
IDOETA, Ivan V. et al. Elementos de eletrônica digital. Érica, 2007. 
 

 
Referência/Bibliografia Complementar 

 
TOCCI, Ronald J. et Al. Sistemas Digitais – princípios e aplicações 11ª edição. 
Pearson Education do Brasil. 2011. 
GARCIA, Paulo A., MARTINI, José S. C. Eletrônica Digital – Teoria e Laboratório. 
Érica. 2007. 
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PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: Eletrônica Analógica 
CURSO: Técnico em Eletrotécnica 
PERÍODO: 2º 
CARGA HORÁRIA: 33h  
DOCENTE RESPONSÁVEL: Alvaro de Medeiros Maciel 
 

EMENTA 
 

 Conceitos Básicos. Semicondutores. Diodos e tipos de diodos. Circuitos com diodos. 
Transistor Bipolar de Junção e circuitos CC envolvendo os TBJs. Transistor de Efeito 
de Campo. MOSFETS. Tiristores. Amplificadores operacionais. Osciladores. 

 
OBJETIVOS 

 
Geral 
 
 Ao final desta disciplina o aluno deverá ser capaz de reconhecer e montar circuitos 

eletrônicos básicos envolvendo componentes ativos e passivos tais como diodos, 
TBJs, FETS, MOSFETS e AMP-OPs. Entender os circuitos geradores de sinais.  

  
Específicos 
 
 Conhecer os fundamentos dos semicondutores. 
 Conhecer e montar circuitos com diodos. 
 Conhecer e montar circuitos com TBJ. 
 Conhecer e montar circuitos com FETS e MOSFETS. 
 Conhecer o tiristor e sua aplicação na indústria moderna (como introdução à 

eletrônica de potência). 
 Conhecer e montar circuitos com CIs Amp-Ops. 
 Montar um oscilador senoidal. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

1. Introdução (revisão eletricidade básica). 
2. Materiais semicondutores. 
3. Teoria dos diodos. 
4. Circuitos com Diodos. 
5. Transistores de Junção Bipolares  
6. JFETs. 
7. MOSFETS. 
8. Amplificadores Operacionais. 
9. Osciladores e sua aplicação na geração de sinais.  

 
METODOLOGIA DE ENSINO  

 
 Aulas teóricas expositivas ilustradas com recursos audiovisuais, utilizando software 

de apresentação e material disponível na Internet 
 Aulas práticas em laboratório de eletrônica analógica utilizando os mesmos kits de 

eletrônica digital da datapool, auxiliado por meio de roteiros experimentais (guias de 
experimento) com no máximo 4 alunos por kit. 

 
AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 
 01 avaliação teórica após a conclusão da unidade 5 
 01 avaliação teórica após a conclusão da unidade 9 
 02 avaliações práticas distribuídas da seguinte forma: 
01 avaliação englobando circuitos retificadores em meia ponte e polarização CC de 
TBJ, FETs e MOSFETS 
01 avaliação englobando amplificadores operacionais e ponte de Wien 

 
RECURSOS NECESSÁRIOS 

 
 Quadro branco.  
 Marcadores para quadro branco.  
 Sala de aula com microcomputador e projetor multimídia, com acesso à Internet, 

para apresentação de slides ou material multimídia utilizado nas aulas teóricas.   
 Laboratório de eletrônica analógica contendo kits da datapool com componentes de 

hardware específicos. 
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BIBLIOGRAFIA 
 

Referência/Bibliografia Básica 
 
MALVINO, A. Bates, David J. Eletrônica 7ª edição. McGraw-Hill. 2007.  
 

 
Referência/Bibliografia Complementar 

 
Boylestad, Robert L. e Nashelsky, Louis. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de 
Circuitos 8ª edição. Pearson Education do Brasil, 2004. 
 
Adel S. Sedra e Kenneth C. Smith. Microeletrônica, 5ª edição. Pearson Education do 
Brasil, 2007. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANO DE DISCIPLINA 
NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: Automação Predial 
CURSO: Técnico em Eletrotécnica 
PERÍODO: 2º 
CARGA HORÁRIA: 33h  
DOCENTES RESPONSÁVEIS: Alvaro de Medeiros Maciel/Moacy Pereira da Silva 
 

EMENTA 
 

 Automação predial e residencial. Característica geral de um sistema BUS. Os 
principais protocolos de comunicação. Iluminação na domótica. Sistemas de controle 
de ar-condicionado. Controle do acesso e segurança. Circuito fechado de TV. 
Introdução aos MicroPLCs.  
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OBJETIVOS 

 
Geral 
 
 Ao final desta disciplina o aluno deverá estar familiarizado com os principais 

sistemas automatizados destinados a uma residência. Deverá ser capaz de 
identificar, propor e modificar sistemas automatizados instalados em residências. 

  
Específicos 
 
 Conhecer os fundamentos da automação predial e residencial. 
 Conhecer o sistema BUS. 
 Saber os tipos de circuitos fechados de TV. 
 Conhecer os protocolos de comunicação aplicados na automação predial e 

residencial. 
 Trabalhar com programação em MicroPLCs. 
 Implementar políticas de gestão automática da energia na casa domótica.  

 
 
 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

1. Introdução 
2. Diferenças entre a automação predial e a residencial 
3. Os protocolo BUS 
4. Regulagem de temperatura em ambientes 
5. Controle do acesso e segurança em edifícios e residências (sensores e sistemas 

utilizados) 
6. Circuitos fechados de TV e suas 
7. Características e programação do PLC LOGO 

  

 
METODOLOGIA DE ENSINO  

 
 Aulas teóricas expositivas ilustradas com recursos audiovisuais, utilizando software 

de apresentação e material disponível na Internet 
 As aulas práticas serão ministradas no laboratório de instalações elétricas com 

vistas a implementar sistemas automáticos simplificados de uso doméstico 

 
AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  
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 01 avaliação teórica após a conclusão da unidade 5 
 01 avaliação prática englobando os conceitos das unidades 6 e 7 sendo composta 

da defesa de um projeto simples utilizando o micro PLC LOGO 

 
RECURSOS NECESSÁRIOS 

 
 Quadro branco.  
 Marcadores para quadro branco.  
 Sala de aula com microcomputador e projetor multimídia, com acesso à Internet, 

para apresentação de slides ou material multimídia utilizado nas aulas teóricas.   
 Laboratório de instalações elétricas munido de 5 micro PLCs do tipo LOGO para 

implementar as atividades de ensino/aprendizagem práticas da disciplina 
 

 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

Referência/Bibliografia Básica 
 
PRUDENTE, Francesco. Automação predial e residencial. LTC. 2011.  
 

 
Referência/Bibliografia Complementar 

 
http://www.industry.siemens.com.br/buildingtechnologies/br/pt/automacao-
predial/Pages/automacao-predial.aspx 
 
http://www.schneider-electric.com.br/sites/brasil/pt/produtos-servicos/edificios/edificios.page 
  

http://www.industry.siemens.com.br/buildingtechnologies/br/pt/automacao-predial/Pages/automacao-predial.aspx�
http://www.industry.siemens.com.br/buildingtechnologies/br/pt/automacao-predial/Pages/automacao-predial.aspx�
http://www.schneider-electric.com.br/sites/brasil/pt/produtos-servicos/edificios/edificios.page�


 57 

 
PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: Máquinas Elétricas 
CURSO: Técnico em Eletrotécnica 
PERÍODO: 3º 
CARGA HORÁRIA: 67 horas  
DOCENTE RESPONSÁVEL: Alvaro de Medeiros Maciel 
 

EMENTA 
 

 Circuitos magnéticos e materiais magnéticos. Transformadores. Princípios de 
conversão eletromecânica de energia. Máquinas Ca de indução e síncrona. 
Máquinas CC. Motores Monofásicos e Bifásicos 
 

 
 
 
 

OBJETIVOS 
Geral 
 
 Ao final da disciplina o aluno deverá ser capaz de descrever os tipos e as 

características dos três tipos de máquinas mais comuns do mercado: indução, 
síncrona e CC.  

Específicos 
 
 Descrever os principais tipos de materiais magnéticos empregados na 

construção de máquinas e transformadores. 
 Entender os fundamentos da conversão eletromecânica de energia. 
 Descrever e equacionar o funcionamento dos transformadores monofásicos e 

trifásicos. 
 Saber os tipos e as características dos motores e geradores síncronos. 
 Saber os tipos e as características dos motores monofásicos e bifásicos.  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Circuitos magnéticos e materiais magnéticos 

2. Transformadores e autotransformadores 

3. Princípios de conversão eletromecânica de energia 

4. Introdução as máquinas rotativas 
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5. Máquinas de Indução 

 Máquina de indução a rotor bobinado 
 Máquina de indução com rotor em gaiola 

6. Máquinas Síncronas 

 O gerador síncrono 
 Características a vazio e de curto-circuito 
 Características de ângulo de carga em regime permanente 
 Características de operação em regime permanente 

7. Motores de passo 

8. Motores monofásicos e bifásicos 
 

 Motores de indução monofásicos 
 Motores de indução bifásicos 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
 
 Aulas teóricas expositivas ilustradas com recursos audiovisuais; 
 Aulas práticas em laboratório de máquinas elétricas visando a prática da teoria 

lecionada (acionamentos simples). 
 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  
 

 A cada término de unidade será executada uma pequena avaliação de 
aprendizagem. Paralelamente, no laboratório, os alunos farão experimentos que 
irão compor de forma ponderada a avaliação teórica, com a lei de ponderação 
obedecendoos seguintes pesos: peso 6 para a teoria e peso 4 para o 
experimento. As duas menores notas serão descartadas (avaliação composta 
de prática e teoria), a média final será a soma das seis melhores notas divididas 
por 6. 

 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
 Sala de aula contendo quadro branco e pincel atômico e data-show. 
 Laboratório de máquinas elétricas com motores de indução, síncronos e CC nas 

suas versões trifásicas e monofásicas quando for o caso. Inversores para 
acionamento e partida dos motores, chaves estrela-triângulo, chaves 
compensadoras, contatores, fusíveis, relés térmico e de contadores. 

 
 

BIBLIOGRAFIA 
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Referência/Bibliografia Básica 
 
FITZGERALD, A. E et al. Máquinas Elétricas 6ª edição. BookMan, 2006. 
 

Referência/Bibliografia Complementar 
 
Toro. Del. Fundamentos de Máquinas Elétricas. LTC, 1994. 
 
Kosow, Irving L. Máquinas Elétricas e Transformadores. Editora GLOBO. 
 
 

 
PLANO DE DISCIPLINA  

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: Eletrônica Industrial 
CURSO: Técnico em Eletrotécnica 
PERÍODO: 3º 
CARGA HORÁRIA: 50 horas 
DOCENTE RESPONSÁVEL: Alvaro de Medeiros Maciel 
 

EMENTA 
 
 Introdução. Dispositivos utilizados na eletrônica de potência. Conversores CA/CC 

controlados e não controlados (monofásicos e trifásicos). Conversores CC/CA 
(monofásicos e trifásicos). Conversores CA-CC-CA e sua aplicação no acionamento 
de máquinas elétricas. Qualidade de energia. 
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OBJETIVOS 
Geral 
 
 Ao final da disciplina o (a) discente deverá ser capaz de saber os principais 

dispositivos semicondutores aplicados no campo da eletrônica de potência, e 
entender os fundamentos do processamento da energia com as diversas topologias 
para este fim. 

