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ETEC Dr. Júlio Cardoso  

Código: 078 Município: Franca/SP 

Eixo Tecnológico: Controle e Processo Industriais 

Habilitação Profissional de Técnico em Mecânica 

Qualificação: Técnica de Nível Médio de Técnico em Mecânica Módulo: IV 

Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional 

C.H. Semanal: 2,5 Professor: Rodrigo Cesar Fernandes 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
O presente componente curricular visa desenvolver junto ao aluno as bases tecnológicas, 
competências e habilidades necessárias para compreender as principais questões éticas e 
organizacionais que afetam as rotinas empresariais, com foco nas atividades financeiras.  

- Aplicar as normas de Higiene e Segurança do Trabalho e Gestão Ambiental. 
- Estabelecer equipes de trabalhos. 
- Trabalhar em equipe e cooperativamente, valorizando as relações interpessoais.  
- Demonstrar iniciativa.  
- Trabalhar em equipe.  
- Contornar situações adversas.  
- Demonstrar capacidade de negociação.  
- Demonstrar capacidade de empatia.  
- Demonstrar facilidade de comunicação.  
- Demonstrar criatividade.  
- Demonstrar autocontrole. 
 

              Plano de Trabalho Docente – 2015 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional                                                                          Módulo: I 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
5 

1. Conscientizar-se da importância, do valor 
e da responsabilidade de cada trabalhador 
em relação a: qualidade do produto ou 
serviço a ser oferecido; as condições de 
higiene e segurança durante o processo de 
produção e no ambiente de trabalho; o 
respeito ao meio ambiente, ao patrimônio e 
à imagem da empresa. 
2. Identificar e respeitar os direitos e 
deveres de cidadania inerentes às 
condições de: produtor, consumidor, 
empregador, empregado, parceiro, 
concorrente, membro da comunidade 
interna e da comunidade externa à 
empresa. 
3. Identificar e respeitar as regras básicas 
de convivência social, inspiradas nos 
princípios da liberdade, igualdade, justiça e 
equidade, e as legislações que as 
normatizam. 
4. Reconhecer e ser capaz de prever 
situações que representem riscos ou 
desrespeito à integridade física, mental, 
moral e social dos cidadãos e de selecionar 
procedimentos que possam evitá-los. 
5. Trabalhar em equipe e 
cooperativamente, respeitando e 

1. 
 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
5 

1. Agir racionalmente no uso dos recursos 
materiais, cooperativamente no trato com as 
pessoas e com prudência e sensatez em ambos 
os casos. 
2. Incorporar à sua prática cotidiana 
conhecimentos, técnicas e atitudes propícias ao 
seu desenvolvimento profissional e relacional. 
3. Discernir o momento propício e a situação 
adequada e justa para oferecer ou pedir ajuda, 
aprender ou ensinar, cooperar ou competir 
(concorrer), conservar ou transformar, sempre de 
acordo com os princípios da responsabilidade e 
da solidariedade. 
4. Relacionar-se com as pessoas, valorizando 
suas contribuições e realizações e respeitando 
suas características pessoais, necessidades e  
possibilidades. 
5. Utilizar e respeitar normas de qualidade e zelar 
para que sejam garantidas no processo de 
produção, nas relações pessoais dentro da 
empresa e nas condições ambientais e sociais. 
 
 

 

1. 
 
 
 
 
 

2. 
 
 

3. 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. A importância do trabalho na humanização 
ou na desumanização do trabalhador, na 
produção da cultura, na organização dos 
processos sociais e no desenvolvimento da 
história. 
 
2. Moral, ética e legislação nas relações 
sociais e de trabalho. 
 
3. Trabalho e responsabilidade social 
 
4. A ética como princípio na construção de 
estruturas econômicas e nas organizações 
políticas e sociais. 
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valorizando a autonomia, a contribuição e a 
diversidade de cada um e estimulando, no 
grupo, ações responsáveis e solidárias. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional                                                                 Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

2. Incorporar à sua prática 
cotidiana conhecimentos, 
técnicas e atitudes propícias ao 
seu desenvolvimento 
profissional e relacional. 

 

2. Moral, ética e legislação nas 
relações sociais e de trabalho. 

 

Aula dialogada, favorecendo a participação do 
aluno. Questionário para fixação de conteúdo. 
Contextualização do tema através de exemplos do 
cotidiano. Análise de casos práticos. Análise de 
textos legais.  
 

09/02 a 27/02 

2. Incorporar à sua prática 
cotidiana conhecimentos, 
técnicas e atitudes propícias ao 
seu desenvolvimento 
profissional e relacional. 

