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Plano de Curso nº 239 aprovado pela portaria Cetec nº 172 de 13/09/2013 

Etec: DR. JÚLIO CARDOSO 

Código: 078 Município: FRANCA 

Eixo Tecnológico: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 

Qualificação: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 

Componente Curricular: DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE  

                                       CURSO EM ELETROTÉCNICA 

Módulo: IV C. H. Semanal: 2.5 

Professor: GERALDO RAMOS DE LELIS 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
Fixar metas do planejamento.  
Definir recursos humanos e materiais.  
Revisar o planejamento. 
Aplicar tecnologias adequadas ao projeto. 
Realizar comissiona mento.  
Colocar em operação (startup). 
Formar equipe de trabalho. 
Liderar equipe de trabalho 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 

1º semestre 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: TCC                     Módulo: IV 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 

Articular o conhecimento científico e 
tecnológico numa perspectiva 
interdisciplinar. 
 
Definir fase de execução de projetos com 
base na natureza e na complexidade das 
atividades. 
 
Correlacionar recursos necessários e plano 
de produção. 
 
Identificar fontes de recursos necessários 
para o desenvolvimento de projetos. 
 
Analisar e acompanhar o desenvolvimento 
do cronograma físico-financeiro. 
 
Avaliar de forma quantitativa e qualitativa o 
desenvolvimento de projetos. 
  
Analisar metodologias de gestão da 
qualidade no contexto profissional. 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 

Consultar catálogos e manuais de fabricantes e 
de fornecedores de serviços técnicos. 
 
Classificar os recursos necessários para o 
desenvolvimento do projeto. 
 
Utilizar de modo racional os recursos destinados 
ao projeto. 
 
Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do 
projeto. 
 
Construir gráficos, planilhas, cronogramas e 
fluxogramas. 
 
Comunicar idéias de forma clara e objetiva por 
meio de textos e explanações orais. 
 
Organizar as informações, os textos e os dados, 
conforme formatação definida. 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
5 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
9 
 

10 

Referencial teórico: pesquisa e compilação 
de dados, produções científicas etc. 
 
Construção de conceitos relativos ao tema 
do trabalho: definições, terminologia, 
simbologia, etc. 
 
Definição dos procedimentos metodológicos 

 Cronograma de atividades 

 Fluxograma do processo 
 
Dimensionamento dos recursos necessários 
 
Identificação das fontes de recursos 
 
Elaboração dos dados de pesquisa: seleção, 
codificação e tabulação. 
 
Análise dos dados: interpretação, explicação 
e especificação. 
 
Técnicas para elaboração de relatórios, 
gráficos, histogramas. 
 
Sistemas de gerenciamento de projeto 
 
Formatação de trabalhos acadêmicos 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2016 

 

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: TCC                     Módulo: IV 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1. Consultar catálogos e 
manuais de fabricantes e de 
fornecedores de serviços 
técnicos  

Referencial teórico: pesquisa e 
compilação de dados, produções 
científicas etc.  

Aulas expositivas, debates, exercícios práticos e 

trabalhos em grupos. 

 
11/02 a 19/02 

2. Classificar os recursos 
necessários para o 
desenvolvimento do projeto  

Construção de conceitos relativos 
ao tema do trabalho: definições, 
terminologia, simbologia etc.  

 

Pesquisas, aulas expositivas e debates. 

. 
22/02 a 04/03 

2. Classificar os recursos 
necessários para o 
desenvolvimento do projeto 

Dimensionamento dos recursos 
necessários. 

 

Pesquisas sobre o assunto 

07/03 a 18/03 

3. Utilizar de modo racional os 
recursos destinados ao projeto  

Identificação das fontes de 
recursos. 

  

Pesquisa, aulas expositivas e trabalhos em 

grupos. 

 

21/03 a 01/04 

4. Redigir relatórios sobre o 
desenvolvimento do projeto.  

 

Definição dos procedimentos 
metodológicos  

Cronograma de atividades  
Fluxograma do processo 

Aulas expositivas, pesquisa. 

04/04 a 15/04 

4. Redigir relatórios sobre o 
desenvolvimento do projeto.  

 

 Definição dos procedimentos 
metodológicos  

Cronograma de atividades  
Fluxograma do processo 

Trabalhos em grupos; apresentação de trabalhos 

em grupos sobre os conteúdos desenvolvidos. 
18/04 a 29/04 
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4. Redigir relatórios sobre o 
desenvolvimento do projeto.  

 

Elaboração dos dados de 
pesquisa: seleção, codificação e 
tabulação. 

 

 

Trabalho em equipe, pesquisas. 

02/05 a 13/05 

5. Construir gráficos,  planilhas 
e fluxogramas. 

Técnicas para elaboração de 
relatórios, gráficos, histogramas.  

 

Aulas expositivas, pesquisa e trabalhos em 

grupos; apresentação de trabalhos em grupos 

sobre os conteúdos desenvolvidos. 
16/05 a 20/05 

6. Comunicar idéias de forma 
clara e objetiva por meio de 
textos e explanações orais. 

 Análise dos dados: interpretação, 
explicação e especificação.  

 

Aulas expositivas e debates. 

 23/05 a 03/06 

7. Organizar as informações, 
os textos e os dados, conforme 
formatação definida. 

Sistemas de gerenciamento de 
projeto. 

 

 

 

Orientações para organização final do TCC. 

06/06 a 17/06 

7. Organizar as informações, 
os textos e os dados, conforme 
formatação definida. 

Formatação de trabalhos 
acadêmicos. 

 

Aplicação das normas ABNT sobre o TCC. 

20/06 a 06/07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1.Articular o conhecimento científico 
e tecnológico numa perspectiva 
interdisciplinar. 

Elaborar pesquisa e apresentar 
relatórios. 

Clareza de idéias e seqüência lógica. Capacidade de elaborar relatórios. 

2. Definir fases de execução de 
projetos com base na natureza e na 
complexidade das atividades.  

Estudo de caso e observação direta. Coerência com a realidade e 
organização de idéias. 

Evidenciar conhecimento e técnicas 
sobre cronogramas. 

3. Correlacionar os recursos 
necessários, e o plano de produção.  

Simulações de situações e observação 
direta. 

Compreensão e relacionamento de 
idéias. 

Demonstrar conhecimento pertinente à 
elaboração de projetos.. 

4. Identificar fontes de recursos 
necessários para o 
desenvolvimento de projetos. 

Avaliação escrita em grupo ou 
individual. 

Organização e clareza de idéias. Apresentar clareza de dados 
organizados. 

5. Analisar e acompanhar o 
desenvolvimento do cronograma 
físico-financeiro.  

Simulação e estudo de caso. Seqüência lógica e coerência com a 
abordagem do tema. 

Demonstrar conhecimento para 
interpretação dos dados coletados. 

6. Avaliar de forma quantitativa e 
qualitativa o desenvolvimento de 
projetos.  

Pesquisa, simulação e planificação 
estratégica. 

Clareza, organização e compreensão 
das normas legais. 

Demonstrar conhecimento para 
interpretação dos dados coletados. 

7. Analisar metodologias de gestão 
da qualidade no contexto 
profissional.  

 

Observação direta, avaliação escrita e 
trabalhos em grupos ou individuais. 

Participação, iniciativa, organização e 
seqüência lógica. 

Apresentação com clareza e coerência 
dos dados organizados sobre o 
desenvolvimento de projetos. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
 

X 
 

X X X X 

Março 
 

X 
 

X X X X 

Abril 
 

X 
 

X X X X 

Maio 
 

X 
 

X X X X 

Junho 
 

X 
 

X X 
 

X 

Julho 
 

X 
 

X X X X 

 
*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

MANZANO, A. L.N.G.; MANZANO, M. I. N. G., Trabalho de Conclusão de Curso Utilizando o Microsoft 
Office Word 2007. 1ª. Ed. São Paulo: Érica, 2008. 
OLIVEIRA, S. F. P., Estrutura e Formatação de Trabalhos Acadêmicos: compilação e discussão das 
normas ABNT. 2ª.ed. Franca: Uni-FACEF, 2008. 
Consultas a periódicos disponíveis na biblioteca da ETEC. 
Consultas a manuais e catálogos técnicos na internet. 
 