 
Específicos 
 
 Entender a finalidade da eletrônica de potência 
 Saber o que é e para que serve os TRIACs, TIRISTORES e IGBTs. 
 Entender os princípios da retificação de corrente  
 Entender os princípios da inversão de corrente 
 Entender os princípios da inversão de frequência 
 Correlacionar os conversores com as técnicas de acionamentos atuais 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Introdução à eletrônica de potência e ao processamento da energia 
2. Dispositivos semicondutores utilizados na eletrônica de potência 
3. Conversão CA-CC 

 Retificadores monofásicos e trifásicos a diodos 
 Retificadores monofásicos e trifásicos a tiristores 

4. Conversão CC-CA 
 Ângulo de disparo 
 Inversores monofásicos e trifásicos a tiristores 

5. Conversores CA-CC-CA para acionamentos elétricos 
 Acionamento AC 
 Acionamento CC 

6. Qualidade de energia 
 Parâmetros de qualidade de energia e introdução aos harmônicos (THD, WTHD) 
 Afundamentos e sobretensões 
 Filtragem ativa 

 
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
 

 Aulas expositivas e práticas em laboratório, ilustradas com experimentos utilizando 
osciloscópios e multímetros 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  
 

 01 avaliação teórica após a unidade 2 
 01 avaliação teórico-prática após a conclusão das unidades 3 e 4 
 01 avaliação teórico-prática após a conclusão das unidades 5 e 6 
 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
 
 Quadro branco. Marcadores para quadro branco. Laboratório de acionamentos 

elétricos com módulos de potência, inversores, osciloscópios de 4 canais com 
pontas de corrente e tensão (isolada), multímetros digitais, cargas resistivas 
(lâmpadas), motores de indução trifásicos, motores de indução monofásicos, 
módulos de potência IGBT, cargas não lineares do tipo retificadores monofásicos em 
meia-ponte e em ponte completa, retificadores trifásicos. Sala com alimentação em 
380 V, varivolts monofásicos e trifásicos, cabos isolados, plugs do tipo banana, 
bancadas para dar apoio aos equipamentos. 

 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

Referência/Bibliografia 
 
HART, Daniel W. Eletrônica de potência -  Análise e projetos de circuitos 
(Lançamento). BookMan, 2011. 
 
MOHAN, Ned. Power Electronics: Converters, Applications, and Design, 3rd 
Edition. John Wiley  & Sons, 2003. 
 
AHMED, Ashfaq. Eletrônica de Potência. Pearson Education do Brasil. 
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PLANO DE DISCIPLINA  

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: Projetos de Instalações Elétricas Industriais 

CURSO: Técnico em Eletrotécnica 
PERÍODO: 4º 
CARGA HORÁRIA: 50 horas  
DOCENTE RESPONSÁVEL: Alvaro de Medeiros Maciel 
 

EMENTA 
 

 Conceituação de projeto. Luminotécnica. Tipos de condutores e seu 
dimensionamento. Fator de potência. Curto-Circuito. Motores Elétricos e 
mecanismos de partida. Proteção e coordenação. Sistemas de aterramento. 
SPDA. Tipos de subestações. 
 

 
OBJETIVOS 

 
Geral 
 
 Projetar instalações industriais com potência até 800 kVA. 
 
Específicos 
 
 Organizar um projeto. 
 Saber utilizar as normas recomendadas. 
 Aplicar a luminotécnica no projeto de iluminação. 
 Dimensionar condutores elétricos de acordo com três critérios. 
 Fazer a correção do fator de potência das instalações. 
 Entender os conceitos e as consequências dos curto-circuitos nas instalações. 
 Projetar circuitos para acionamento de máquinas. 
 Entender sistemas de aterramento. 
 Projetar um SPDA simples. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Elementos de projeto. 

2. Iluminação industrial. 
3. Dimensionamento de condutores elétricos. 
4. Fator de potência. 
5. Curto-circuito nas instalações elétricas. 
6. Partida de motores elétricos de indução. 
7. Alguns materiais elétricos e sua especificação. 
8. Proteção e coordenação 
9. Tipos de subestações do consumidor 
10.  SPDA 

 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

 
 Aulas teóricas expositivas ilustradas com recursos audiovisuais; 
 Microcomputadores com AutoCAD. 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  
 

 01 avaliação teórica após a conclusão da unidade 5 
 01 avaliação teórica após a conclusão da unidade 10 
 01 avaliação prática com a elaboração de um projeto para uma indústria fictícia 

(prática a ser feita em equipes de 5 alunos cada, com defesa do projeto). 
 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
 

 Sala de aula contendo quadro branco e pincel atômico; retroprojetor ou data-
show. 

 Laboratório de informática com microcomputadores possuindo software 
autoCAD licenciado 
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BIBLIOGRAFIA 
 

Referência/Bibliografia Básica 
 
FILHO, João M. Instalações Elétricas Industriais, 10ª edição. LTC, 2010. 
 

Referência/Bibliografia Complementar 
 

CREDER, Hélio. Instalações Elétricas, 15ª edição. LTC, 2007. 
 

 

 

 

 

 
 

PLANO DE DISCIPLINA  
NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: Conservação de energia elétrica predial e 
industrial 
CURSO: Técnico em Eletrotécnica 
PERÍODO: 4º 
CARGA HORÁRIA: 50 horas 
DOCENTE RESPONSÁVEL: Alvaro de Medeiros Maciel 
 

EMENTA 
 
 Introdução. Fatores de desperdício. Medição. Cálculos econômicos. Ações 

visando a eficiência energética 
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OBJETIVOS 
Geral 
 
 Capacitar o aluno no desenvolvimento de metodologias visando à eficiência 

energética das instalações prediais e industriais. 
 
Específicos 
 
 Saber indicar o grupo tarifário mais conveniente a um cliente 
 Saber identificar a necessidade da correção do fator de potência 
 Desenvolver levantamentos e medições com vistas a eficiência energética 
 Desenvolver cálculos econômicos com vistas à eficiência energética 

 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Energia e meio ambiente. 

2. Auditoria energética. 

3. Tarifação de energia elétrica. 

4. Análise econômica. 

5. Iluminação. 

6. Bombas de fluxo e ventiladores. 

7. Refrigeração e ar condicionado. 
 
8. Acionamentos com motores de indução. 
 
9. Compressores e ar comprimido. 
 
10. Operação otimizada de transformadores 

 
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO  
 

 Aulas expositivas e práticas em laboratório, ilustradas com recursos 
audiovisuais, utilizando software de apresentação, ferramentas de 
desenvolvimento de software e material disponível na Internet. 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  
 

 01 avaliação teórica após a unidade 5 
 01 avaliação teórica após a unidade 10 
 01 avaliação de trabalho em grupo após a unidade 10.  
 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
 
 Quadro branco. Marcadores para quadro branco. Laboratório de instalações 

elétricas. 

 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

Referência/Bibliografia 
 
Site procel info, disponível em http://www.eletrobras.com/pci/main.asp 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ / ELETROBRAS / PROCEL. Conservação de 
energia, 3ª edição. 2006. 

 
 

 

http://www.eletrobras.com/pci/main.asp�
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PLANO DE DISCIPLINA  

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: Instalações Elétricas Prediais 

CURSO: Técnico em Eletrotécnica 
PERÍODO: 2º 
CARGA HORÁRIA: 66h  
DOCENTE RESPONSÁVEL: Moacy Pereira da Silva 
 

EMENTA 
 
 Introdução aos conceitos básicos de instalações elétricas, seus elementos, 

normatização, principais grandezas físicas 

 
OBJETIVOS 

 
Geral 

 
 Desenvolver habilidades relacionadas às praticas necessárias a realização de 

instalações elétricas prediais norteadas pela NBR-5410 
 
Específicos 
 
Ao final de cada etapa, o aluno deverá ser capaz de: 
 
 Relacionar as grandezas tensão, corrente, resistência elétrica e potência em uma 

instalação elétrica; 
 Reconhecer as características de um padrão de entrada de uma instalação elétrica; 
 Saber associar a potência elétrica consumida por cada tipo de equipamento em uma 

instalação elétrica; 
 Saber identificar os principais elementos em um quadro de distribuição; 
 Conhecer os principais tipos de aterramento e suas características; 
 Conhecer os principais dispositivos de manobra em instalações prediais; 
 Conhecer as principais características de um projeto luminotécnico; 
 Conhecer as principais características de instalações elétricas prediais para 

portadores de necessidades especiais; 
 Ser capaz de montar, testar e identificar falhas em instalações elétricas prediais. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
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1. Ferramentas para Instalações Elétricas 
a. Tipos 

b. Aplicações 

c. Prescrições normativas 

2. Condutores Elétricos 
a. Terminologia 

b. Maneiras de instalar 

c. Dimensionamento pelos critérios normativos 

d. Prática de emendas, derivações, solda e isolação 

3. Eletrodutos 
a. Terminologia 

b. Acessórios de instalação 

c. Prática de cortes, emendas e curvas 

4. Dispositivos para Comando de Iluminação e Sinalização 
a. Materiais 

b. Tipos e aplicações 

c. Prática de Instalação 

5. Dispositivos de Proteção Contra Sobrecorrentes. 
a. Prescrições norma NBR-5410/04. 

b. Terminologia. 

c. Tipos e aplicações. 

d. Dimensionamento. 

e. Prática de Instalação. 

6. Dispositivos de Proteção contra Choque Elétrico. 
a. Prescrições norma NBR-5410/07. 

b. Terminologia. 

c. Tipos e aplicações. 

d. Dimensionamento. 

e. Prática de Instalação. 

7. Instalação Residencial 
a. Prescrições norma NBR-5410/04. 

b. Divisão da instalação em circuitos: esquemas de distribuição. 

c. Símbolos gráficos NBR-5444. 

d. Esquemas elétricos de pontos de luz, tomadas e prática de ligação. 

e. Prática de ligação em cubículo didático. 

f. Simulação prática de defeitos 
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METODOLOGIA DE ENSINO  
 
 Aulas teóricas expositivas ilustradas com recursos audiovisuais; 
 Realização de práticas de montagem de instalações elétricas prediais a partir de 

um guias de montagem. 

 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  
 O processo de avaliação será composto de: 

o  Três avaliações teóricas; 
o Uma avaliação de práticas de instalações elétricas prediais; 
o Prova de reposição destinada aos alunos que faltaram uma das avaliações 

acima; 
 Além do processo de avaliação quantitativo, o aluno será ser avaliado 

qualitativamente em relação à participação nas atividades desenvolvidas em sala de 
aula, em relação ao desenvolvimento dos saberes: Ser, agir, fazer. 

 
RECURSOS NECESSÁRIOS 

 
 Sala de aula contendo quadro branco e pincel atômico; retroprojetor ou data-

show. 
 Laboratório de Instalações Elétricas Prediais. 
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BIBLIOGRAFIA 
• CREDER, Hélio - Instalações Elétricas- LTC Editora, 15ª Edição/2007, RJ; (*) 

• NISKIER, Julio e MACINTYRE, A. J. -Instalações Elétricas- 5ª Edição/2008 

Editora LTC;  

• COTRIM, Ademaro A. M. B. - Instalações Elétricas, 5ªEdição/2008,Prentice Hall. 