 

2. Moral, ética e legislação nas 
relações sociais e de trabalho. 

 

Aula dialogada, favorecendo a participação do 
aluno. Questionário para fixação de conteúdo. 
Contextualização do tema através de exemplos do 
cotidiano. Análise de casos práticos. Análise de 
textos legais.  
 

02/03 a 20/03 

1. Agir racionalmente no uso 
dos recursos materiais, 
cooperativamente no trato com 
as pessoas e com prudência e 
sensatez em ambos os casos. 

 

1. A importância do trabalho na 
humanização ou na 
desumanização do trabalhador, na 
produção da cultura, na 
organização dos processos 
sociais e no desenvolvimento da 
história. 

 

Aula dialogada, favorecendo a participação do 
aluno. Questionário para fixação de conteúdo. 
Contextualização do tema através de exemplos do 
cotidiano. Dinâmicas de grupo. 

23/03 a 10/04 
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1. Agir racionalmente no uso 
dos recursos materiais, 
cooperativamente no trato com 
as pessoas e com prudência e 
sensatez em ambos os casos. 

 

1. A importância do trabalho na 
humanização ou na 
desumanização do trabalhador, na 
produção da cultura, na 
organização dos processos 
sociais e no desenvolvimento da 
história. 

 

Aula dialogada, favorecendo a participação do 
aluno. Questionário para fixação de conteúdo. 
Contextualização do tema através de exemplos do 
cotidiano. Dinâmicas de grupo. 

13/04 a 24/04 

3. Discernir o momento 
propício e a situação adequada 
e justa para oferecer ou pedir 
ajuda, aprender ou ensinar, 
cooperar ou competir 
(concorrer), conservar ou 
transformar, sempre de acordo 
com os princípios da 
responsabilidade e da 
solidariedade. 
 

 

3. Trabalho e responsabilidade 
social 

 

Aula dialogada, favorecendo a participação do 
aluno. Questionário para fixação de conteúdo. 
Contextualização do tema através de exemplos do 
cotidiano. Análise de textos legais. 

27/04 a 15/05 

5. Utilizar e respeitar normas 
de qualidade e zelar para que 
sejam garantidas no processo 
de produção, nas relações 
pessoais dentro da empresa e 
nas condições ambientais e 
sociais. 
 
 

 

3. Trabalho e responsabilidade 
social 
 

Aula dialogada, favorecendo a participação do 
aluno. Questionário para fixação de conteúdo. 
Contextualização do tema através de exemplos do 
cotidiano. Análise de textos legais. 

 
18/05 a 29/05 
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4. Relacionar-se com as 
pessoas, valorizando suas 
contribuições e realizações e 
respeitando suas 
características pessoais, 
necessidades e possibilidades. 
 
 

 

4. A ética como princípio na 
construção de estruturas 
econômicas e nas organizações 
políticas e sociais. 
 

Aula dialogada, favorecendo a participação do 
aluno. Contextualização do tema através de 
exemplos do cotidiano. Questões para fixação de 
conteúdo.   

 
01/06 a 19/06 

4. Relacionar-se com as 
pessoas, valorizando suas 
contribuições e realizações e 
respeitando suas 
características pessoais, 
necessidades e possibilidades. 
 
 

 

4. A ética como princípio na 
construção de estruturas 
econômicas e nas organizações 
políticas e sociais. 
 

Aula dialogada, favorecendo a participação do 
aluno. Contextualização do tema através de 
exemplos do cotidiano. Questões para fixação de 
conteúdo.   

 
22/06 a 07/07 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional                                                        Módulo: I 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

1. Conscientizar-se da 
importância, do valor e da 
responsabilidade de cada 
trabalhador em relação a: 
qualidade do produto ou 
serviço a ser oferecido; as 
condições de higiene e 
segurança durante o processo 
de produção e no ambiente de 
trabalho; o respeito ao meio 
ambiente, ao patrimônio e à 
imagem da empresa. 

1. Agir racionalmente no uso 
dos recursos materiais, 
cooperativamente no trato com 
as pessoas e com prudência e 
sensatez em ambos os casos. 
 
 
 

 

 Questões para fixação 
de conteúdo em sala de 
aula; 

 Avaliação escrita 
individual; 

 Participação, 
considerando esta última 
como o comprometimento 
demonstrado pelo aluno 
durante o processo de 
aprendizagem. 

 Dinâmica de grupo. 

  Clareza; 

 Criticidade; 

 Precisão na identificação 
da legislação pertinente; 

 Linguagem adequada; 

 Organização 

 Embasamento conceitual. 