 

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

Eventos pedagógicos 
Festa junina 24/06 
Visita à usina hidrelétrica 

 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 
com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação da 
aprendizagem individualizada.  
Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo. 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Geraldo Ramos de Lelis 

Assinatura:                                                                                        Data: 11/02/2016 
 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

           Após análise, atestamos que o PTD - Plano de Trabalho Docente – apresenta-se em 
conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional e, devidamente, alinhado com o Projeto 
Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Nome do coordenador (a): Cláudio Rui Mateus Caleiro 

Assinatura:    
                                                                                     Data: 15/02/2016 
___________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico 
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº  239     aprovado pela portaria Cetec nº    172  de   13  /  09  / 2013 

Etec Dr.Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 

Habilitação Profissional: Técnico em Eletrotécnica 

Qualificação: Técnico em Eletrotécnica 

Componente Curricular: CONTROLE E AUTOMAÇÃO II 

Módulo: IV C. H. Semanal: 5,0 

Professor: José Newton Bomfim 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

 
Dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos eletroeletrônicos, 
assessorando, padronizando, mensurando e orçando. 
Responsabilizar-se pela elaboração, execução e inspeção de projetos de instalações elétricas 
residenciais, prediais e industriais. 
Determinar os meios (máquinas e equipamentos). 
Supervisionar o funcionamento dos equipamentos. 
Elaborar o programa de manobra dos sistemas.  
Manobrar equipamentos do sistema.   

Aplicar tecnologias adequadas no processo. 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 

Componente Curricular:    Controle e Automação II                                                                                          Módulo: IV 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
2 
 

 
 
3 
 
 
4 
 

 Interpretar circuitos eletropneumáticos. 
 
Avaliar circuitos eletropneumáticos para 
manutenções preventivas e corretivas em 
sistemas de automação. 
 
Avaliar o funcionamento dos controladores 
lógicos programáveis. 
 
Avaliar os recursos dos softwares 
supervisórios. 

1.1 
 
 
2.1 
 
2.2 
 
2.3 
 
 
3.1 
 
 
 
4.1 
 
 
4.2 
 

 Realizar montagens de circuitos 
eletropneumáticos. 
 
 Verificar o desempenho dos sistemas 
automatizados 
 Desenhar esquemas de comandos 
eletropneumáticos utilizando software Fluidsim. 
 Simular o funcionamento de todos os circuitos 
desenhados utilizando software Fluidsim. 
 
 Executar programação de controladores lógicos. 
 Testar circuitos eletropneumáticos controlados 
por CLP. 
 
 Identificar sistemas supervisórios de automação. 
 Aplicar os recursos dos softwares supervisórios 
de maneira otimizada. 
Simular circuitos com software supervisório.  

1 
 
 
 
2 
 

 
 
 
 
 

Eletropneumática: 
• simbologia e circuitos. 
• softwares supervisórios. 
 
Controlador Lógico Programável: 
• Estrutura e funcionamento 
• Desenvolvimento dos recursos e 
ferramentas. 
• Programação em Ladder 
• Aplicações 
• Softwares supervisórios 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:   Controle e Automação II                                                                                          Módulo: IV 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Conhecer os conceitos para a 
produção do ar comprimido; 
Identificar os componentes 

utilizados na automação 
eletropneumática; 

 

- Produção do ar comprimido; 
-Atuadores pneumáticos; 
-Válvulas pneumáticas; 

-Reguladores de pressão. 

Aula expositiva sobre ar comprimido e 
componentes utilizados na pneumática; 
Questionário de fixação dos conceitos; 

Comentário do questionário com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 

Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

 
11/02 a 26/02 

Realizar montagens de 
circuitos eletropneumáticos. 
Verificar o desempenho dos 

sistemas pneumáticos 
automatizados 

 

- Eletropneumática: 
-  Simbologia e Circuitos 

Pneumáticos 
-Painel Simulador de Comandos 

Eletropneumáticos. 

 

Aula expositiva sobre software supervisórios; 
Atividades de programação; 

Comentário das atividades desenvolvidas com 
revisão de conteúdo visando a avaliação; 

Avaliação individual prática; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

Trabalhos escritos, prática de laboratório e 
avaliação escrita. 

 
29/02 a 11/03 

Desenhar esquemas de 
comandos eletropneumáticos 
utilizando software Fluidsim. 
Simular o funcionamento de 

todos os circuitos desenhados 
utilizando software Fluidsim. 

-Software Fluidsim 
 

. Aula expositiva sobre o software Fluidsim; 
Atividades de programação; 

Comentário das atividades desenvolvidas com 
revisão de conteúdo visando a avaliação; 

Avaliação individual prática; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

14/03 a 24/03 
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Comandar circuitos 
pneumáticos através de 

controladores lógicos 
programáveis - CLPs 

-Circuitos Pneumáticos; 
-Controladores Lógicos 

programáveis. 

. Aula expositiva sobre os circuitos pneumáticos 
comandados por CLP; 

Atividades de programação; 
Comentário das atividades desenvolvidas com 

revisão de conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual prática; 
Comentário da avaliação; 

28/03 a 08/04  

Conhecer a história da 
automação industrial e a 
arquitetura interna dos 
Controladores Lógicos 
Programáveis- CLPs 

- Controladores Lógicos 
Programáveis-CLPs 

-Tipos de entradas e saídas dos 
CLPs 

Aula expositiva sobre Controladores Lógicos 
Programáveis; 

Questionário de fixação dos conceitos; 
Comentário do questionário com revisão de 

conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

11/04 a 20/04 

Conhecer os tipos de 
Linguagens de Programação 

dos CLPs 

-Linguagens de Programação de 
CLPs: 

-Lista de Instruções; 
-Texto Estruturado; 
-Bloco de Funções; 

-Ladder. 

Aula expositiva sobre Linguagens de Programação 
de CLPs: 

Questionário de fixação dos conceitos; 
Comentário do questionário com revisão de 

conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

25/04 a 06/05 

Elaborar programas para CLPs 
utilizando a linguagem Ladder 

- Estrutura de programação 
Ladder; 

-Contatos abertos e fechados na 
linguagem Ladder; 

- Bobinas de saída na linguagem 
Ladder; 

 

Aula expositiva sobre programação Ladder; 
Questionário de fixação dos conceitos; 

Desenvolvimento de programas; 
Atividades práticas de laboratório e avaliação 

prática. 
Comentário da avaliação; 

09/05 a 25/05 
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Elaborar programas para CLPs 
utilizando a linguagem Ladder 
utilizado ferramentas especiais 

- Temporizadores na linguagem 
Ladder; 

- Contadores de eventos na 
linguagem Ladder; 

- Comparadores na linguagem 
Ladder; 

Aula expositiva sobre programação Ladder; 
Questionário de fixação dos conceitos; 

Desenvolvimento de programas; 
Atividades práticas de laboratório e avaliação 

prática. 
Comentário da avaliação; 

30/05 a 17/06 

Identificar sistemas 
supervisórios de automação. 

Aplicar os recursos dos 
softwares supervisórios de 

maneira otimizada. 
Simular circuitos com software 

supervisório. 

-Aplicação de software 
supervisório; 

-Resolução de situações problema 
em automação industrial. 

Aula expositiva sobre software supervisórios; 
Atividades de programação; 

Comentário das atividades desenvolvidas com 
revisão de conteúdo visando a avaliação; 

Avaliação individual prática; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

Trabalhos escritos, prática de laboratório e 
avaliação escrita. 

20/06 a 06/07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
Interpretar circuitos 
eletropneumáticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliar circuitos eletropneumáticos 
para manutenções preventivas e 
corretivas em sistemas de 
automação. 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalhos escritos, prática de 
laboratório, avaliação escrita e 
desenvolvimento de programas em 
software específico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabalhos escritos, prática de 
laboratório, avaliação escrita e 
desenvolvimento de programas em 
software específico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demonstrar conceitos, criatividade, 
raciocínio lógico, clareza e interpretar 
resultados. 
Participar e interagir na atividade 
proposta. 
Organização. 
Demonstrar conhecimentos para 
interpretar circuitos eletropneumáticos. 
 