• NEGRISOLI, Manoel; -Instalações Elétricas: Projetos Prediais em Baixa Tensão- 

Editora Edgar Blücher Ltda, 3ª Edição/1997;  

• MAMEDE Filho, João -Instalações Elétricas Industriais- 8ª edição, 2010, LTC 

Editora;  

• ABNT, “NBR-5410/2005”; 

Referência/Bibliografia Complementar 
 

• CORREA DA COSTA, Gilberto José -Iluminação Econômica: Cálculo e Avaliação-, 

3ª Edição, EDIPUCRS, 2005  , Porto Alegre-RS; 

• MOREIRA, Vinicius de Araújo -Iluminação Elétrica- Editora Edgard Blücher Ltda, 1a 

Edição 1999, São Paulo–SP; 

• CAVALIN, G. e CERVELIN, Severino -Instalações Elétricas Prediais- 14ª Edição, 

Editora Érica;  

• Revista Lumière – Energia, Eletricidade e Iluminação, Editora Lumière Ltda; 
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PLANO DE DISCIPLINA  

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: Fontes Alternativas de Energia 

CURSO: Técnico em Eletrotécnica 
PERÍODO: 2º 
CARGA HORÁRIA: 33h  
DOCENTE RESPONSÁVEL: Moacy Pereira da Silva/Alvaro de Medeiros Maciel 
 

EMENTA 
 
 Introdução à geração de energia elétrica; Energia solar e painéis solares; Energia 

Eólica e Turbinas Eólicas; Energia Geotérmica e Usinas Geotérmicas; O hidrogênio 
e as células a combustível 

 
OBJETIVOS 

 
Geral 

 
 Ter conhecimento sobre as principais fontes de energia alternativas da atualidade, 

bem como ser capaz de sugerir a sua utilização dentro dos contextos corretos. 
 
Específicos 
 
Ao final de cada etapa, o aluno deverá ser capaz de: 
 
 Saber quais são as principais características dos painéis solares, sua vida útil, 

partes constituintes e sua recomendação de uso;  
 Conhecer as características da geração eólica, seus principais componentes e 

recomendações de uso; 
 Ter noções sobre as potencialidades da geração geotérmica, os principais 

componentes utilizados e algumas arquiteturas afins; 
 Entender o funcionamento de uma célula a combustível, além de relacionar os 

principais campos de aplicação da energia proveniente das células a combustível; 
 Identificar os componentes necessários à conexão na rede elétrica de cada um dos 

sistemas alternativos de geração. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

1. Energia Solar 
a. Irradiações Solares 
b. Potência máxima gerada 
c. Tipos e componente de painéis fotovoltaicos 
d. A energia solar no Brasil 
e. Conexão com a rede elétrica 

 
2. Energia Eólica 

a. Conceitos de análise do potencial eólico 
b. Motores de indução como geradores 
c. Turbinas eólicas 
d. Prática de emendas, derivações, solda e isolação 
e. Conexão com a rede elétrica 

 
3. Energia Geotérmica 

a. Terminologia 
b. Tipos de usinas geotérmica 
c. Conexão com a rede elétrica 

 
4. Células a combustível 

a. Princípio de funcionamento das células a combustível 
b. Tipos e aplicações 
c. A célula a combustível e as casas inteligentes 

 

 
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO  
 
 Aulas teóricas expositivas ilustradas com recursos audiovisuais; 
 Realização de práticas de montagem de instalações elétricas de painéis solares 

e simulação das demais fontes 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 
 O processo de avaliação será composto de: 

o  Duas avaliações teóricas; 
o Uma avaliação de práticas de instalações de painéis; 
o Prova de reposição destinada aos alunos que faltaram uma das avaliações 

acima; 
 Além do processo de avaliação quantitativo, o aluno será ser avaliado 

qualitativamente em relação à participação nas atividades desenvolvidas em sala de 
aula, em relação ao desenvolvimento dos saberes: Ser, agir, fazer. 

 
RECURSOS NECESSÁRIOS 

 
 Sala de aula contendo quadro branco e pincel atômico; retroprojetor ou data-

show. 
 Laboratório de Instalações Elétricas Prediais. 
 5 Painéis solares, 5 inversores para painéis e 5 baterias. 
 20 Computadores para as práticas de simulação. 

 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
1.REIS, LINEU B. – Geração de Energia Elétrica- MANOLE Editora, 2ª Edição/2010. 
 
 
 

 
 
 
 

PLANO DE DISCIPLINA  
NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: Acionamentos Elétricos 

CURSO: Técnico em Eletrotécnica 
PERÍODO: 3º 
CARGA HORÁRIA: 66h  
DOCENTE RESPONSÁVEL: Moacy Pereira da Silva 
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EMENTA 
 

Elaborar esquemas de ligação de sistemas de automação de partida e 
acionamentos de dispositivos eletromecânicos. Elaborar diagramas de chaves de 
partida de motores elétricos. Executar serviços de instalação, inspeção e montagem 
de motores elétricos.  

 
OBJETIVOS 

 
Geral 

 
  Interpretar, desenhar, especificar chaves de comando de motores elétricos 
 
Específicos 
 
 
 Interpretar e conhecer os componentes dos diagramas de comando. 
 Conhecer e projetar os componentes dos tipos principais de chaves de partidas. 
 Conhecer os métodos de partidas de motores elétricos especificar tipo de 

acionamento; 
 Montar os circuitos a partir de um desenho do circuito unifilar e multifilar; 
 Ajustar e especificar sistema de proteção e comando para as chaves de partida. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
• Princípio de funcionamento dos motores elétricos de indução monofásicos e 

trifásicos; 

•  Motores Elétricos (Partes Constituintes); 

•  Cálculo da corrente nominal dos motores elétricos monofásicos e trifásicos, 

ligações de motores; 

•  Fechamento do Motor Monofásico (110 / 220 V); 

•  Fechamento dos Motores Trifásicos ( 6, 9 e 12 terminais); 

•  Dispositivos de Proteção Elétrica (Fusíveis, Relés e Disjuntores); 

•  Dispositivos de Controle Elétrico (Contactores, Botoeiras, Chaves Bóia, Fim 

de Curso, Sensores, Termostatos, Pressostatos, Temporizadores); 

•  Contactores ( Manutenção para identificação das Partes Constituintes); 

•  Dimensionamento dos dispositivos de proteção e de comando; 

•  Elaboração de diagramas elétricos de força e comandos para partida de 

motores; 

•  Chave magnética simples; 

•  Chave para controle de nível, de temperatura e de pressão; 

•  Chave reversora; 

•  Chave para partida com pré-alarme; 

•  Chave estrela – triângulo; 

•  Chave estrela – triângulo com reversão; 

• Chave compensadora; 

•  Análise e Manutenção de circuitos elétricos; 

• Soft-Start e Inversores de Frequência; 

 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO  
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 Aulas teóricas expositivas ilustradas com recursos audiovisuais; 
 Realização de práticas de montagem de circuitos de acionamentos a partir de 

um guias experimentais. 

 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  
 
 O processo de avaliação será composto de: 

o  Três avaliações teóricas; 
o Uma avaliação de práticas; 
o Prova de reposição destinada aos alunos que faltaram uma das avaliações 

acima; 
 Além do processo de avaliação quantitativo, o aluno será ser avaliado 

qualitativamente em relação à participação nas atividades desenvolvidas em sala de 
aula, em relação ao desenvolvimento dos saberes: Ser, agir, fazer. 

 
RECURSOS NECESSÁRIOS 

 
 Sala de aula contendo quadro branco e pincel atômico; retroprojetor ou data-

show. 
 Laboratório de Máquinas Elétricas e Acionamentos. 

 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
• C.M. Franchi, “Acionamentos Elétricos”, 4ª Ed., São Paulo: Erica, 2008. 

• J. Mamede Filho, “Instalações elétricas industriais”, 7ª Ed., Rio de Janeiro: 

LTC, 2007. 

• G.A. Simone, “Máquinas de Indução Trifásicas”, São Paulo: Erica, 2000. 

• Bim, Edson,” MAQUINAS ELETRICAS E ACIONAMENTO”, 1ª Ed, São Paulo: 

Campus, 2009  

Referência/Bibliografia Complementar 
• CREDER, H., “Instalações Elétricas”, São Paulo: Ática, 2007. 428p. 

• Catálogos e manuais de WEG; 

• Catálogos e manuais da SIEMENS; 

• Catálogos e manuais da Telemecanique. 
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PLANO DE DISCIPLINA  

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: Fontes Alternativas de Energia 

CURSO: Técnico em Eletrotécnica 
PERÍODO: 2º 
CARGA HORÁRIA: 33h  
DOCENTE RESPONSÁVEL: Moacy Pereira da Silva/Alvaro de Medeiros Maciel 
 

EMENTA 
 
 Introdução à geração de energia elétrica; Energia solar e painéis solares; Energia 

Eólica e Turbinas Eólicas; Energia Geotérmica e Usinas Geotérmicas; O hidrogênio 
e as células a combustível 

 
OBJETIVOS 

 
Geral 

 
 Ter conhecimento sobre as principais fontes de energia alternativas da atualidade, 

bem como ser capaz de sugerir a sua utilização dentro dos contextos corretos. 
 
Específicos 
 
Ao final de cada etapa, o aluno deverá ser capaz de: 
 
 Saber quais são as principais características dos painéis solares, sua vida útil, 

partes constituintes e sua recomendação de uso;  
 Conhecer as características da geração eólica, seus principais componentes e 

recomendações de uso; 
 Ter noções sobre as potencialidades da geração geotérmica, os principais 

componentes utilizados e algumas arquiteturas afins; 
 Entender o funcionamento de uma célula a combustível, além de relacionar os 

principais campos de aplicação da energia proveniente das células a combustível; 
 Identificar os componentes necessários à conexão na rede elétrica de cada um dos 

sistemas alternativos de geração. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

5. Energia Solar 
a. Irradiações Solares 
b. Potência máxima gerada 
c. Tipos e componente de painéis fotovoltaicos 
d. A energia solar no Brasil 
e. Conexão com a rede elétrica 

 
6. Energia Eólica 

a. Conceitos de análise do potencial eólico 
b. Motores de indução como geradores 
c. Turbinas eólicas 
d. Prática de emendas, derivações, solda e isolação 
e. Conexão com a rede elétrica 

 
7. Energia Geotérmica 

a. Terminologia 
b. Tipos de usinas geotérmica 
c. Conexão com a rede elétrica 

 
8. Células a combustível 

a. Princípio de funcionamento das células a combustível 
b. Tipos e aplicações 
c. A célula a combustível e as casas inteligentes 

 

 
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO  
 
 Aulas teóricas expositivas ilustradas com recursos audiovisuais; 
 Realização de práticas de montagem de instalações elétricas de painéis solares 

e simulação das demais fontes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 80 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 
 O processo de avaliação será composto de: 

o  Duas avaliações teóricas; 
o Uma avaliação de práticas de instalações de painéis; 
o Prova de reposição destinada aos alunos que faltaram uma das avaliações 

acima; 
 Além do processo de avaliação quantitativo, o aluno será ser avaliado 

qualitativamente em relação à participação nas atividades desenvolvidas em sala de 
aula, em relação ao desenvolvimento dos saberes: Ser, agir, fazer. 

 
RECURSOS NECESSÁRIOS 

 
 Sala de aula contendo quadro branco e pincel atômico; retroprojetor ou data-

show. 
 Laboratório de Instalações Elétricas Prediais. 
 5 Painéis solares, 5 inversores para painéis e 5 baterias. 
 20 Computadores para as práticas de simulação. 

 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
1.REIS, LINEU B. – Geração de Energia Elétrica- MANOLE Editora, 2ª Edição/2010. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PLANO DE DISCIPLINA  
NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: Automação Industrial 

CURSO: Técnico em Eletrotécnica 
PERÍODO: 4º 
CARGA HORÁRIA: 50h  
DOCENTE RESPONSÁVEL: Moacy Pereira da Silva/Alvaro de Medeiros Maciel 
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EMENTA 
 
 Introdução à automação; Automação: hardware e software; Segurança na 

automação. 

 
OBJETIVOS 

 
Geral 

 
 Ter conhecimento sobre as principais componentes e contextos de um projeto de 

automação industrial. 
 