 Participação 
 

 Demonstrar, nas 
atividades e avaliações 
propostas, capacidade de  
agir racionalmente no uso de 
recursos materiais e no trato 
com as pessoas.  

2. Identificar e respeitar os 
direitos e deveres de 
cidadania inerentes às 
condições de: produtor, 
consumidor, empregador, 
empregado, parceiro, 
concorrente, membro da 
comunidade interna e da 
comunidade externa à 
empresa. 
 
 
 
 
 
 

2. Incorporar à sua prática 
cotidiana conhecimentos, 
técnicas e atitudes propícias ao 
seu desenvolvimento 
profissional e relacional. 
 

 Questões para fixação 
de conteúdo em sala de 
aula; 

 Avaliação escrita 
individual; 

 Participação, 
considerando esta última 
como o comprometimento 
demonstrado pelo aluno 
durante o processo de 
aprendizagem. 
 

 Clareza; 

 Criticidade; 

 Precisão na identificação 
da legislação pertinente; 

 Linguagem adequada; 

 Organização 

 Embasamento conceitual. 

 Participação 
 

 Demonstrar, nas 
avaliações e nos exercícios 
em sala de aula, capacidade 
de reconhecer as práticas de 
desenvolvimento profissional 
e relacional.  
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3. Identificar e respeitar as 
regras básicas de convivência 
social, inspiradas nos 
princípios da liberdade, 
igualdade, justiça e 
equidade, e as legislações 
que as normatizam. 
 

3. Discernir o momento 
propício e a situação adequada 
e justa para oferecer ou pedir 
ajuda, aprender ou ensinar, 
cooperar ou competir 
(concorrer), conservar ou 
transformar, sempre de acordo 
com os princípios da 
responsabilidade e da 
solidariedade. 
 

 Questões para fixação 
de conteúdo em sala de 
aula; 

 Avaliação escrita 
individual; 

 Participação, 
considerando esta última 
como o comprometimento 
demonstrado pelo aluno 
durante o processo de 
aprendizagem. 

 Seminário. 

 Clareza; 

 Criticidade; 

 Precisão na identificação 
da legislação pertinente; 

 Linguagem adequada; 

 Organização 

 Embasamento conceitual. 

 Participação 
 

 Demonstrar, nas 
avaliações, capacidade de  
aplicar e compreender a 
importância do da 
responsabilidade social e 
solidariedade.   

4. Reconhecer e ser capaz de 
prever situações que 
representem riscos ou 
desrespeito à integridade 
física, mental, moral e social 
dos cidadãos e de selecionar 
procedimentos que possam 
evitá-los. 
 

4. Relacionar-se com as 
pessoas, valorizando suas 
contribuições e realizações e 
respeitando suas 
características pessoais, 
necessidades e  possibilidades.  

 Questões para fixação 
de conteúdo em sala de 
aula; 

 Avaliação escrita 
individual; 

 Participação, 
considerando esta última 
como o comprometimento 
demonstrado pelo aluno 
durante o processo de 
aprendizagem. 

 Dinâmica de grupo. 

 Clareza; 

 Criticidade; 

 Precisão na identificação 
da legislação pertinente; 

 Linguagem adequada; 

 Organização 

 Embasamento conceitual. 

 Participação 
 

 Demonstrar nas 
atividades e avaliações 
solicitadas, capacidade de 
compreender e aplicar os 
procedimentos que valorizam 
os relacionamentos 
interpessoais.   

5. Trabalhar em equipe e 
cooperativamente, 
respeitando e valorizando a 
autonomia, a contribuição e a 
diversidade de cada um e 
estimulando, no grupo, ações 
responsáveis e solidárias. 
 

5. Utilizar e respeitar normas 
de qualidade e zelar para que 
sejam garantidas no processo 
de produção, nas relações 
pessoais dentro da empresa e 
nas condições ambientais e 
sociais. 
 

 Questões para fixação 
de conteúdo em sala de 
aula; 

 Avaliação escrita 
individual; 

 Participação, 
considerando esta última 
como o comprometimento 
demonstrado pelo aluno 
durante o processo de 
aprendizagem. 

 Clareza; 

 Criticidade; 

 Precisão na identificação 
da legislação pertinente; 

 Linguagem adequada; 

 Organização 

 Embasamento conceitual. 

 Participação 

  

 Demonstrar nas 
atividades e avaliações 
solicitadas, capacidade de 
compreender e aplicar as 
normas de qualidade de 
condições ambientais e 
sociais.  
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

DENSA, Roberta. Direito do Consumidor. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
PASSOS, Elizete. Ética nas Organizações. São Paulo: Editora Atlas S. A, 2009. 
SOUZA, Maria Cristina Gonçalves de, Ética no Ambiente de Trabalho. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora 
Elsevier LTDA, 2009. 
Vázques, Adolfo Sánchez. Ética. 31.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.  
MARQUES, Fabíola; ABUD, Cláudia José. Direito do Trabalho. 5° ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

- Material de apoio em forma de texto, montado pelo professor. 
 