 
 
 
Demonstrar conceitos, criatividade, 
raciocínio lógico, clareza e interpretar 
resultados. 
Participar e interagir na atividade 
proposta. 
Organização. 
 
 
 
 
 
 
 

Apresenta conhecimentos em 
interpretar, montar e realizar ensaios e 
testes em sistemas pneumáticos, 
conforme a metodologia indicada nos 
conceitos teóricos. 
Realização das atividades propostas. 
 
 
 
 
 
Apresenta conhecimentos em 
interpretar, montar e realizar ensaios e 
testes em sistemas pneumáticos, 
conforme a metodologia indicada nos 
conceitos teóricos. 
Realização das atividades propostas. 
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Avaliar o funcionamento dos 
controladores lógicos programáveis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliar os recursos dos softwares 
supervisórios. 
 
 
 

 
 
Trabalhos escritos, prática de 
laboratório, avaliação escrita e 
desenvolvimento de programas em 
software específico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabalhos escritos, prática de 
laboratório, avaliação escrita e 
desenvolvimento de programas em 
software específico. 
 

 
Demonstrar conceitos, criatividade, 
raciocínio lógico, clareza e interpretar 
resultados. 
Participar e interagir na atividade 
proposta. 
Organização. 
Demonstrar conhecimentos para 
interpretar, montar, programar e 
realizar ensaios em painéis 
controlados via CLP 
 
 
 
 
 
 
 
Demonstrar conceitos, criatividade, 
raciocínio lógico, clareza e interpretar 
resultados. 
Participar e interagir na atividade 
proposta. 
Organização. 
Demonstrar conhecimentos para 
avaliar os recursos dos softwares 
supervisórios. 

 
Apresenta conhecimentos em 
interpretar, montar, programar e 
realizar ensaios em painéis 
controlados via CLP, conforme a 
metodologia indicada nos conceitos 
teóricos. 
Realização das atividades propostas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresenta conhecimentos para avaliar 
os recursos dos softwares 
supervisórios. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
 

X 
 

X X X X 

Março 
 

X 
 

X X X X 

Abril 
 

X 
 

X X X X 

Maio 
 

X 
 

X X X X 

Junho 
 

X 
 

X X X X 

Julho 
 

X 
 

X X X X 

 
*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Programas: Simulador Easy, Zelio Soft e Fluidsim. 

- Livros: Manual Técnico Centro Paula Souza -  Automação Industrial – Eletrônica – autores: Ismael Moura 
Parede e Luiz Eduardo Lemes Gomes -  fundação Padre Anchieta - 2011                                                                  

- Automação Industrial – autor: Ferdinando Natale – Editora Erica 

- Automação Pneumática – SENAI - SP 

 

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

-Eventos pedagógicos 
-Festa junina 24/06 
-Visita a usina hidroelétrica 

 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 

com recursos e metodologias diferenciados, constituindo-se em intervenções imediatas na reorientação 

da aprendizagem individualizada. 

Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo. 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: José Newton Bomfim 

Assinatura:                                                                                        Data: 11/02/2016 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

Após análise, atestamos que o PTD – Plano de Trabalho Docente apresenta-se em conformidade com o 
Plano de Curso da Habilitação Profissional e, devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico 
da Unidade Escolar. 

Nome do coordenador (a): Cláudio Rui Mateus Caleiro 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 239           aprovado pela portaria Cetec nº 172 de 13 / 09 /2013 

Etec: Dr.Júlio Cardoso 

Código: 78  Município: Franca - SP 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais  

Habilitação Profissional: Técnico em Eletrotécnica 

Qualificação: Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM 
ELETROTÉCNICA 

Componente Curricular: Eletrônica III 

Módulo: IV C. H. Semanal: 5,0 

Professor: Juliano Vieira de Paula 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

 

 
Identificar os elementos de conversão, transformação, transporte e distribuição de energia, 

aplicando-os nos trabalhos de implantação e manutenção do processo produtivo;  

 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: Eletrônica III                                                                                                                   Módulo: IV 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 
1 
 
 
2 
 
 
 
3 

 

 
 Analisar o funcionamento dos circuitos 
utilizando tiristores.  
 
 Analisar o funcionamento dos circuitos 
retificadores controlados e não controlados 
de potência.  
 
Analisar o funcionamento dos  
Nobreaks industriais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1 

 
 
 

2.1 
 
 
 

3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Executar montagens utilizando circuitos com 
tiristores para retificação (CA/CC) e inversão 
(CC/CA).  
 
Desenvolver projetos de circuitos retificadores de 
potência.  
 
 
Executar projeto e montagem de nobreak para 
área industrial  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
Tiristores: SCR, TRIAC, DIAC, PUT, UJT,-----  
SCR / (Silicon Controlled Rectifier - Retificador 
Controlado de Silício  
• Funcionamento, curva característica, circuitos 
de disparo e circuitos de aplicação  
TRIAC (Triode for Alternating Current)  
• Funcionamento, curva característica, circuitos 
de disparo e circuitos de aplicação  
Circuitos Retificadores e inversores de 
potência  
• Retificação não-controlada, semi-controlada 
e controlada  
Componentes de especiais de eletrônica de 
potencia IGBT, GTO, TCA 785, 
ACOPLADORES OPTICOS.  
Projeto de Nobreak´s  
( Baterias)  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Eletrônica III                                                                                                                   Módulo: IV 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Executar montagens utilizando 
circuitos com tiristores para 
retificação (CA/CC) e inversão 
(CC/CA).  
 

 

Tiristores: SCR, TRIAC, DIAC, 
PUT, UJT,-----  
SCR / (Silicon Controlled Rectifier 
- Retificador Controlado de Silício  
• Funcionamento, curva 
característica, circuitos de disparo 
e circuitos de aplicação  
TRIAC (Triode for Alternating 
Current)  

 

Aula expositiva sobre Dispositivos semicondutores 
de controle de potência e tipos; 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

 
11/02 a 19/02 

Executar montagens utilizando 
circuitos com tiristores para 
retificação (CA/CC) e inversão 
(CC/CA).  
 
 

Tiristores: SCR, TRIAC, DIAC, 
PUT, UJT,-----  
SCR / (Silicon Controlled Rectifier 
- Retificador Controlado de Silício  
• Funcionamento, curva 
característica, circuitos de disparo 
e circuitos de aplicação  
TRIAC (Triode for Alternating 
Current)  
 

Aula expositiva sobre Dispositivos semicondutores 
de controle de potência e tipos; 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo 

22/02 a 04/03 
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Executar montagens utilizando 
circuitos com tiristores para 
retificação (CA/CC) e inversão 
(CC/CA).  
 
 

• Funcionamento, curva 
característica, circuitos de disparo 
e circuitos de aplicação  
TRIAC (Triode for Alternating 
Current)  
 

Aula expositiva sobre Dispositivos semicondutores 
de controle de potência e tipos; 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo 

07/03 a 11/03 

Desenvolver projetos de 
circuitos retificadores de 
potência.  
 

 

Circuitos Retificadores e 
inversores de potência  
• Retificação não-controlada, 
semi-controlada e controlada  

 

Aula expositiva e teórica sobre Dispositivos ; 
Executar montagem de um Dimmer de alta 
potência; 
semicondutores de controle de potência e tipos; 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo 

14/03 a 18/03 
 

Desenvolver projetos de 
circuitos retificadores de 
potência.  
 
 

• Retificação não-controlada, 
semi-controlada e controlada  
 

Aula expositiva e teórica sobre Dispositivos ; 
Executar montagem de um Dimmer de alta 
potência; 
semicondutores de controle de potência e tipos; 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 

Retomada de conteúdo 

21/03 a 15/04 
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Desenvolver projetos de 
circuitos retificadores de 
potência.  
 