Específicos 
 
Ao final de cada etapa, o aluno deverá ser capaz de: 
 
 Entender os conceitos de automação de sistemas distinguindo critérios de 

automação em malha aberta e em malha fechada; 
 Saber o que são controladores lógicos programáveis; 
 Os principais tipos de dispositivos sensores utilizados na indústria; 
 Saber utilizar a linguagem ladder; 
 Ter conhecimento sobre as redes de comunicação industriais; 
 Conhecer os conceitos de segurança na automação. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

1. Introdução à automação; 
2. Controladores programáveis; 
3. Linguagens de programação dos controladores programáveis; 
4. Sistemas supervisórios; 
5. Redes de comunicação; 
6. Implementação do projeto de automação; 
7. Segurança da automação e diagnóstico de falhas. 

 

 
 
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO  
 
 Aulas teóricas expositivas ilustradas com recursos audiovisuais; 
 Realização de práticas de programação de PLC’s na linguagem ladder. 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 
 O processo de avaliação será composto de: 

o  Duas avaliações teóricas; 
o Uma avaliação de prática de programação de PLC’s; 
o Prova de reposição destinada aos alunos que faltaram uma das avaliações 

acima; 
 Além do processo de avaliação quantitativo, o aluno será ser avaliado 

qualitativamente em relação à participação nas atividades desenvolvidas em sala de 
aula, em relação ao desenvolvimento dos saberes: Ser, agir, fazer. 

 
RECURSOS NECESSÁRIOS 

 
 Sala de aula contendo quadro branco e pincel atômico; retroprojetor ou data-

show. 
 Laboratório de Instalações Elétricas equipados com bancadas abrigando 10 

PLC’s. 
 5 Computadores para programação dos PLC’s. 

 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
1.Morais/Castrucci. Engenharia de Automação Industrial. Editora LTC. 
2. Prudente. Automação Industrial – PLC – Programação e Instalação. Editora 
LTC. 
3. Cetinkunt. Mecatrônica. Editora LTC – 2008. 
 
 
 
 

 
 
 
 

PLANO DE DISCIPLINA  
NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: Proteção de Sistemas Elétricos de Potência 

CURSO: Técnico em Eletrotécnica 
PERÍODO: 4º 
CARGA HORÁRIA: 33h  
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DOCENTE RESPONSÁVEL: Moacy Pereira da Silva/Alvaro de Medeiros Maciel 
 
 
 

EMENTA 
 
 Elementos da proteção; Transformadores de potencial e corrente; Filosofias da 

proteção; Proteção de alternadores; Proteção de transformadores de potência; 
Proteções de barramentos e de capacitores. 

 
OBJETIVOS 

 
Geral 

 
 Conhecer as principais técnicas da proteção utilizadas nos sistemas elétricos de 

potência bem como os equipamentos utilizados para este fim. 
 
Específicos 
 
Ao final de cada etapa, o aluno deverá ser capaz de: 
 
 Entender os elementos da proteção; 
 Saber os dispositivos elétricos utilizados para este fim; 
 Entender os relés de proteção; 
 Entender as filosofias de proteção para transformadores, motores, geradores, 

sistemas de distribuição, linhas de transmissão, barramentos e capacitores. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

• Elementos de proteção 
• Transformadores de Medida 
• Relés de proteção 
• Proteção de transformadores 
• Proteção de geradores 
• Proteção de motores elétricos 
• Proteção de sistemas de distribuição 
• Proteção de linhas de transmissão 
• Proteção de barramento 
• Proteção de capacitores 

 

 
 
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO  
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 Aulas teóricas expositivas ilustradas com recursos audiovisuais; 
 Realização de práticas nos laboratórios de instalações elétricas prediais e 

industriais. 

 
 
 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 
 O processo de avaliação será composto de: 

o  Duas avaliações teóricas; 
o Uma avaliação de prática na montagem de um esquema de proteção para 

motores elétricos; 
o Prova de reposição destinada aos alunos que faltaram uma das avaliações 

acima; 
 Além do processo de avaliação quantitativo, o aluno será ser avaliado 

qualitativamente em relação à participação nas atividades desenvolvidas em sala de 
aula, em relação ao desenvolvimento dos saberes: Ser, agir, fazer. 

 
RECURSOS NECESSÁRIOS 

 
 Sala de aula contendo quadro branco e pincel atômico; retroprojetor ou data-

show. 
 Laboratório de Instalações Elétricas equipados com motores elétricos 

monofásicos e trifásicos, relés de temporização, relés térmicos, fusíveis, 
disjuntores termomagnéticos e contactores. 

 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
1.Mamede Filho, J. Proteção de Sistemas Elétricos de Potência. Editora LTC - 
2011. 
2. Papenkort. Esquemas Elétricos de Comando e Proteção. Editora LTC. 
3. Kindermann, G. Proteção de Sistemas Elétricos de Potência – Vol 3. UFSC. 
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PLANO DE DISCIPLINA  
NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: Tópico Especial em NR-10 

CURSO: Técnico em Eletrotécnica 
PERÍODO: 4º 
CARGA HORÁRIA: 33h  
DOCENTE RESPONSÁVEL: Moacy Pereira da Silva 
 
 
 

EMENTA 
 
 Introdução aos efeitos da eletricidade no corpo humano;Introdução a rotinas de 

trabalho e analise de risco; Introdução a medidas de proteção contra choques 
elétricos; Proteção supletiva adicional; Medidas  de  Proteção  Básicas  contra  
Choques  Elétricos  (Isolação/Separação Básica, contato Direto em Geral) e 
Medidas de Proteção em Extra-Baixa Tensão, Media e Alta-Tensão; 

 
OBJETIVOS 

 
Geral 

 
 Estabelecer requisitos e condições mínimas objetivando a implementação de 

medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a 
saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações e 
serviços com eletricidade. 

 
Específicos 
 
Ao final de cada etapa, o aluno deverá ser capaz de: 
 
 Identificar os principais riscos associados ao trabalho com eletriciade; 
 Conhecer os principais procedimentos associados à gerencia de riscos em trabalhos 

com eletricidade; 
 Conhecer os principais equipamentos de proteção coletiva e individual; 
 Saber como funciona a cadeia de responsabilidades técnicas e administrativa em 

serviços com eletricidade. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
• Conceitos e definições dos termos encontrados na norma NR-10; 

• Situações de Riscos: 

a. Introdução à segurança em eletricidade; 

b. Riscos em instalações e serviços com eletricidade; 

i. O choque elétrico, mecanismos e efeitos; 

ii. Arcos elétricos, queimaduras e quedas; 

iii. Campos eletromagnéticos; 

c. Riscos Adicionais; 

i. Altura; 

ii. Ambientes confinados; 

iii. Umidade; 

iv. Condições Atmosféricas; 

d. Acidentes de Origem Elétrica; 

i. Causas diretas e indiretas; 

ii. Discussão de casos; 

• Medidas de Controle 

a. Medidas de controle do risco elétrico; 

i. Desenergização; 

ii. Aterramento funcional, de proteção e temporário; 

iii. Equipotencialização; 

iv. Seccionamento automático da alimentação; 

v. Dispositivo a corrente de fuga; 

vi. Bloqueios e impedimentos; 

vii. Isolamento das partes vivas; 

viii. Isolação dupla ou reforçada; 

ix. Separação elétrica; 

• Seleção de EPI e EPC; 

• Responsabilidades; 
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METODOLOGIA DE ENSINO  
 
 Aulas teóricas expositivas ilustradas com recursos audiovisuais; 
 Realização de visitas técnicas a subestações elétricas para identificações dos 

principais tópicos e procedimentos associados a NR-10. 

 
 
 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 
 O processo de avaliação será composto de: 

o  Duas avaliações teóricas; 
o Prova de reposição destinada aos alunos que faltaram uma das avaliações 

acima; 
 Além do processo de avaliação quantitativo, o aluno será ser avaliado 

qualitativamente em relação à participação nas atividades desenvolvidas em sala de 
aula, em relação ao desenvolvimento dos saberes: Ser, agir, fazer. 

 
RECURSOS NECESSÁRIOS 

 
 Sala de aula contendo quadro branco e pincel atômico; retroprojetor ou data-

show. 

 
 

BIBLIOGRAFIA 
• Norma Regulamentadora 10-NR 10; 
• Ferreira, B. d., Cristina, E. d., Borelli, R., Luis, R. G., & Regina, S. P. (2010). 

NR-10 - Guia Prático de Análise e Aplicação (1 ed.). São Paulo: Érica. 
 

 
 
 
 
REGULAMENTO DIDÁTICO PARA OS CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES  
 
1.5 INGRESSO E MATRÍCULA 
 

 O ingresso no Curso Técnico (subsequente) em Eletrotécnica, Campus Patos, 

dar-se-á por intermédio de teste de seleção de natureza pública ou quaisquer outras 
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formas que o IFPB venha adotar, podendo ser, inclusive, através de convênios com 

outras instituições ou sistemas de ensino e terá como requisito a conclusão do Ensino 

Médio.  

 O processo seletivo será constituído por provas de Língua Portuguesa e 

Matemática, sendo realizado a cada ano e/ou semestre letivo, de acordo com a 

capacidade de oferta de vagas da Instituição. O preenchimento das vagas ofertadas 

obedecerá rigorosamente aos critérios estabelecidos pelo Edital de Seleção. 

 A matrícula deverá ser efetivada pelo discente ou por seu(sua) procurador(a), 

nos prazos estipulados no Edital de Matrícula, obedecendo-se às condições 

estabelecidas pelo Edital de Seleção. 

 A matrícula no primeiro semestre letivo obedecerá à blocagem curricular e nos 

demais semestres será por disciplina, respeitando-se a quantidade de vagas 

disponíveis para cada uma delas. No preenchimento das vagas, terão prioridade os 

discentes blocados, em seguida o discente concluinte e, por último, a ordem de 

solicitação de matrícula. O discente poderá se matricular em disciplinas não 

obedecendo a sequência do fluxograma definida no PPC, desde que tenha sido 

aprovado nos respectivos pré-requisitos daquela para a qual está requerendo 

matrícula. Aquele que não efetuar a renovação de matricula, em qualquer um dos 

semestres letivos, será desvinculado do curso. 

 As vagas surgidas em virtude do não requerimento de matrícula deverão ser 

preenchidas seguindo-se a ordem de classificação do processo seletivo. Havendo 

disponibilidade de vagas, o IFPB poderá admitir candidatos com diploma de técnico de 

nível médio, através de processo seletivo específico. 

 O processo seletivo específico poderá constar de exame classificatório, análise 

curricular ou qualquer outra forma que o IFPB venha adotar. O ingresso do 

candidato(a) ocorrerá, exclusivamente, no curso para o qual foi classificado, não sendo 

permitida a mudança para outro curso. 

 
 
 
1.6 TRANCAMENTO E REABERTURA DE MATRÍCULA 
 

 Não será permitido o trancamento de matrícula no semestre inicial do curso, 

exceto nos seguintes casos devidamente comprovados: 

I – Tratamento de saúde; 
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II – Convocação para o Serviço Militar; 

III – Gravidez de risco; 

IV – Trabalho formal; 

V – Mudança de domicílio para outro município ou unidade federativa; 

VI – Acompanhamento do cônjuge. 

 O trancamento de matrícula poderá ocorrer apenas uma vez, exceto nos casos 

acima descritos. 

 O prazo para trancamento é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a partir do 

início do semestre letivo cuja solicitação será mediante requerimento à Coordenação 

de Controle Acadêmico (CCA). 

 Permite-se o trancamento por semestre ou por disciplina de forma isolada. Para 

os discentes com admissão por reingresso e transferência, o trancamento só poderá 

ser concedido quando for integralizado o período em que ele foi posicionado após a 

realização do aproveitamento de estudo, não sendo permitido após uma desistência ou 

reprovação total no semestre.  