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

1. Identificar o motivo do baixo rendimento.  

2. Trabalhar individualmente com o aluno através de exercícios e pesquisas a serem realizadas. 
Durante as aulas, reforçar o aprendizado voltando à matéria quando citar exemplos. (Os alunos 
em estágio normal não se sentirão prejudicados tendo em vista a seqüência da matéria e os 
alunos com dificuldades terão nova oportunidade de aprender ou de sanar suas dúvidas). 
 3. Recuperação contínua realizada em sala de aula, facilitando o trabalho, estimulando 
esclarecimentos de dúvidas e articulando conceitos, possibilitando desta forma ao aluno 
acompanhar o ritmo da classe. 
 
 

VII– Identificação: 

Nome do professor: Rodrigo Cesar Fernandes 

Assinatura:                                                                                        Data: 02/03/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

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

FRANCA–SP, 08 DE FEVEREIRO DE 2015 

HERBET.FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO 

COORDENADOR DE CURSO CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 

Assinatura:                                                                                     
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Etec  

ETEC  Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Controle de Processos Industriais 

Habilitação Profissional de: Técnico em  Mecânica 

Qualificação: Técnico em Mecânica 

Componente Curricular: Tecnologia em Manutenção 

Módulo: IV C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Antônio Moacir de Sousa 

 

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

 
- Elaborar e interpretar desenho técnico  
- Aplicar as normas de Higiene e Segurança do Trabalho e Gestão Ambiental  
- Aplicar normas técnicas de desenho industrial.  
- Identificar características físicas e mecânicas de materiais e equipamentos.  
- Desenvolver desenhos e projetos com recursos de Informática  
- Desenvolver programas de manutenções  

Plano de Trabalho Docente – 2015 
 

Ensino Técnico 
1º Semestre 
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- Conhecer e aplicar processos de soldagem 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular:  Tecnologia em Manutenção                              Módulo: IV 
 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 

2 
 

3 
 

4 
 
 

5 
 
 

6 
 
 

7 

Definir métodos de levantamento e análise 
de dados.  
 
Interpretar cronogramas físico-financeiros.  
 
Integrar normas técnicas pertinentes.  
 
Identificar características de operação e 
controle de processos industriais.  
 
Avaliar e planejar a qualificação de equipes 
de trabalho.  
 
Decidir quanto à viabilidade técnico-
econômica de manutenção.  

 
Analisar condições técnicas, 
econômicas e ambientais.  

1 
 

2 
 
 

3 
 

4 
 

5 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Calcular o custo industrial de manutenção 
  
Especificar características e propriedades de 
materiais e insumos.  
 
Organizar banco de dados.  
 
Realizar regulagem de equipamentos.  

 
Estabelecer critérios de qualidade e 
produtividade ligados aos tipos 
manutenções.  
 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 
 

6 

Conceitos de manutenção (, preventiva, 
preditiva  e corretiva)  
 
Conceitos de lubrificação lubrificantes (óleos 
e graxas)  
 
Aplicação de lubrificação em máquinas e 
equipamentos  
 
Planejamento de manutenção, cronogramas 
e fluxogramas  
 
Conceitos de vibrações  
 

Efeito da vibração em equipamentos  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
Componente Curricular: :  Tecnologia em Manutenção                              Módulo: IV 
                                                                                                          

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Calcular o custo industrial 
de manutenção  

Introdução à Manutenção; 

 
Aulas teóricas e práticas, demonstradas e 
comentadas ; 

09/02   a   13/02 
 

Especificar características e 
propriedades de materiais e 
insumos.  

Importância e tipos de 
manutenção nas  empresas; 

 

Aulas teóricas e práticas, demonstradas e 
comentadas ; 

 
16/02   a   20/02 

Especificar características e 
propriedades de materiais e 
insumos. 

Importância e tipos de 
manutenção nas  empresas; 
 

Aulas teóricas e práticas, demonstradas e 
comentadas ; 

23/02   a   27/02 

Especificar características e 
propriedades de materiais e 
insumos.  