 

Circuitos Retificadores e 
inversores de potência  
 

Aula expositiva e teórica sobre Dispositivos ; 
Executar montagem de um Dimmer de alta 
potência; 
semicondutores de controle de potência e tipos; 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo 

18/04 a 06/05 

Executar projeto e montagem 
de nobreak para área industrial  
 
 

 

• Retificação não-controlada, 
semi-controlada e controlada  
Componentes de especiais de 
eletrônica de potencia IGBT, GTO, 
TCA 785, ACOPLADORES 
OPTICOS.  
Projeto de Nobreak´s  
( Baterias)  
 
 
 

 

Aula expositiva e teórica sobre Dispositivos 
Optoeletrônicos e Baterias ; 
Executar montagem de um circuito Nobreak 
básico; 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo 

 
09/05 a 10/06 

Executar projeto e montagem 
de nobreak para área industrial  
 
 
 

 
• Retificação não-controlada, 
semi-controlada e controlada  
Componentes de especiais de 
eletrônica de potencia IGBT, GTO, 
TCA 785, ACOPLADORES 
OPTICOS.  
Projeto de Nobreak´s  
( Baterias)  
 
 
 

Aula expositiva e teórica sobre Dispositivos 
Optoeletrônicos e Baterias ; 
Executar montagem de um circuito Nobreak 
básico; 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo 

09/05 a 10/06 
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Executar projeto e montagem 
de nobreak para área industrial  
 
 
 

Componentes de especiais de 
eletrônica de potencia IGBT, GTO, 
TCA 785, ACOPLADORES 
OPTICOS.  
Projeto de Nobreak´s  
( Baterias)  

 

Aula expositiva e teórica sobre Dispositivos 
Optoeletrônicos e Baterias ; 
Executar montagem de um circuito Nobreak 
básico; 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo 

13/06 a 06/07 
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      IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
 
 
Analisar o funcionamento dos 
circuitos utilizando tiristores.  
 
  
 
 
 
 
 
 
Analisar o funcionamento dos 
circuitos retificadores controlados e 
não controlados de potência.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisar o funcionamento dos  
Nobreaks industriais.  

 

Exercícios em sala de 
aula; 
Avaliação escrita; 
Observação direta do 
desempenho do aluno. 
Avaliações práticas; 
Relatórios; 
 

 
 
 
 
 
Exercícios em sala de 
aula; 
Avaliação escrita; 
Observação direta do 
desempenho do aluno. 
Avaliações práticas; 
Relatórios; 

 
 
 

 
Exercícios em sala de 
aula; 
Avaliação escrita; 

Demonstração do conhecimento dos 
conceitos; 
Interpretação correta dos 
resultados; 
Participação e interação 
na atividade proposta 
apresentando soluções; 
Empenho; 
Iniciativa; 
Criatividade. 
 
 
 
Demonstração do conhecimento dos 
conceitos; 
Interpretação correta dos 
resultados; 
Participação e interação 
na atividade proposta 
apresentando soluções; 
Empenho; 
Iniciativa; 
Criatividade. 
 
Demonstração do conhecimento dos 
conceitos; 
Interpretação correta dos 

Demonstrar 
conhecimento e 
facilidade para analisar 
e interpretar, identificar circuitos de 
controle de potência com tiristores e 
IGBTS. 
 
 
 
 
 
 
 
Demonstrar 
conhecimento e 
facilidade para analisar 
e interpretar, identificar circuitos de 
controle de potência. 
 
 
 
 
 
 
Demonstrar 
conhecimento e 
facilidade para analisar 
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Observação direta do 
desempenho do aluno. 
Avaliações práticas; 
Relatórios 

resultados; 
Participação e interação 
na atividade proposta 
apresentando soluções; 
Empenho; 
Iniciativa; 
Criatividade. 
 

e interpretar, identificar circuitos de 
controle de potência empregados em 
Nobreak. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

Fevereiro 
  
 
         

Março 
  
 
         

Abril 
  
 
         

Maio 
  
 
         

Junho 
  
 
         

Julho 
  
 
         

 
*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Albuquerque , Rômulo Oliveira 
Utilizando Eletrônica com AO,SCR,TRIAC,UJT,PUT,PUT,CI555,LDR,LED,LED,IGBT,e FET de Potência 

 

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

Festa Junina dia 24/06/2016 e Visita Técnica em Usina Hidrelétrica 

 
 

 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

 
Utilização de atividades com metodologias diferenciadas e reorientação da aprendizagem, organizados da 
seguinte forma: 
Contínua e integrada ao processo de aprendizagem, com objetivo de oferecer ao aluno condições de 
apreender o que está sendo ensinado; 

 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Juliano Vieira de Paula 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2016 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

Após análise, atestamos que o PTD – Plano de Trabalho Docente apresenta-se em conformidade com o 
Plano de Curso da Habilitação Profissional e, devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico 
da Unidade Escolar. 

Nome do coordenador (a): Cláudio Rui Mateus Caleiro 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2016    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº   239               aprovado pela portaria Cetec nº 728  de 10 / 09 /2015 

Etec  Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município:  Franca 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Habilitação Profissional: Técnico em Eletrotécnica 

Qualificação:   Técnico em Eletrotécnica 

Componente Curricular: Máquinas Elétricas IV 

Módulo: IV C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Ivom Rodrigues Pereira Junior 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

 Executar e conduzir a execução técnica de trabalhos profissionais, bem como orientar e 
coordenar equipes de execução de instalações, montagens, operação, reparos ou 
manutenção;  

Prestar assistência técnica e assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento de 
projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, avaliação, 
arbitramento e consultoria, exercendo, dentre outras, as seguintes atividades: Executar, 
fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de manutenção e reparo de 
equipamentos, instalações e arquivos técnicos específicos, bem como conduzir e treinar 
as respectivas equipes;  
 Dar assistência técnica na compra venda e utilização de equipamentos e materiais  
especializados, assessorando, padronizando, mensurando e orçando. 

Plano de Trabalho Docente – 2016  
1º Semestre 

 

Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular:  Máquinas Elétricas IV                                                                                                                 Módulo: IV 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 
 
1 
 
 
 
 
2 
 

 
 
 Analisar as propriedades e características 
de máquina rotacional de geração de 
energia elétrica, alternada (Síncrona) e 
contínua. 
  
 Analisar a melhor aplicação para o 
acionamento do equipamento por: Soft-
Stater, Inversor de Frequência ou servo 
motor.  

 
 
1.1 
 
 
 
 
1.2 
 
 
1.3 
 
 
 
2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Selecionar o tipo de máquina de corrente 
contínua e alternada (Síncrona) de acordo 
com a aplicação.  
 

 
Aplicar conceitos e técnicas de instalação e 

montagem de sistemas com máquinas de corrente 
contínua e alternada (Síncrona).  

 
 Executar testes e ensaios em máquinas de 
corrente contínua e alternada (Síncrona). 

  
 

 Utilizar e testar os Soft-Starter, Inversor de 
Frequência e servo motor de acordo com as 
especificações da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT).  
 