 O discente deverá reabrir, obrigatoriamente, sua matrícula no início do semestre 

letivo seguinte ao do seu trancamento, observando os prazos previstos no Calendário 

Acadêmico. Perderá a vaga o discente que não efetivar a matrícula nos prazos 

estabelecidos no Calendário Acadêmico e o seu retorno às atividades acadêmicas será 

definido pela coordenação de curso, considerando a capacidade instalada e a 

disponibilidade de vagas, podendo, até mesmo, efetivar-se apenas no período seguinte 

àquele solicitado. 

 Ao final de cada semestre, em período definido pelo IFPB, o discente deverá 

renovar sua matrícula para manutenção do seu vínculo com a Instituição. Ficará 

impedido de renovar matrícula o discente com 02 (duas) reprovações totais e/ou 

desistências consecutivas em qualquer um dos semestres, perdendo direito à vaga. 

 
1.7 APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS 
 
 O discente poderá requerer aproveitamento de conhecimentos adquiridos dentro 

ou fora do sistema regular de ensino. Para o aproveitamento dos conhecimentos 

adquiridos anteriormente, considerar-se-ão: 

I – inicialmente, as competências da área profissional; 

II – a correspondência com as competências da habilitação específica. 

 O requerimento para aproveitamento de conhecimentos adquiridos deverá ser 
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encaminhado à Coordenação do Curso nos primeiros 10 (dez) dias letivos, conforme 

as exigências abaixo relacionadas: 

• para qualificação profissional, etapas de nível técnico, apresentar histórico e 

ementa; 

• para curso de qualificação profissional de nível básico, apresentar certificado e 

ementa; 

• para conhecimentos adquiridos por meio informal, apresentar documentos 

relativos à experiência profissional; 

 Para conhecimentos adquiridos em qualificação profissional, etapas, disciplinas 

de nível técnico cursados na habilitação profissional ou inter-habilitação, será feita uma 

análise de currículo para se verificar a correspondência com o perfil de conclusão de 

curso, desde que esteja dentro do prazo limite de 05 (cinco) anos (Parecer CNE/CEB 

16/99). Os conhecimentos adquiridos em disciplinas nos cursos de nível superior de 

tecnologia poderão ser aproveitados, sem necessidade de avaliação, passando pela 

apreciação do professor. A análise da equivalência de estudos deverá recair sobre os 

conteúdos que integram os programas e não sobre a terminologia das disciplinas 

requeridas, e a correspondência mínima de 75% da carga-horária. 

 O conhecimento adquirido em cursos realizados até 05 (cinco) anos, em cursos 

de nível básico e, ainda, os adquiridos no trabalho poderão ser aproveitados mediante 

avaliação, considerando-se o perfil de conclusão do curso (Parecer CNE/CEB 16/99 – 

Lei 9.394/96, Art. 41). Na avaliação desses conhecimentos poderão ser utilizados os 

seguintes instrumentos: 

I – Atividades práticas; 

II – Projetos; 

III – Atividades propostas pelos docentes. 

 

1.8 TRANSFERÊNCIA E ADAPTAÇÃO CURRICULAR 
 
 Poderão ser admitidos, por transferência, os discentes procedentes de escolas 

similares, considerando-se o eixo tecnológico e a existência de vagas. O requerimento 

de transferência deverá ser acompanhado do histórico escolar e da ementa das 

disciplinas cursadas. 

 A análise curricular será realizada pela Coordenação do Curso. Ocorrendo 

divergência curricular, o aproveitamento de estudos dar-se-á quando houver 

compatibilidade de, no mínimo, 75% da carga horária total e do conteúdo.  
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 No caso de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente 

estudante, removido ex officio, a matrícula será concedida independentemente de vaga 

e de prazos estabelecidos, nos termos da Lei No 9.356/97. 

 
1.9 REINGRESSO 
 
 O reingresso é a possibilidade dos discentes que perderam o vínculo com o 

IFPB, por abandono ou jubilamento, de reingressar na Instituição, a fim de integralizar 

o seu currículo, conforme a oferta de vagas com esta finalidade no período e no curso 

de origem. 

 O reingresso poderá ser autorizado uma única vez e para o seu curso de 

origem. Somente serão apreciados os requerimentos de reingresso de ex-discentes 

que se enquadrem nas seguintes situações: 

I – Não ter sido reintegrado anteriormente; 

II – Não estar matriculado em nenhum curso do IFPB; 

III – Ter aprovação em todas as disciplinas exigidas para o 1º período do curso; 

IV – Não ter sido reprovado 4 (quatro) vezes em uma ou mais disciplinas; 

V – Não terem decorrido mais de 5 (cinco) anos, desde a interrupção do curso até o 

período pretendido para o reingresso. 

 O reingresso condiciona, obrigatoriamente, o discente ao currículo e regime 

acadêmico vigente, não se admitindo, em nenhuma hipótese, complementação de 

carga horária em disciplinas do vínculo anterior. Será concedido ao discente um 

período letivo adicional para ele promover a adaptação curricular. 

 A inscrição será aberta por Edital, que regulamentará todo processo de 

reingresso. Ao inscrever-se, o candidato firmará declaração de que aceita as condições 

estabelecidas nestas orientações. 

 Para efeito de conclusão do curso, o discente que tenha perdido o vínculo com a 

Instituição em período não superior a 05 (cinco) anos, faltando-lhe apenas apresentar o 

relatório de estágio curricular obrigatório ou de práticas profissionais, poderá solicitar o 

reingresso a qualquer momento, independentemente de prazo previsto no calendário 

acadêmico.  

 Nesta condição, o candidato deve protocolar uma declaração do Professor 

Orientador, informando o período e carga horária do estágio (no caso de estágio 

curricular). Uma vez requerido o reingresso nos termos destas orientações,  a DDE 

autorizará a matrícula do discente no estágio curricular obrigatório, apenas para efeito de 
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entrega do relatório, com prazo não superior a 30 dias, a contar da data de seu reingresso. 

 

1.10 AVALIAÇÃO 
 
 A avaliação, no IFPB, deve ser compreendida como uma prática processual, 

diagnóstica, contínua e cumulativa da aprendizagem, de forma a garantir a prevalência dos 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos e o redimensionamento da prática educativa. 

 A avaliação da aprendizagem ocorrerá por meio de instrumentos próprios, 

buscando detectar o grau de progresso do discente em processo de aquisição de 

conhecimento, expresso em notas, numa escala de 0 (zero) a 100 (Cem), 

considerando-se os indicadores de conhecimento teórico e prático e de relacionamento 

interpessoal. 

 Realizar-se-á através da promoção de situações de aprendizagem e utilização 

dos diversos instrumentos de verificação que favoreçam a identificação dos níveis de 

domínio de conhecimento/competências e o desenvolvimento do discente nas 

dimensões cognitivas, psicomotoras e atitudinais como também a análise de 

competências e o desempenho do discente, alguns como trabalhos práticos, estudos 

de caso, simulações, projetos, situações-problema, relatórios, provas, pesquisa, 

debates, seminários e outros. 

 O número de verificações de aprendizagem durante o semestre deverá ser no 

mínimo de: 

I – 02 (duas) verificações para disciplinas com carga horária até 67 (sessenta e sete) 

horas; 

II – 03 (três) verificações para disciplinas com carga horária acima de 67(sessenta e 

sete) horas. 

 Os discentes deverão ser, previamente, comunicados a respeito dos critérios do 

processo avaliativo e os resultados deverão ser comunicados no prazo de até 7 (sete) 

dias úteis, contados a partir da data da avaliação. 

 O docente deverá registrar as temáticas desenvolvidas nas aulas, a frequência 

dos discentes e os resultados de suas avaliações diretamente no Diário de Classe e no 

sistema acadêmico (Q-Acadêmico). O controle da frequência contabilizará a presença 

do discente nas atividades programadas, das quais estará obrigado(a) a participar de 

pelo menos 75% da carga horária prevista em cada componente curricular. 

 

1.11 APROVAÇÃO E REPROVAÇÃO 
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 Considerar-se-á aprovado no período letivo o discente que, ao final do semestre, 

obtiver média aritmética igual ou superior a 70 (setenta) em todas as disciplinas e 

frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária por disciplina. 

Se o mesmo atingir Média Semestral (MS) igual ou superior a 40 (quarenta) e inferior a 

70 (setenta) em uma ou mais disciplinas, e frequência igual ou superior a 75% (setenta 

e cinco por cento) da carga horária por disciplina do período, terá direito a submeter-se 

à Avaliação Final em cada disciplina em prazo definido no calendário acadêmico.  

 Será, ainda, considerado aprovado, após a avaliação final, o discente que 

obtiver Média Final igual ou superior a 50 (cinquenta), calculada através da seguinte 

equação: 

 

10
AF.4MS.6MF +

=  
MF = Média Final  
MS = Média Semestral  
AF = Avaliação Final  

  

 Considerar-se-á reprovado por disciplina o discente que: 

I – Obtiver frequência inferior a 75% da carga horária prevista na disciplina; 

II – Obtiver média semestral menor que 40 (quarenta); 

III – Obtiver média final inferior a 50 (cinquenta). 

 Após a Avaliação Final não haverá segunda chamada ou reposição, exceto no 

caso decorrente de julgamento de processo e nos casos de licença médica, 

amparados pelas legislações específicas. 

 Ao término do semestre letivo, os docentes deverão encaminhar à Coordenação 

de Controle Acadêmico (CCA) os diários de classe devidamente preenchidos no 

sistema acadêmico (Q-Acadêmico), impressos e com todas as folhas rubricadas. 

 Para efeito de justificativa de faltas, o discente terá o prazo máximo de 5 (cinco) 

dias úteis, contados a partir da data da falta, para protocolar solicitação específica para 

este fim, apresentando um dos seguintes documentos: 

I – Atestado médico; 

II – Comprovante de viagem para estudo; 

III – Comprovante de representação oficial da instituição; 

IV – Comprovante de apresentação ao Serviço Militar Obrigatório; 

V – Cópia de Atestado de Óbito, no caso de falecimento de parente em até segundo 

grau. 

 

1.12 REPOSIÇÃO DAS AVALIAÇÕES 
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O discente que não comparecer à atividade de verificação da aprendizagem 

programada terá direito a apenas um exercício de uma reposição por disciplina, 

devendo o conteúdo ser o mesmo da avaliação a que não compareceu. Fará jus, 

ainda, sem prejuízo do direito assegurado acima, o discente que faltar à avaliação por 

estar representando a Instituição em atividades desportivas, culturais, técnico-

científicas, de pesquisa e extensão e nos casos justificados. 

 

1.13 REGIME ESPECIAL DE EXERCÍCIO DOMICILIAR 
 

 O regime especial de exercício domiciliar, como compensação por ausência às 

aulas, amparado pelo Decreto-Lei nº 1.044/69 e pela Lei nº 6.202/75, será concedido: 

I – À discente em estado de gestação, a partir do oitavo mês ou em período pósparto, 

durante 90 dias; 

II – Ao discente com incapacidade física temporária, de ocorrência isolada ou 

esporádica, incompatível com a frequência às atividades escolares na Instituição, 

desde que se verifique a observância das condições intelectuais e emocionais 

necessárias para o prosseguimento da atividade escolar. 

 Para fazer jus ao benefício o requerente deverá: 

• Solicitar a sua concessão à Coordenação do Curso; 

• Anexar atestado médico com a indicação das datas de início e término do 

período de afastamento. 

 Fica assegurado ao discente em regime especial de exercício domiciliar o direito 

à prestação das avaliações finais. Os exercícios domiciliares não desobrigam, em 

hipótese alguma, o discente de realizar as avaliações da aprendizagem. O 

representante do discente em regime domiciliar deverá comparecer à Coordenação do 

Curso para retirar e/ou devolver as atividades previstas. 