 

 

 
 
01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tipos de geradores  
 
 Características de geradores Síncrono (CA) 
e Assíncrono (CA) e de Corrente Contínua 
(CC)  
Princípio de funcionamento  
 Tipos e aplicações  
 Características construtivas  
Circuito equivalente ensaios e normas 
técnicas  
 
 Acionamento por Soft-Starter  
 Princípio de funcionamento da Soft-Starter  
 Circuito de potência  
 
Principais funções:  
 Rampa de tensão na aceleração.  
 Rampa de tensão na desaceleração  
 Kick Start  
 Limitação de corrente  
 Pump control  
 Economia de energia  
 
Circuito de controle  
 Parametrização de Soft-Start  
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 Parâmetros de leitura  
 Parâmetros de regulação  
 Parâmetros de configuração  
 Parâmetros do motor  
 Erros e possíveis causas  
 
Acionamento por Inversor de Frequência  
 Métodos de controle dos inversores de 
frequência  
 Controle escalar  
 Controle vetorial  
 
Características dos motores de indução 
acionados com inversores de frequência  
 Parâmetros de leitura  
 Parâmetros de regulação  
 Rampas de aceleração / desaceleração  
 Curva U/F ajustável  
 Parâmetros de configuração  
Frenagem, Injeção de corrente contínua, 
Rampa de desaceleração e frenagem 
reostática, Rejeição de frequências críticas, 
Partida com motor girando (flying start),  
Compensação do escorregamento, 
Parâmetros do motor, Parâmetros das 
funções especiais, Ciclo automático, 
Controle de processos com inversores de 
frequência.  
 Parametrização de Inversor de Frequência 
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03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acionamento por SERVO 
MOTOR  
 Servomotores de corrente  
contínua  
 Servomotores de corrente 
alternada  
 Parâmetros de leitura  
 Parâmetros de regulação  
 Parâmetros de configuração  
 Parâmetros de servomotor  
 Parâmetros das funções 
especiais  
 Exemplos de parametrização  
 Parametrização de servo 
motor  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:   Máquinas Elétricas IV                                                                                                                Módulo:IV 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Selecionar o tipo de máquina 
de corrente contínua e 

alternada (Síncrona) de acordo 
com a aplicação 

Tipos de geradores  
 Características de geradores 
Síncrono (CA) e Assíncrono (CA) 
e de Corrente Contínua (CC)  
Princípio de funcionamento  
 Tipos e aplicações  
 Características construtivas  
Circuito equivalente ensaios e 
normas técnicas  

 

Aulas expositivas  
Pratica em laboratórios  
Pesquisa na Web 

 
11/ 02  a  31 /03 
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Aplicar conceitos e técnicas de 
instalação e montagem de 
sistemas com máquinas de 

corrente contínua e alternada 
(Síncrona).  

 

Acionamento por Soft-Starter  
 Princípio de funcionamento da 
Soft-Starter  
 Circuito de potência  
 
Principais funções:  
 Rampa de tensão na aceleração.  
 Rampa de tensão na 
desaceleração  
 Kick Start  
 Limitação de corrente  
 Pump control  
 Economia de energia  
 
Circuito de controle  
 Parametrização de Soft-Start  
 Parâmetros de leitura  
 Parâmetros de regulação  
 Parâmetros de configuração  
 Parâmetros do motor  
 Erros e possíveis causas 

Aulas expositivas  
Pratica em laboratórios  
Pesquisa na Web 

 
03 /04  a 23/05 
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Executar testes e ensaios em 

máquinas de corrente contínua e 

alternada (Síncrona). 

Acionamento por Inversor de 
Frequência  
 Métodos de controle dos 
inversores de frequência  
 Controle escalar  
 Controle vetorial  
 
Características dos motores de 
indução acionados com inversores 
de frequência  
 Parâmetros de leitura  
 Parâmetros de regulação  
 Rampas de aceleração / 
desaceleração  
 Curva U/F ajustável  

 

Aulas expositivas  
Pratica em laboratórios  
Pesquisa na Web 

 
24 /05 a 06/07 

Utilizar e testar os Soft-Starter, 
Inversor de Frequência e servo 

motor de acordo com as 
especificações da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT).  
 

 
 Utilizar e testar os Soft-Starter, 
Inversor de Frequência e servo 

motor de acordo com as 
especificações da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT).  
 

Aulas expositivas  
Pratica em laboratórios  
Pesquisa na Web 

 
24 /05 a 06 /07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
Analisar as propriedades 

 e características de máquina 
rotacional de geração de energia 
elétrica, alternada (Síncrona) e 
contínua.  
 
 
             Analisar a melhor aplicação                
para o acionamento do 
equipamento por: Soft-Starter, 
Inversor de Frequência ou servo 
motor.  

 
Elaboração de Projetos Técnicos 
Relatórios de práticas / ensaios / 
experimentos  
Montagens 
 

 
Avaliação escrita individual e 
prática em equipe. 
Observação direta 
Sinopses de consultas  
Simulações  
 

    
 
O desempenho do aluno será avaliado 
observando-se a precisão, clareza, 
coesão, rapidez, criticidade e 
complexidade da transferência do 
aprendizado. 
 

 
As Evidências de Desempenho serão  
de acordo com os critérios de 
desempenho e os indicadores de 
domínio. 
  
Avaliações Práticas e teóricas com 
critérios pré definidos e com ciência do 
alunos. 
 
O aluno será avaliado e caso 
necessária a recuperação será 
imediata e contínua 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
 
 

X X 
 

X X 

Março 
 

X 
 X 

  
X 

Abril 
 

X 
 X X X 

 

Maio 
 

X 
 X 

  
X 

Junho 
 

X 
 X X X X 

Julho 
 

X 
 X 

  
X 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apostilas elaboradas pelo professor 
Normas técnicas 
Manuais, catálogos e tabelas 

 

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

Eventos Pedagógicos: 
Festa Junina 24/06 
Visitas em datas a serem definidas 

 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

A recuperação contínua  inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala de aula e a 
avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, observada através dos resultados atingidos nas 
avaliações práticas e teóricas, em relação ao mínimo a ser atingido, resultado em  intervenções imediatas, 
dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Ivom Rodrigues Pereira Junior 

Assinatura:                                                                                        Data:15/02/2016 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

Após análise, atestamos que o PTD – Plano de Trabalho Docente apresenta-se em conformidade com o 
Plano de Curso da Habilitação Profissional e, devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico 
da Unidade Escolar. 

Nome do coordenador (a): 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso n.º 239 aprovado pela portaria Cetec n.º 172 de 13/09/2013   

Etec  Dr. Julio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Habilitação Profissional: Técnico em Eletrotécnica 

Qualificação: Técnico em Eletrotécnica 

Componente Curricular: Eficiência Energética 

Módulo: IV C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Luis Felipe Moherdauí Jorge 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
Identificar, definir e dinamizar os procedimentos de projetos e implantação, aceitação, 
supervisão, manutenção e sustentabilidade dos sistemas elétricos. 
Atender requisitos de proteção ambiental visando economia com melhoria no desempenho de 
equipamentos elétricos e sustentabilidade ambiental. 
Aplicar tecnologias adequadas ao projeto e sustentabilidade ambiental. 
Diagnosticar o desempenho dos equipamentos e proteção ambiental. 
Avaliar a relação custo-benefício do projeto. 
Propor melhorias no processo e melhor custo-benefício. 
Interagir com órgãos normativos e de regulamentação eletroeletrônico. 

Trabalhar com indicadores da qualidade em todos os níveis da cadeia produtiva de energia, eficiência, 

qualidade e conservação de energia.  

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 
Componente Curricular:  Eficiência Energética                                                                      Módulo: IV 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
 
2 

 
 
  3 
 
 
  4 

Interpretar a legislação e as normas 
técnicas referentes ao fornecimento, à 
qualidade, eficiência de energia e os 
impactos ao meio ambiente.  
 
Analisar circuitos elétricos visando à 
conservação e à qualidade da energia.  
 
Coordenar as atividades de gerenciamento 
e conservação de energia.  
 
Elaborar planos de uso racional e 
conservação de energia.  
 
 
 

1.1 
 
 

2.1 
 
 
2.2 

 
 

3.1 
 
 

3.2 
 
 

4.1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Aplicar as normas técnicas referentes ao 
fornecimento e tarifação de energia.  
 
Realizar medidas de consumo e fatores de 
qualidade de energia.  
  
Identificar os fatores que produzem distúrbios de 
energia.  
 
Aplicar a legislação pertinente à proteção do meio 
ambiente e conservação de energia.  
 
Selecionar equipamentos com base no uso 
racional e na qualidade da energia.  
 
Aplicar soluções para diminuição dos distúrbios de 
energia.  
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

Energia sustentável  
  
-Análise de curva de carga e das 
características de um consumidor  
  
-Técnicas para o uso racional e eficiente de 
energia elétrica  
  
-Aplicação de sistemas de iluminação mais 
eficientes  
  
-Utilização de inversor de frequência para 
economia de energia  
  
-Aplicação de motores elétricos de alto 
rendimento  
  
-Análise de investimento para substituição 
de equipamentos por um mais eficiente  
 
Qualidade de energia elétrica  
 
-Introdução aos conceitos de qualidade de 
energia 
 
-Influência do fator de potência na qualidade 
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3 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
 
 
6 
 
 
7 
 

de energia  
 
Continuidade e interrupção de energia  
 
Subtensão e afundamentos de tensão (SAG)  
Sobretensão e picos de tensão (SWELL) 
  
Distorções Harmônicas  
Transitórios (impulsivos e oscilatórios)  
Variação de frequência  
Desequilíbrios  
Cintilação (flicker)  
 
-Medições elétricas em painéis com 
instrumento de qualidade de energia  
 
-Soluções para os problemas de qualidade 
de energia  
-Legislação ANEEL  
• Resolução 414 (tipos de fornecimento)  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:  Eficiência Energética                                                                      Módulo: IV 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Aplicar as normas técnicas 
referentes ao fornecimento e 
tarifação de energia.  
 

Energia sustentável  
Análise de curva de carga e das 
características de um consumidor  
Técnicas para o uso racional e 
eficiente de energia elétrica  
Aplicação de sistemas de 
iluminação mais eficientes. 
Utilização de inversor de 
frequência para economia de 
energia. 
Aplicação de motores elétricos de 
alto rendimento.  
Análise de investimento para 
substituição de equipamentos por 
um mais eficiente. 

Aulas expositivas / Aulas práticas 
 

10/02 a 26/02 

 
 
Realizar medidas de consumo 
e fatores de qualidade de 
energia.  
 

Análise de investimento para 
substituição de equipamentos por 
um mais eficiente. 
Qualidade de energia elétrica. 
Introdução aos conceitos de 
qualidade de energia. 
Influência do fator de potência na 
qualidade de energia. 

Aulas expositivas / Aulas práticas 
29/02 a 25/03 
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Identificar os fatores que 
produzem distúrbios de 
energia.  
 

Continuidade e interrupção de 
energia  
Subtensão e afundamentos de 
tensão (SAG)  
Sobretensão e picos de tensão 
(SWELL) 
Distorções Harmônicas  
Transitórios (impulsivos e 
oscilatórios)  
Variação de frequência  
Desequilíbrios  
Cintilação (flicker)  

Aulas expositivas / Aulas práticas 
 

28/03 a 22/04 
 

Aplicar a legislação pertinente 
à proteção do meio ambiente e 
conservação de energia.  
 

Soluções para os problemas de 
qualidade de energia 

Aulas expositivas / Aulas práticas 
25/04 a 27/05 

 

Selecionar equipamentos com 
base no uso racional e na 
qualidade da energia. 

Medições elétricas em painéis 
com instrumento de qualidade de 
energia  
 

Aulas expositivas / Aulas práticas 
30/05 a 24/06 

 

Aplicar soluções para 
diminuição dos distúrbios de 
energia.  

Legislação ANEEL  
• Resolução 414 (tipos de 
fornecimento)  
 

Aulas expositivas / Aulas práticas 
27/06 a 15/07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Analisar a curva de carga dos 
consumidores. 
Desenvolvimento de Técnicas 
eficientes de energia elétrica  
Aplicações de sistemas de 
iluminação mais eficientes. 
Utilização de inversores de 
frequência para economia de 
energia. 
Aplicação de motores elétricos de 
alto rendimento.  
Análise de investimento para 
substituição de equipamentos por 
um mais eficiente. 
 
 
Análise de investimento para 
substituição de equipamentos por 
um mais eficiente. 
Verificação da qualidade da energia 
elétrica. 
Introdução aos conceitos de 
qualidade de energia. 
Influência do fator de potência na 
qualidade de energia. 
 
 

Avaliação Escrita e Prática. 
 

Objetividade, persistência, clareza, 
precisão, empatia e criticidade. 
Capacidade para analisar as técnicas 
de eficiência e economia energética, 
rendimento e melhoria de 
equipamentos eletroeletrônicos, 
avaliando  
custos e impacto ambiental. 
 
 
 
 
 
 
Objetividade, persistência, clareza, 
precisão, empatia e criticidade. 
Capacidade para analisar as atividades 
de gerenciamento da energia. 
 
 
 
 
 
Objetividade, persistência, clareza, 
precisão, empatia e criticidade. 
Capacidade de analisar os distúrbios 
da rede de distribuição de energia.  

Desempenho que evidencie a 
capacidade para analisar as técnicas 
de manutenção, avaliando o impacto 
ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desempenho que evidencie a 
capacidade para analisar as atividades 
de gerenciamento da energia. 
 
 
 
 
 
 
 
Desempenho que evidencie a 
capacidade para analisar as atividades 
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Continuidade e interrupção de 
energia  
Subtensão e afundamentos de 
tensão (SAG)  
Sobretensão e picos de tensão 
(SWELL) 
Distorções Harmônicas  
Transitórios (impulsivos e 
oscilatórios)  
Variação de frequência  
Desequilíbrios  
Cintilação (flicker) 
 
Solucionar os problemas de 
qualidade de energia. 
Fazer medições elétricas em 
painéis com instrumentos de de 
energia.  
Estudar a Legislação ANEEL  
• Resolução 414, tipos de 
fornecimento de energia e 
qualidade.  
 
 

Verificação da qualidade da energia.  
 
 
 
 
 
Objetividade, persistência, clareza, 
precisão, empatia e criticidade. 
Capacidade de analisar os distúrbios 
da rede de distribuição de energia.  
Verificação da qualidade da energia. 
Instrumentos de medição e legislação 
vigente. 

de gerenciamento e distribuição da 
energia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desempenho que evidencie a 
capacidade para analisar as atividades 
de gerenciamento e distribuição da 
energia. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
 

X   X   

Março 

 
X 
 
 

 
X 
 
  X   

Abril 
 

X 
 

 
X 
 X X   

Maio 
 

X 
 

 
X 
  X   

Junho 
 

X 
 

 
X 
 X X   

Julho 
  
 
         

 
*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apostilas elaboradas pelo professor – Teoria e exercícios.                                                                
Catálogos e manuais. 
Recursos audiovisuais. 
Martinho, Edson.  Distúrbios da Energia Elétrica. 2. ed. – São Paulo: Érica, 2009. 

 

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

1. Festa  junina 24/06  

2. Visita  usina hidroelétrica  

 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 

com recursos e metodologias diferenciados, constituindo-se em intervenções imediatas na reorientação 

da aprendizagem individualizada. 
     Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do 
período letivo. 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Luis Felipe Moherdauí Jorge 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2016 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

Após análise, atestamos que o PTD - Plano de Trabalho Docente – apresenta-se em conformidade com o 
Plano de Curso da Habilitação Profissional e, devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico 
da Unidade Escolar. 

Nome do coordenador (a): Cláudio Rui Caleiro 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso n.º 239 aprovado pela portaria Cetec n.º 172  de 13/09/2013 

Etec Dr. Julio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Habilitação Profissional: Técnico em Eletrotécnica 

Qualificação: Técnico em Eletrotécnica 

Componente Curricular: Geração, Transmissão e Distribuição de Energia 

Módulo: IV C. H. Semanal: 5,0 

Professor: Luis Felipe Moherdauí Jorge 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
Identificar processos de geração de energia elétrica. 
Correlacionar componentes, acessórios, equipamentos e sistemas de transmissão e distribuição 
de energia elétrica. 

Analisar e simular redes elétricas e sistemas de controle. 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular:  Geração, Transmissão e Distribuição de Energia                                        Módulo:  IV 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

01 
 
 
 

02 
 
 
 
 
 
 
03 
 

 
 
 

04 
 
 
 
 
 

05 
 
 
 
 

Identificar processos de 
geração de energia 
elétrica. 
 