 As atividades curriculares de modalidade prática que necessitem de 

acompanhamento do docente e da presença física do discente em regime especial 

deverão ser realizadas, após o retorno do discente às aulas e em ambiente próprio 

para sua execução, desde que compatíveis com as possibilidades da Instituição. 

 

1.14 PRÁTICAS PROFISSIONAIS 
 

 A prática profissional é um procedimento didático-pedagógico que 

contextualiza, articula e interrelaciona os saberes apreendidos, unindo a teoria à 
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prática, a partir da atitude de desconstrução e (re)construção do conhecimento. 

Configura-se como atividade curricular dos cursos técnicos, o que compreende o 

desenvolvimento de atividades teóricas e práticas, podendo ser realizado a partir do 3º 

semestre, no próprio IFPB, ou em empresas de caráter público ou privado conveniadas a 

esta Instituição de ensino. 

 Inclui, quando necessário, o estágio supervisionado, além de outras atividades 

tais como: 

I – estudo de caso; 

II – conhecimento do mercado e das empresas; 

III – pesquisas individuais e em equipe; 

IV – projetos; 

V – exercícios profissionais efetivos. 

 

1.15 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 
 

 O estágio é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente 

de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que 

estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de 

educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do 

ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. 

 O estágio supervisionado, no Curso Técnico em Eletrotécnica, poderá ser 

iniciado a partir do 3o semestre do curso; a conclusão deverá ocorrer dentro do período 

máximo de duração do curso. A carga horária mínima destinada ao estágio 

supervisionado é de 200 horas, além carga horária estabelecida na organização 

curricular para o curso. 

No caso de indisponibilidade de campo para estágio supervisionado, será 

obrigatório o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ou relatório de exercícios de 

práticas profissionais apresentados e submetidos à avaliação do docente orientador.  

1.16 JUBILAMENTO 
 

 Será jubilado o discente que não renovar ou reabrir a matricula no prazo 

estabelecido pelo IFPB e tiver duas reprovações totais e/ou desistências consecutivas 

em qualquer um dos semestres do curso. 

 

1.17 DIPLOMAÇÃO 
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 O discente que concluir 100% das disciplinas do curso, estágio supervisionado, 

TCC ou, ainda, exercícios de práticas profissionais dentro do prazo de até 05 (cinco) 

anos poderá requerer o Diploma de Técnico em Eletrotécnica. 

 Para requerimento de Diploma, deverá o discente, junto ao setor de protocolo do 

campus, preencher formulário de requerimento de diplomação, dirigido a Coordenação 

do Curso, anexando fotocópia dos seguintes documentos: 

a) Certificado de Conclusão do ensino médio ou equivalente; 

b) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento; 

c) Documento de Identidade; 

d) CPF 

e) Titulo de eleitor e certidão de quitação com a Justiça Eleitoral; 

f) Carteira de Reservista ou Certificado de Dispensa de Incorporação (para o gênero 

masculino) 

 Todas as cópias de documentos deverão ser autenticadas em cartório ou 

apresentadas juntamente com os originais na Coordenação de Controle Acadêmico 

(CCA) para comprovação da devida autenticidade. 

 O histórico escolar indicará os conhecimentos definidos no perfil profissional de 

conclusão do curso. 
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2. INFRAESTRUTURA  
 
2.1 INSTALAÇÕES 
 

 O Curso Técnico de Nível Médio em Eletrotécnica (Subsequente) funcionará 

inicialmente em instalações fornecidas pela Prefeitura de Patos até o término das 

obras do Campus. Para a formação do técnico na área de Eletrotécnica do IFPB – 

Campus Patos, o quadro de instalações recomendado pelo Catálogo Nacional de 

Cursos Técnicos deverá ser composto pelos seguintes laboratórios: 

 

• Laboratório de Informática Básica; 

• Laboratório de Informática Aplicada; 

• Laboratório de Práticas Profissionais; 

• Laboratório de Eletricidade 1; 

• Laboratório de Eletricidade 2; 

• Laboratório de Eletrônica Analógica; 

• Laboratório de Eletrônica Digital; 

• Laboratório de Eletrônica Industrial; 

• Laboratório de Instalações Elétricas Prediais; 

• Laboratório de Instalações Elétricas Industriais; 

• Laboratório de Máquinas Elétricas; 

• Laboratório de Comandos Elétricos; 

• Laboratório de Automação Industrial; 

• Laboratório de Práticas de Instalação e Manutenção em Redes de Distribuição 

• Laboratório de Manutenção Elétrica/Eletrônica; 

 

 

De forma adicional a realização das atividades discentes e administrativas será 

necessário os seguintes ambientes: 

• Biblioteca com espaço para estudo individual e em grupo; 

• Salas de aula; 

• Sala de professores; 

• Sala de apoio administrativo (Coordenação de Curso); 

• Estacionamento. 
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2.2 ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
 

 O campus de Patos começou suas atividades acadêmicas em instalações 

provisórias, no entanto, todos os esforços serão envidados no sentido de promover o 

atendimento a pessoas com deficiência em conformidade com as diretrizes contidas no 

PDI da Instituição (pp. 184-185) tanto no tocante à estrutura física do prédio a ser 

construído, quanto à contratação de pessoal qualificado e à adoção de ações didáticas 

efetivas estabelecidas, in verbis: 

 O IFPB, em observância à legislação específica, consolidará sua política de 

atendimento a pessoas com deficiência, procurando assegurar-lhes o pleno direito à 

educação  e efetivar ações pedagógicas visando à redução das diferenças e à eficácia 

da aprendizagem. Assim, assume o compromisso formal desta Instituição em todos os 

seus campi: 

I – Constituir os Núcleos de Apoio às pessoas com necessidades Especiais - NAPNEs, 

dotando-os de recursos humanos, materiais e financeiros, que viabilizem e dêem 

sustentação ao processo de educação inclusiva; 

II – Contratar profissionais especializados para o desenvolvimento das atividades 

acadêmicas; 

III – Adequar a estrutura arquitetônica, de equipamentos e de procedimentos que 

favoreça à acessibilidade nos campi; 

a) construir rampas com inclinação adequada, barras de apoio, corrimão, piso tátil, 

elevador, sinalizadores, alargamento de portas e outros; 

b) adquirir equipamentos específicos para acessibilidade: teclado Braille, computador, 

impressora Braille, máquina de escrever Braille, lupa eletrônica, amplificador sonoro 

e outros; 

c) adquirir material didático especifico para acessibilidade: textos escritos, provas, 

exercícios e similares ampliados conforme a deficiência visual do aluno, livros em 

áudio e em Braille, software para ampliação de tela, sintetizador de voz e outros; 

d) adquirir e promover a adaptação de mobiliários e disposição adequada à 

acessibilidade; 

e) disponibilizar informações em LIBRAS no site da Instituição; 

f) disponibilizar panfletos informativos em Braille. 

IV – Promover formação/capacitação aos professores para atuarem nas salas comuns 

que tenham alunos com necessidades especiais; 

V – Estabelecer parcerias com as empresas, visando à inserção dos alunos com 
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deficiência nos estágios curriculares e no mercado de trabalho (a ser preenchido 

quando da conclusão do prédio do Campus). 

 

2.3 BIBLIOTECA  
 
 

A Biblioteca deverá operar com um sistema completamente informatizado, 

possibilitando fácil acesso, via terminal, ao acervo da biblioteca e propiciará a reserva 

de exemplares, cuja política de empréstimos prevê um prazo máximo de 8 (oito) dias 

para o aluno e 15 (quinze) dias para os professores, além de manter pelo menos 1 

(um) volume para consultas na própria Instituição. O acervo da biblioteca deverá ser 

instalado mediante a necessidade de implantação do curso, nas quantidades mínimas 

preconizadas pelo MEC. 

2.4 LABORATÓRIOS 
 
 A infraestrutura dos laboratórios está assim delineada: 

 

• Laboratório de máquinas elétricas; 

 

Para que os alunos tenham um aprendizado alinhado com os procedimentos do 

mercado no que se diz respeito à operação e manutenção de máquinas elétricas – 

uma vez que o egresso de um curso regular de eletrotécnica deve ter os 

conhecimentos sólidos nas práticas e operações com máquinas elétricas rotativas - , 

este laboratório deverá estar equipado com, no mínimo, dois conjuntos didáticos 

compostos dos componentes especificados a seguir: 

 

Laboratorio para fins didáticos que deverá possibilitar o estudo e a compreensão dos 

conceitos teóricos,  atividades praticas bem como a solução de eventuais problemas 

envolvendo de máquinas elétricas. O laboratorio deverá ser formado, no mínimo, pelos 

seguintes elementos com as características compatíveis com todo o sistema e 

discriminadas na proposta: Conjunto contendo no mínimo os seguintes elementos 

separados e com possibilidade de acoplamento rápido entre eles: estator aberto de CC 

com pólos salientes com painel com bornes para conexão de cabos com pino banana; 

estator aberto de CA com bobina trifásica com painel com bornes para conexão de 

cabos com pino banana; rotor com coletor; rotor de gaiola de esquilo; rotor de anel; 

porta escovas com um par de escovas com bornes para conexão de cabos com pino 
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banana; porta escovas com três pares de escovas com bornes para conexão de cabos 

com pino banana;  base de ferro com os suportes com coxins necessários para fixação 

dos elementos, conjunto de conexões com elementos elásticos para acoplamento 

rápido das máquinas, leitor ótico de velocidade; conjunto de parafusos e ferramentas 

necessários para a fixação de todos os elementos. 

- módulo de alimentação com entrada trifásica 3 x 220V + N e terra com no mínimo: 

saídas em corrente alternada com tensão trifásica e monofásica, em corrente continua,  

fixas e  variáveis próprias para maquinas abertas. Deve incluir disjuntor diferencial e 

sistema de proteção com controle automático de velocidade máxima dos motores e 

com bornes para conexão de cabos com pino banana. 

- módulo de medição de velocidade e dos parâmetros elétricos com no mínimo: 2 x 

voltímetros de três faixas cc/ca; 2 x amperímetros de três faixas cc/ca e 1 x indicador 

de velocidade (0 – 4000 rpm); Alimentação 220V, acondicionada em caixa metálica 

com seleção por chaves e ajustadas por botões, com bornes para conexão de cabos 

com pino banana. 

- módulo de cargas e reostato com no mínimo três resistores fixos de 15 ohms, 90 W 

cada um; três capacitores fixos de 80 uf, 150 v cada um; reostato com resistor fixo de 1 

ohm em série a um resistor variável de 0 a 2 ohms; reostato de excitação com resistor 

variável de 0 a 80 ohms. Acondicionados em caixa metálica com seleção por chaves e 

ajustadas por botões, com bornes para conexão de cabos com pino banana. 

- módulo de freio eletromagnético com rotor cilíndrico liso e estator de pólos salientes, 

de carcaça livre para oscilar ao redor do eixo e com dois braços para posicionamento 

de contra pesos para a medição e ajuste do torque de saída do motor, com junta de 

acoplamento elástico e fonte de alimentação apropriada. 

- quadro de comando - comutador estrela / triângulo com tensão nominal de 600 V; 

corrente térmica nominal 16 A, em caixa metálica com seleção por chaves e bornes 

para conexão de cabos com pino banana. 

- dispositivo de travamento e rotação para regulagem de indução e defasamento. 

- sincronoscópio de luzes giratórias para possibilitar o paralelo entre geradores 

síncronos ou de alternadores com a rede, em caixa metálica com luzes e bornes para 

conexão de cabos com pino banana. 