Correlacionar 
componentes, acessórios, 
equipamentos e sistemas 
de transmissão e 
distribuição de energia 
elétrica. 
 
Analisar as 
necessidades técnicas de 
manobras para energizar e 
desenergizar. 
 
Interpretar a legislação e 
as normas técnicas 
referentes à distribuição de 
energia. 
 
 
Avaliar impacto 
ambiental quando da 
implantação de sistemas 
elétricos. 
 

01 
 
 
 

02 
 
 
 
 
 
 

03 
 
 
 
 

04 
 
 
 
 

05 
 
 
 

 
 

Operar dispositivos para 
transmissão e distribuição 
de energia elétrica. 
 
Identificar e executar 
ligações e interligações de 
sistemas de energia 
elétrica. 
 
 
 
Executar serviços de 
manobra para energizar e 
desenergizar subestações 
e redes. 
 
Aplicar as normas de 
segurança na qualidade 
dos processos de 
distribuição de energia. 
 
Aplicar legislação 
pertinente ao meio 
ambiente na implantação 
de sistemas elétricos. 
 
 

01 
 
 
 

02 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 
 
 
 
 

04 
 
 
 

05 
 
 
 
 

Sistema Elétrico de 
Potência 
Introdução 
 
Geração de Energia 
Elétrica: 
• Fontes de energia: 
eólica, solar,marés, cogeração 
• Tipos de usinas: 
hidroelétrica, 
termoelétrica, nuclear (aspectos construtivos 
e funcionamento) 
 
Linhas de transmissão: 
• aspectos construtivos 
• parâmetros de uma 
linha 
 
Subestações: 
• aspectos construtivos 
• funcionamento 
 
Subestações móveis: 
• aspectos construtivos 
• funcionamento 
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06 
 
 
 

07 

Analisar e simular redes 
elétricas e sistemas de 
controle. 
 
Analisar o 
funcionamento de uma 
subestação. 

6.1 
 
 

6.2 
 
 

6.3 
 
 
 

7,1 
 
 
 
 

7.2 
 
 
 
 
 

 
 
 

Relacionar diferenças 
conceituais entre redes 
aéreas e subterrâneas.                                       
Especificar tipos de 
materiais para redes 
aéreas e subterrâneas. 
Identificar normas 
regulamentadoras para 
redes de distribuição. 
 
Identificar 
características básicas 
para uma subestação 
convencional e uma 
subestação móvel. 
Relacionar aplicações 
de uma subestação móvel. 

06 
 

 
 

 
07 

 
 

08 

Manobras em circuitos 
de potência: 
• energização 
• desenergização 
 
Simuladores de controle 
de usinas. 
 
Redes de Distribuição: 
• introdução 
• redes aéreas e 
subterrâneas: análise                                   
comparativa (cabos, 
proteção, etc) 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Geração, Transmissão e Distribuição de Energia                                        Módulo:  IV 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Operar dispositivos para 
transmissão e distribuição 
de energia elétrica. 

 

Sistema Elétrico de 
Potência 
Introdução 

 

Aulas expositivas sobre sistema elétrico de 
potência 

 
10/02 a 19/02 

Identificar e executar 
ligações e interligações de 
sistemas de energia 
elétrica. 

 

Geração de Energia 
Elétrica: 
• Fontes de energia: 
eólica, solar,marés, cogeração 
• Tipos de usinas: 
hidroelétrica, 
termoelétrica, nuclear (aspectos 
construtivos e 
funcionamento) 

 

Aulas expositivas sobre geração de energia 
elétrica 

 
22/02 a 04/03 

Executar serviços de 
manobra para energizar e 
desenergizar subestações 
e redes. 

 

Linhas de transmissão: 
• aspectos construtivos 
• parâmetros de uma 
linha 

 

Aulas expositivas sobre transmissão de energia 
elétrica 

 
07/03 a 18/03 

Aplicar as normas de 
segurança na qualidade 
dos processos de 

distribuição de energia 

Subestações: 
• aspectos construtivos 
• funcionamento 

 

Aulas expositivas sobre substações 21/03 a 08/04 
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Identificar e Aplicar conceitos 
sobre geração, transmissão e 
subestações. 

Geração, Transmissão e 
Subestações 

Avaliação/ Recuperação. Geração, Transmissão e 
Substações. 

Apresentação de Trabalhos, Seminários 
11/04 a 15/04 

Aplicar legislação 
pertinente ao meio 
ambiente na implantação 
de sistemas elétricos. 

 

Subestações móveis: 
• aspectos construtivos 
• funcionamento 

 

Aulas expositivas subestações móveis 18/04 a 22/04  

Relacionar diferenças 
conceituais entre redes 
aéreas e subterrâneas.                                       
Especificar tipos de 
materiais para redes 
aéreas e subterrâneas. 
Identificar normas 
regulamentadoras para 

redes de distribuição 

Manobras em circuitos de 
potência: 
• energização 
• desenergização 

 

Aulas expositivas sobre manobras em circuitos de 
potência 

25/04 a 29/04 

Identificar 
características básicas 
para uma subestação 
convencional e uma 
subestação móvel. 
Especificar tipos de 
materiais para redes 
aéreas e subterrâneas. 
Identificar normas 
regulamentadoras para 
redes de distribuição. 

 

Simuladores de controle de usinas 

 
Aulas expositivas sobre simuladores de controle 02/05 a 20/05 
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Identificar 
características básicas 
para uma subestação 
convencional e uma 
subestação móvel. 
Relacionar aplicações 

de uma subestação móvel. 

Redes de Distribuição: 
• introdução 

 

Aulas expositivas com introdução às redes de 
distribuição 

23/05 a 03/06 

Identificar 
características básicas 
para uma subestação 
convencional e uma 
subestação móvel. 
Relacionar aplicações 

de uma subestação móvel. 

Redes de Distribuição: 
redes aéreas  
análise                                   
comparativa (cabos, 
proteção) 

 

Aulas expositivas redes de distribuição aéreas 06/06 a 10/06 

Identificar e Aplicar conceitos 
sobre distribuição de energia 

Distribuição de Energia 
Avaliação/ Recuperação Distribuição 

Apresentação de Trabalhos, Seminários 
13/06 a 17/06 

Identificar 
características básicas 
para uma subestação 
convencional e uma 
subestação móvel. 
Relacionar aplicações 

de uma subestação móvel. 

Redes de Distribuição: 
 
subterrâneas: análise                                   
comparativa (cabos, 
proteção) 

 

Aulas expositivas sobre dedes de distribuição 
subterrâneas 

20/06 a 15/07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Identificar processos de geração de 
energia elétrica. 
 
 
Correlacionar componentes, 
acessórios, equipamentos e 
sistemas de transmissão e 
distribuição de energia elétrica.   
 
 
 
Analisar as necessidades técnicas 
de manobras para energizar e 
desenergizar. 
 
 
 
Interpretar a legislação e as normas 
técnicas referentes à distribuição de 
energia. 
 
 
 
Avaliar impacto ambiental quando 
da implantação de sistemas 
elétricos. 
 

Avaliação, trabalhos em sala de aula e 
extraclasse,  seminários. 
 
 
Avaliação, trabalhos em sala de aula e 
extraclasse,  seminários. 
 
 
 
 
 
Avaliação, trabalhos em sala de aula e 
extraclasse,  seminários. 
 
 
 
 
Avaliação, trabalhos em sala de aula e 
extraclasse,  seminários. 
 
 
 
 
Avaliação, trabalhos em sala de aula e 
extraclasse,  seminários. 
 
 

Dominar os conceitos ministrados em 
sala de aula, apresenta clareza, 
precisão e coesão, interesse e 
participação. 
Capacidade para identificar processos 
de geração de energia elétrica. 
 
 
Dominar os conceitos ministrados em 
sala de aula, apresenta clareza, 
precisão e coesão, interesse e 
participação. 
Capacidade para identificar e executar 
ligações e interligações de sistemas de 
energia elétrica. 
 
 
Dominar os conceitos ministrados em 
sala de aula, apresenta clareza, 
precisão e coesão, interesse e 
participação. 
Capacidade para analisar as 
necessidades técnicas de manobras 
para energizar e desenergizar. 
 
 
 

O aluno identifica e qualifica os 
processos de geração de energia 
elétrica. 
 
 
O aluno identifica ligações e 
interligações de sistemas de energia 
elétrica. 
 
 
O aluno analisa co clareza, precisão e 
coesão  as necessidades técnicas de 
manobras para energizar e 
desenergizar. 
 
 
 
O aluno Interpreta com clareza, 
precisão e coesão  a legislação e as 
normas técnicas referentes à 
distribuição de energia. 
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Analisar e simular redes elétricas e 
sistemas de controle. 
 
 
Analisar o funcionamento de uma 
subestação. 
 
 
 
 

Avaliação, trabalhos em sala de aula e 
extraclasse,  seminários. 
 
 
Avaliação, trabalhos em sala de aula e 
extraclasse,  seminários. 
 

Dominar os conceitos ministrados em 
sala de aula, apresenta clareza, 
precisão e coesão, interesse e 
participação. 
Capacidade para Interpretar a 
legislação e as normas técnicas 
referentes à distribuição de energia. 
 
 
Dominar os conceitos ministrados em 
sala de aula, apresenta clareza, 
precisão e coesão, interesse e 
participação. 
Capacidade para avaliar impacto 
ambiental quando da implantação de 
sistemas elétricos. 
Dominar os conceitos ministrados em 
sala de aula, apresenta clareza, 
precisão e coesão, interesse e 
participação. 
Capacidade para analisar e simular 
redes elétricas e sistemas de controle. 
 
 
Dominar os conceitos ministrados em 
sala de aula, apresenta clareza, 
precisão e coesão, interesse e 
participação. 
 
 
 

 
O aluno avalia com clareza, precisão e 
coesão o impacto ambiental quando da 
implantação de sistemas elétricos. 
 
 
 
 
O aluno analisa com clareza, precisão 
e coesão redes elétricas e sistemas de 
controle. 
 
 
 
O aluno analisa com clareza o 
funcionamento de uma subestação de 
energia elétrica. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
 

X   X   

Março 

 
X 
 
 

 
X 
 
  X   

Abril 
 

X 
 

 
X 
 X X   

Maio 
 

X 
 

 
X 
  X   

Junho 
 

X 
 

 
X 
 X X   

Julho 
  
 
         

 
*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 



 

_______________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2016 

 

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

GOZZI;Guioseppe G. M.; PAREDE, S.;Tera Miho Eletrônica Máquinas e Instalações Elétricas.Vol 3 – Ed. 
Padre Anchieta.2011 

 

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

1. Festa  junina 24/06  

2. Visita  usina hidroelétrica  

 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 

com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação da 

aprendizagem individualizada. 

Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo. 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Luis Felipe Moherdauí Jorge 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2016 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

Após análise, atestamos que o Plano de Trabalho Docente do 4º módulo do curso de  Eletrotécnica 
apresenta-se em conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional e devidamente alinhado 
com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Nome do coordenador (a): Cláudio Rui Mateus Caleiro 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso n.º 239 aprovado pela portaria Cetec n.º 172  de 13/09/2013 

Etec Dr. Julio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Habilitação Profissional: Técnico em Eletrotécnica 

Qualificação: Técnico em Eletrotécnica 

Componente Curricular: Técnicas de Manutenção Elétrica 

Módulo: IV C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Edinan Panice Moussa 

 

 

 
 
 
 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

Executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de manutenção e reparo de 
equipamentos eletroeletrônicos, instalações e arquivos técnicos específicos, bem como conduzir 
e treinar as respectivas equipes. 
Identificar, definir e dinamizar os procedimentos de projetos e implantação, aceitação, supervisão 
e manutenção dos sistemas elétricos. 
 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 

Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 

 Componente Curricular: Técnica de Manutenção Elétrica                               Módulo: IV 
 

 

N.º 

 

Competências 

 
N.º 

 

Habilidades 

 

N.º 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisar as técnicas de manutenção, 
avaliando o impacto ambiental. 
 
 
Analisar as atividades de  
gerenciamento da manutenção. 
 
 
 
 

1.1 
 
 
 
 

1.2 
 
 

2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Aplicar a legislação e as normas técnicas 
referentes à manutenção, à saúde e à 
segurança no trabalho, à qualidade e ao meio 
ambiente. 
 
Aplicar normas de planejamento aplicadas a 
manutenção.  
  
Elaborar, supervisionar e executar projetos de  
manutenção. 

1 
 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
6 
 
7 
 

Histórico e evolução da manutenção  
  
T 
ipos de Manutenção  
  
Planejamento estratégico da  
manutenção  
  
Gerenciamento de contratos e  
terceirização da manutenção  
  
Manutenção centrada na confiabilidade  
  
Manutenção produtiva total  
  
Gestão da Manutenção 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Técnicas de Manutenção  Elétrica                                                            Módulo: IV 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Aplicar a legislação e as 
normas técnicas referentes à 
manutenção,  
à saúde e à segurança no 
trabalho, à qualidade e ao meio 
ambiente.  

Histórico e evolução  
da manutenção  
Tipos de Manutenção  
Desenvolvimento do projeto 
interdisciplinar “Palestras e 
Workshop de Temas 
Multifuncionais” 

Aulas expositivas / Aulas práticas 
10/02 a 25/03 

 

Aplicar normas de 
planejamento aplicadas a 
manutenção.  

Planejamento estratégico da  
manutenção  
Gerenciamento de contratos e 
terceirização da manutenção  
Desenvolvimento do projeto 
interdisciplinar “Palestras e 
Workshop de Temas 
Multifuncionais” 

Aulas expositivas / Aulas práticas 28/03 a 29/04 

Elaborar, supervisionar  
e executar projetos de  
manutenção. 

Manutenção centrada na 
confiabilidade   
Manutenção produtiva total  
 Gestão da Manutenção 
Desenvolvimento do projeto 
interdisciplinar “Palestras e 
Workshop de Temas 
Multifuncionais” 

Aulas expositivas / Aulas práticas 
02/05 a 15/07 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 

Componente Curricular: Técnica de Manutenção Elétrica                                                          Módulo: IV 
 

Competência 
 (por extenso) 

Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Analisar as técnicas de 
manutenção, avaliando o  
impacto ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
Analisar as atividades de  
gerenciamento da  
manutenção. 
 
 
 

Avaliação Escrita e Prática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação Escrita e Prática. 
 
 
 

Objetividade, persistência, 
clareza, precisão, empatia e 
criticidade. 
Capacidade para analisar as 
técnicas de manutenção, 
avaliando o  
impacto ambiental. 
 
 
 
Objetividade, persistência, 
clareza, precisão, empatia e 
criticidade. 
Capacidade para analisar as 
atividades de  
gerenciamento da  
manutenção. 
 
 
 
 

Desempenho que evidencie a capacidade 
para analisar as técnicas de manutenção, 
avaliando o impacto ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
Desempenho que evidencie a capacidade 
para analisar as atividades de  
gerenciamento da  
manutenção. 
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V – Plano de atividades docentes 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
 

X   X   

Março 

 
X 
 
 

 
X 
 
  X   

Abril 
 

X 
 

 
X 
 X X   

Maio 
 

X 
 

 
X 
  X   

Junho 
 

X 
 

 
X 
 X X   

Julho 
  
 
         

 
*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apostilas elaboradas pelo professor – Teoria e exercícios.                                                                  
Catálogos e manuais 
Recursos audiovisuais 

 
 

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

1. Festa  junina 24/06  

2. Visita  usina hidroelétrica  

 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 

com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação da 

aprendizagem individualizada. 

Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo. 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Edinan Panice Moussa 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2016 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

Após análise, atestamos que o Plano de Trabalho Docente do 4.º módulo do curso de  Eletrotécnica 
apresenta-se em conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional e devidamente alinhado 
com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Nome do coordenador (a): Cláudio Rui Caleiro 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 