- módulo para aquisição por computador para aquisição e controle de 8 canais 

analógicos com conversor A/D de 12 bits, 2 saídas a relê e 2 saídas analógicas com 

conversor D/A de 8 bits e conjunto de 8 unidades de transdutores para tensão/corrente. 
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Conjunto de motores, geradores, transformadores, freios, cargas RLC, instrumentos e 

acessórios para poder efetuar medidas e experimentos sobre máquinas elétricas, 

formado no mínimo, pelos seguintes elementos, com as características compatíveis 

com todo o sistema e discriminadas na proposta, com painel com bornes para 

conexões por pinos bananas, sistema de acoplamento rápido e serigrafia com a 

identificação dos elementos: 

- transformador trifásico, potência mínima 1kVA, tensão do primário 2 X 190V, tensão 

do secundário 2 X 70V. 

- transformador monofásico, potência mínima 500 VA, tensão do primário 220/380V, 

tensão do secundário 2 X 110V 

- autotransformador, potência mínima 200 VA, tensão 220/380V 

- motor assíncrono trifásico de gaiola de esquilo, potência mínima 1,1 KW, tensão 

220/380V, corrente 4,3/2,5, velocidade 2820 rpm 

- motor assíncrono trifásico de anéis, potência mínima 1,1 kW, tensão 220/380 V, 

corrente 4,3/2,5 A, velocidade 2830 rpm 

- motor Dahlander de indução trifásica com 2 ou 4 pólos, potência mínima de 0,9/1,1 

kW, velocidade 1420/2830 RPM, tensão 380 V, corrente 2,5/3,3 A 

- motor de indução monofásica, possibilidade de funcionar com capacitor externo 

permanente ou só utilizado para partida, potência mínima 0,5 kW, tensão 220V, 

corrente 5A, velocidade 2820 RPM 

- motor assíncrono monofásico de gaiola de esquilo de fases divididas e com capacitor 

de partida, potência mínima 1 kW, tensão 220 V, velocidade 800 RPM, capacitor 

100uF, corrente 6,6 A, 

- motor universal para operação AC e DC, potência mínima 250WCA/550 WCC, tensão 

170 VAC/190 VCC, corrente 4 ACA/4,1 ACC, velocidade 3000RPM 

 - máquina síncrona trifásica, possibilidade de funcionamento seja como alternador que 

como motor síncrono, potência mínima como alternador 1.1 kVA, como motor 1 kW, 

tensão 220/380V, corrente : 2.9/1.7A, velocidade 3000 RPM, excitação 175V/0,4A 

- motor DC, potência mínima 1,1 kW, tensão 220V, tensão de excitação 190V/0,4A, 

velocidade 3000 rpm, possibilidade de funcionamento também como gerador 

- gerador de corrente continua de excitação composta, potência mínima 0,75 kW, 

tensão 220 V, corrente 3,4 A, velocidade 2800 RPM, tensão de excitação 190V/0,25A, 

possibilidade de funcionamento também como gerador. 

- motor de corrente continua excitação série, potência mínima 1,1 kW, tensão: 220 V, 

velocidade 2850 rpm, possibilidade de funcionamento também como gerador. 
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- motor de corrente continua excitação derivada, potência mínima 1,1 Kw, tensão 220 

V, velocidade 3000 RPM, tensão de excitação 190V/0,4 A, possibilidade de 

funcionamento também como gerador. 

- módulo para medição digital das grandezas elétricas, incluindo no mínimo tensão, 

corrente e potência elétrica 

- módulo para medição digital das grandezas mecânicas, incluindo no mínimo 

velocidade e potência mecânica. 

- módulo de alimentação fornecendo todas as tensões C.C. e C.A. monofásicas e 

trifásicas, fixas e variáveis necessárias para o acionamento das máquinas descritas 

anteriormente, com proteção magnetotérmica, interruptor diferencial e conector para a 

proteção contra sobre velocidade das máquinas em teste. Alimentação: 3 x 220V + N. 

- painel com um inversor de freqüência micro-processado, alimentação em 220 Vca, 

tipo PWM senoidal, com retificadores não-controlados na entrada, filtro capacitivo e 

inversor transistorizado (IGBT). Todas as parametrizações do inversor como: rampa de 

aceleração e desaceleração, freqüência máxima e mínima, além de vários outros 

parâmetros, deverão ser feitas através de IHM (interface homem / máquina) 

incorporada ao inversor, ou opcionalmente através de um PC por uma interface de 

comunicação RS- 485. 

- freio a correntes parasitas com rotor cilíndrico liso sobre o qual a carcaça é livre para 

oscilar ao redor do eixo, incluindo nível, braços, pesos e contrapesos de medida e 

possibilidade de montagem de célula de carga. 

- taquímetro digital com proteção de máxima velocidade, escala de medida: 0...4000 

RPM. 

- transdutor óptico de velocidade. 

- célula de carga e medidor da potência do motor através do par gerado. 

- base universal para fixação e ensaio de máquinas elétricas, com apoio com 

antivibração e guias. 

- sistema de cargas com cargas resistiva, capacitivas, indutivas e reostato. 

- módulo com capacitores para partida de motores. 

- módulo com resistores para partida de motores. 

- módulo com indutores para partida de motores. 

- sincronoscópio a luzes girantes com os acessórios necessários para efetuar o 

paralelo entre geradores sincrônicos ou alternador com a rede. 

- comutador estrela – triangulo. 

- comutador de polaridade. 
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- software de simulação de máquinas elétricas compatível com os elementos 

anteriormente descritos. 

- software de aquisição de dados das máquinas elétricas compatível com os elementos 

anteriormente descritos. 

- conjunto de cabos necessários para as conexões 

- manual de teoria e exercícios. 

Junto com a proposta deverá ser apresentado catálogo com fotos (não sendo aceitável 

com fotos meramente ilustrativas) e com as características específicas de cada 

elemento do sistema de forma a permitir a verificação da oferta e sua consistência. A 

proposta deve  incluir o treinamento e a montagem do laboratório. 
 
 

• Laboratório de Instalações Elétricas Industriais 

 

Para que os alunos tenham um aprendizado alinhado com os procedimentos do 
mercado no que se diz respeito aos procedimentos e práticas em instalações elétricas 
industriais, este laboratório deverá estar equipado com, no mínimo, 4 conjuntos 
didáticos compostos dos componentes especificados a seguir: 
 

Sistema didático de eletrotécnica industrial. Este sistema deverá possibilitar o estudo, a 

compreensão dos conceitos e os métodos envolvidos no estudo e treinamento teórico-

prático de eletrotécnica abrangendo os principais tópicos de eletricidade aplicada. Na 

proposta deverá necessariamente ser apresentada a composição, quantidade e as 

especificações detalhadas de cada elemento para confirmação da conformidade do 

sistema e deverá ser formado no mínimo por: bancada adequada ao uso do bastidor; 

bastidor de dimensões máximas de 1600 x 1500 x 800 mm (a,l,p), fabricada em chapas 

e tubos metálicos, pintado com revestimento epóxi, capacidade para até 4 alunos 

simultâneos e disjuntor diferencial para conexão e proteção e módulos independentes, 

serigrafados com a simbologia padrão do componente numa chapa metálica na parte 

frontal, não necessitando de ferramentas de fixação no bastidor. As conexões devem 

ser feitas por bornes e cabos. Deverão fazer parte do sistema, no mínimo, os seguintes 

módulos: disjuntores diferenciais 4 polos 220v, 25a com sinaleiro; contatores tripolares, 

contato auxiliar na, oito unidades; contatores auxiliares contatos 2na+2nf; relés de 

sobrecarga bimetálico 0,8 - 1,2a com sensibilidade contra falta de fase e contatos 

auxiliares 1na+1nf, três unidades; relé sobrecarga bimetálico 1,8 - 2,8 com 

sensibilidade contra falta de fase, contatos auxiliares 1na+1nf; relés de tempo 

retardado 1-10s com retardo na energização, contatos 1na1nf; relé de tempo retardado 
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com retardo 6-60s na energização, contatos 1nanf; relé de tempo cíclico cl 0,1-1s com 

inicio ligado, contatos 1nanf; relé de tempo estrela-triângulo  com ajuste de tempo 3-

30s, contatos 2na+nf; relé de falta de fase com leds, contatos 1nanf; relé de seqüência 

de fase com leds, contatos 1nanf; sinaleiros difuso com led 22 mm, três unidades; 

fusíveis tipo “d” de 2, 4 e 6a com bases, parafusos para ajuste, anéis de proteção e 

tampas seis unidades; botoeiras na com 22 mm, comando à impulsão, categoria ac-15; 

botoeiras nf 22 mm, comando à impulsão, categoria ac-15; amperímetros ac com fundo 

de escala 5a ferro móvel, deflexão de ponteiro em 90°, três unidades; amperímetro ac 

com fundo de escala 10a ferro móvel, deflexão de ponteiro em 90°; voltímetro ac ferro 

móvel, deflexão de ponteiro em 90°, quatro unidades; freqüencímetro de ferro móvel 

com escala de freqüência 45-60hz, quatro unidades; chaves fim de curso com roldana 

para 2 sentidos lateral, número de contatos 1na+1nf duas unidades; disjuntores 

unipolares, corrente nominal 10a, curva "c", capacidade de interrupção 5ka; disjuntores 

tripolares corrente nominal 20a, curva "c”, capacidade de interrupção 5ka; chave 

reversora 2 pólos, corrente térmica máxima 20a; chave reversora 3 pólos, ângulo 

manopla 45°, 20a; chave rotativa 2 pólos, ângulo manopla 60°, 20a; chave rotativa 3 

pólos ângulo manopla 60°, 20a; ponte retificadora corrente nominal 10a; diodo 

retificador, corrente nominal 10a; termostato contato na, 80 graus ; capacitor 

eletrofásico capacitância 30uf; lâmpadas incandescentes,  60w; lâmpadas 

fluorescentes com reator e starter; interruptor simples ; interruptores paralelos; 

interruptor intermediário; relé fotoelétrico para comando automático de lâmpadas, 

potência 1000w; chave estrela-triângulo manual; motor de indução monofásico 1/4 cv, 

4 pólos com capacitor de partida e sensor de temperatura; motor de indução trifásico 

1/4cv 4 pólos com sensor de temperatura; motor de indução trifásico de duas 

velocidades 0,5/0,8cv 6/4 pólos com sensor de temperatura; autotransformador de 

partida 1hp, 380v, 65% e 80%; motor de indução trifásico dahlander 0,25/0,4cv; 

motofreio 0,75cv, 2 pólo, com ponte retificadora; transformador monofásico 220 - 

6,6/13,3 vca; resistores 120 ohms 500w, três unidades; resistores 220 ohms 500w, três 

unidades; indutores 200mh , 5 a, três unidades; inversor de freqüência, tensão de 

entrada 220v, potência 1cv, programável, com ihm incorporado; micro clp  alimentação 

24 volt cc ou 220 vca; display lcd, programação em ladder e blocos lógicos, menu em 

português; transformador toroidal 220/117 vca, 100va, saída 12+12 volt; ponte 

retificadora 220vca / 10 amp ; sistema de aquisição de dados completo, com interface 

usb,  com  software padrão windows e hardware com entradas / saídas analógicas e 

saídas digitais em número suficiente para  possibilitar medir e apresentar todas as 
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grandezas elétricas da rede trifásica e as características do motor, as quais deverão 

ser especificadas e detalhadas na proposta; acessórios que deverão acompanhar o 

sistema:cabos em quantidades suficientes para executar as experiência e  manuais 

técnicos de todos os componentes do sistema, com as informações técnicas para 

operação e configuração / parametrização; treinamento. Junto com a proposta deverá 

ser apresentado catálogo com fotos (não sendo aceitável com fotos meramente 

ilustrativas) e as características específicas de cada elemento do sistema de forma a 

permitir a verificação da oferta e sua consistência. 
 

• Laboratório de Eletricidade 1; 

• Laboratório de Eletricidade 2; 

• Laboratório de Eletrônica Analógica; 

 

Os laboratórios de eletricidade 1 e 2 bem como o de eletrônica analógica, são a porta 

de entrada para o estudante de um curso técnico em eletrotécnica. São a partir destes, 

que o discente terá contato inicial com as teorias e práticas que serão a base para a 

sua formação técnica como profissional do setor elétrico. Sem um conhecimento sólido 

no que pode ser dito como o esqueleto da teoria e práticas em eletricidade, o discente 

estará em forte desvantagem face à outros profissionais do setor. Sendo assim, estes 

laboratórios deverão ser compostos de, no mínimo, os seguintes conjuntos didáticos 

contendo as seguintes especificações: 

 

Este sistema deve permitir o estudo e aprendizagem dos fundamentos relacionados à 

Eletricidade, magnetismo, Eletromagnetismo e circuitos elétricos e deve possibilitar, a 

análise, testes, simulações e inserção de falhas. Na proposta deverá necessariamente 

ser apresentada a composição, quantidade e as especificações detalhadas de cada 

elemento para confirmação da conformidade do sistema que deve ser formado por um 

bastidor de alimentação e controle, módulos de experimentação, software com teoria e 

exercício, uma apostila específica, em português, com teoria e exercícios práticos em 

mídia e impressa, um software específico, em Português, com teoria e exercícios 

específicos abordando seu tema de estudo, no formato de navegação hipertexto 

padrão worl wide web, um guia teórico e um guia prático, estreitamente relacionados 

entre si, que permitem a aprendizagem simples e gradual da matéria e oferecem ao 

professor um guia eficaz para a programação das aulas. O Guia Teórico deve abordar : 
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identificação dos objetivos, avaliação dos pré-requisitos necessários,  instrumentos 

operacionais,  conteúdo didático especifico. O Guia Teórico deve trazer as perguntas 

da avaliação, para  permitir verificar o estágio de aprendizagem atingido, bem como as 

respostas às falhas introduzidas nos circuitos e os dados técnicos relativos aos 

componentes utilizados nos exercícios. O Guia Prático deve ter avaliação dos pré-

requisitos necessários,  instrumentos operacionais,  escolha do percurso didático a ser 

adotado,  apresentação dos procedimentos para a preparação e a realização dos 

experimentos,  avaliações para verificar o andamento da aprendizagem dos alunos,  

análise dos resultados. As atividades didáticas devem ser  desenvolvidas   utilizando 

um PC com plataforma Windows. O sistema deve ser formado por um bastidor com 

estrutura resistente e apropriada para laboratórios didáticos, possibilitar a fixação, 

alimentação, conexão e interface de comunicação dos módulos de experimentação 

com o PC. Ele deve vir com os módulos de experimentação, cada um com o seu 

software, devem têm a serigrafia dos circuitos, identificação dos componentes e dos 

blocos funcionais, chaves para simulação de falhas e possibilidade de serem utilizados 

sem o bastidor. O sistema didático deve abordar os seguintes temas: Campo elétrico, 

potencial e diferença de potencial, campo elétrico em superfície plana, condensador e 

sua carga e descarga, energia do campo elétrico, máquinas eletrostáticas, tipos de 

condensadores, condensador em serie e paralelo, campo magnético e sua 

características, campo magnético gerados por um condutor retilíneo, campo magnético 

gerados por um condutor circular, campo magnético gerados por um solenóide, 

indução eletromagnética e sua medida, ciclo de histerese, interruptor magnético, 

matérias diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos, efeito HALL, lei de 

Hopkinson, energia do campo magnético, ações eletrodinâmicas, auto-indução, 

instrumentos de bobina móvel, rele, transformador, principio de motor elétrico, motor de 

corrente continua, fontes de potencia CC, FEM e  baterias, Lei de ohms, circuitos com 

resistência linear e  não linear, circuito resistivo serie e paralelo, resistência variável 

linear e não linear, circuitos divisores de corrente e tensão, medidor de corrente CC. O 

sistema deve vir com um conjunto de cabos com quantidade suficiente para realizar as 

experiências. Junto com a proposta deverá ser apresentado catálogo com fotos (não 

sendo aceitável com fotos meramente ilustrativas) e as características específicas de 

cada elemento do sistema de forma a permitir a verificação da oferta e sua 

consistência. 

 

• Laboratório de Eletrônica Industrial 
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O laboratório de eletrônica industrial deverá dar uma visão holística ao discente no que 

diz respeito à eletrônica industrial. Atualmente, desde o desenvolvimento dos 

dispositivos semicondutores de energia, a eletrônica industrial (também conhecida 

como eletrônica de potência) vem permitindo o uso de técnicas modernas no 

acionamento e controle de máquinas CA, compensação ativa de reativos e harmônicos 

de corrente, acoplamento de fontes alternativas de energia à rede elétrica convencional 

e melhoramento de sistemas de transmissão em corrente contínua. Sendo assim, para 

que o discente possa ter um bom aproveitamento nos conhecimentos adquiridos em 

sala de aula e, ao mesmo tempo, possuir um destaque no que diz respeito ao 

conhecimento das tecnologias vigentes na área, o laboratório de eletrônica industrial 

deverá ser composto de, no mínimo, dois conjuntos didáticos conforme especificação a 

seguir. 

 

Sistema didático para estudo e aprendizagem de sistemas de eletrônica de potência 

incluindo componentes e circuitos de conversores eletrônicos de potência. deverá 

abordar no mínimo os seguintes temas de estudo de conversão ca/cc e ca/ca. deverá 

ser de constituição modular e composto de vários módulos e de um bastidor vertical 

tubular de aço, tratado com pintura eletrostática com tinta epóxi, com dimensões idéias 

para trabalho em laboratório e deve permitir a fixação manual dos módulos 

dispensando a utilização de parafusos e ferramentas. os módulos deverão ter a 

simbologia dos componentes em sua parte frontal, bornes de dimensões distintas para 

sinal de potência e controle, devem permitir a manipulação com segurança, serem 

protegidos na sua parte traseira e deverão ser interligados de maneira fácil e rápida 

possibilitando a economia de tempo para as atividades práticas e trabalho em grupo. 

todos os terminais e pontos de ligação dos componentes deverão ser disponíveis 

através de bornes. os componentes deverão ser de características completamente 

industriais e adaptados de maneira didática. o conjunto deverá ser formado, no 

mínimo, pelos seguintes módulos com as quantidades e características compatíveis 

com todo o sistema e detalhadamente discriminadas na proposta: diodo de silício de 

ação rápida; retificador controlado; tiristor bi-direcional; ponte retificadora trifásica, scr 

com o de diodo de volante; unidade de controle de disparo com dois pulsos e outra 

com seis pulsos;  capacitores eletrolíticos de alta capacitância, porta-fusíveis; soquetes 

de lâmpadas e14; resistência: 1 ohm e outro de 0,1 ohm; interface para utilização em 

medidas true rms. deverá ainda ser fornecido bancada de trabalho apropriada ao 
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sistema e bastidor de experimentação de dois níveis. junto com a proposta deverão ser 

fornecidos todos os catálogos com fotos (não sendo aceitável fotos meramente 

ilustrativas) e as características específicas de cada componente do sistema, indicando 

as quantidades, especificações e dimensões. acessórios que deverão ser fornecidos: 

manual em português com teoria e exercícios, conjunto de cabos de ligação em 

quantidade suficiente para a realização das experiências. 
 

 

2.5 SALAS DE AULA 
 

Item Qte Valor 
Unit. 

Valor 
Total Observações 

Mesa para docente 4 600,00 2.400,00 Para viabilização das atividades 
acadêmicas 

Cadeira para docente 4 370,00 1.480,00 Para viabilização das atividades 
acadêmicas 

Computador 4 1500,00 6.000,00 Com acesso a internet 

Quadro Branco 4 400,00 1.600,00 Tamanho mínimo: 4m. Pincéis coloridos 
sempre disponíveis com apagador. 

Projetor multimídia 4 2500,00 10.000,00 Equipamento fixado no teto com caixa de 
proteção 

Carteiras 120 200,00 24.000,00 30 carteiras por sala 
TOTAL  R$ 45.480,00 

 
 
 
 

 
A seguir, o layout para as salas de aula: 

 
 

 
    

SALA DE AULA - I 
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SALA DE AULA - II 

SALA DE AULA - III 

SALA DE AULA - IV 
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3. CORPO DOCENTE 
 

O corpo docente do Curso Técnico em Eletrotécnica será formado por 

profissionais capacitados e qualificados para o exercício docente.  

 
 

 
 

Docente Disciplina Formação/Titulação Regime Trabalho 
Lavoisier Morais de 

Medeiros 
Higiene e Segurança do 

Trabalho Mestre DE 

Alessandra Gomes 
Coutinho Ferreira Inglês Instrumental Mestre DE 

Roberta Xavier Desenho Básico e 
Técnico Mestre DE 

Luciana Queiroz Português Instrumental Mestre DE 
Leandro Cavalcanti de 

Almeida Informática Básica Mestre DE 

Nelson Luiz de Oliveira Eletricidade Básica I Mestre T-40 
José Carlos Vieira de Sousa Matemática Aplicada Mestre T-40 

Moacy Pereira da Silva Eletrônica Digital Mestre DE 
Marcos Moreira de Lucena Psicologia do Trabalho Especialista DE 

Lia Tavares Desenho Assistido por 
Computador Mestre DE 

Álvaro Medeiros Maciel Instalações Elétricas 
Predias Mestre DE 

Moacy Pereira da Silva Eletricidade Básica II Mestre DE 
Moacy Pereira da Silva Automação Predial Especialista DE 
Alvaro Medeiros Maciel Eletrônica Analógica   
Leandro Cavalcanti de 

Almeida Informática Aplicada Especialista DE 

Álvaro Medeiros Maciel Máquinas Elétricas   

Nelson de Oliveira Projeto de Instalações 
Elétricas Prediais Mestre T-40 

Nelson Luiz de Oliveira 
Projeto e Instalação de 
Redes de Distribuição 

Rural e Urbana 
Mestre T-40 

Moacy Pereira da Silva Automação Industrial Mestre DE 
Álvaro Medeiros Maciel Eletrônica Industrial Mestre DE 

Moacy Pereira da Silva Tópico Especial em NR-
10 Mestre DE 

Alysson André Regis de 
Oliveira 

Formação 
Empreendedora Mestre DE 

Alysson André Regis de 
Oliveira 

Princípios e Org. do 
Trabalho Mestre DE 

Álvaro Medeiros Maciel Acionamentos Elétricos Mestre DE 

Álvaro Medeiros Maciel Projeto de Instalações 
Elétricas Industriais Mestre DE 

Nelson Luiz de Oliveira Proteção de Sistemas 
Elétricas Mestre T-40 

Nelson Luiz de Oliveira Manutenção Industrial Mestre T-40 

Moacy Pereira da Silva 
Eficiência Energética e 
Fontes Alternativas de 

Energia 
Mestre DE 
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4. CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 

O corpo Técnico Administrativo (TA) do Campus Patos será formado por 

profissionais qualificados, cujas atribuições deverão suprir as necessidades locais.  

 

 

Servidor  Função/Atribuição Setor 
Odacy Moreira da Silva Diretora de Administração e 

Planejamento 
 

Ângelo Justino Pereira  Coord. de Desenvolvimento 
de Pessoas 

 

Rafael Rodrigues Lopes Coordenador de 
Planejamento  

Ítalo S. Fernandes 
 

Coord de Adm. de mat. e 
recursos patrimoniais 

 

Aniceto Rodrigues Pereira  
 

Coordenandor de 
Manutenção Segurança e 

Transporte 

 

Silvio Ysland Freitas da Silva  Assistente em Administração 
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