 

Tipos de Manutenção; 
 

Aulas teóricas e práticas, demonstradas e 
comentadas ; 

02/03   a   06/03 

Calcular o custo industrial de 
manutenção 
 

Conceitos de manutenção  
planejada e classificação; 
 
 

Aulas teóricas e práticas, demonstradas e 
comentadas ; 

09/03   a   13/03 

Calcular o custo industrial de 
manutenção 
 

Conceitos de manutenção  
planejada e classificação; 
 
 

Aulas teóricas e práticas, demonstradas e 
comentadas ; 

16/03    a   20/03 

Especificar características e 
propriedades de materiais e 
insumos.  
 

Manutenção preventiva e TPM; 
Conceitos objetivos e metas; 
 
 

Aulas teóricas e práticas, demonstradas e 
comentadas ; 

23/03   a   27/03 
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Especificar características e 
propriedades de materiais e 
insumos.  
 

Manutenção preventiva e TPM; 
Conceitos, objetivos e metas; 
 
 

Aulas teóricas e práticas, demonstradas e 
comentadas ; 

30/03   a   02/04 

Organizar banco de dados 

Manutenção preditiva 
Conceitos, objetivos e metas; 
 

Aulas teóricas e práticas, demonstradas e 
comentadas ; 

06/04   a   10/04 

Organizar banco de dados 

Manutenção preditiva 
Conceitos objetivos e metas; 
 

Aulas teóricas e práticas, demonstradas e 
comentadas ; 

13/04   a   17/04 

Organizar banco de dados.  

Manutenção preditiva 
Conceitos, objetivos e metas; 
Classificação; 

 

Aulas teóricas e , demonstradas e 
comentadas ; 

            20/04      a   24/04     

Especificar características e 
propriedades de materiais e 
insumos.  

 

 

Conceitos de lubrificação e 
lubrificantes (óleos e graxas)  
Classificação ; 

Aulas teóricas e , demonstradas e 
comentadas ; 

            27/04     a   30/04   

 
Especificar características e 
propriedades de materiais e 
insumos.  

 

Conceitos de lubrificação e 
lubrificantes (óleos e graxas); 
Propriedades ; 
 
 

Aulas teóricas e , demonstradas e 
comentadas ; 

            04/05   a    08/05 

 
Especificar características e 
propriedades de materiais e 
insumos.  

 

Conceitos de lubrificação e 
lubrificantes(óleos e graxas)  
Propriedades;  
 
 
 

Aulas teóricas e, demonstradas e 
comentadas; 
 
 
 

          11/05    a    15/05 
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Organizar banco de dados 

 

 

 

Planejamento de manutenção, 
cronogramas e fluxogramas 
 
 
 

Aulas teóricas e demonstradas e comentadas 
no laboratório de Mecânica; 
 
 

18/05   a   22/05 
 
 
 

Organizar banco de dados 

 

 

Planejamento de manutenção, 
cronogramas e fluxogramas 

Aulas teóricas e demonstradas e comentadas 
no laboratório de Mecânica; 
 
 

25//05    a   29/05 

Organizar banco de dados 

 

 

Planejamento de manutenção; 
PERT- CPM  

Aulas teóricas e demonstradas e comentadas 
no laboratório de Mecânica; 
 
 

01/06   a   05/06 

Organizar banco de dados 

 

 

Planejamento de manutenção; 
PERT- CPM 

Aulas teóricas e demonstradas e comentadas 
no laboratório de Mecânica; 
 
 

08/06   a    12/06 

Estabelecer critérios de 
qualidade e produtividade 
ligados aos tipos 
manutenções.  
 

Conceitos de vibrações  

 

Aulas teóricas e demonstradas e comentadas 
no laboratório de Mecânica; 
 
 

15/06   a   19/06 

Estabelecer critérios de 
qualidade e produtividade 
ligados aos tipos 
manutenções.  
 

Efeito da vibração em 
equipamentos  
 
 

Aulas teóricas e demonstradas e comentadas 
no laboratório de Mecânica; 
 
 

22/06   a   26/06 
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Estabelecer critérios de 
qualidade e produtividade 
ligados aos tipos 
manutenções.  

 

Efeito da vibração em 
equipamentos  
 
 

Aulas teóricas e demonstradas e comentadas 
no laboratório de Mecânica; 
 
 

29/06   a   03/07 

IV - Plano de Avaliação de Competências 
Componente Curricular:  Tecnologia em Manutenção                              Módulo: IV 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de 
Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

 Definir métodos de 
levantamento e análise de 
dados.  

 

 

 

 

 

Interpretar cronogramas 
físico-financeiros.  

 

 

 

 

Habilidades: 

Calcular o custo industrial 
de manutenção  
 Bases Tecnológicas: 

Conceitos de manutenção 
(preventiva,  preditiva             
e corretiva)  
 
 
 
Habilidades: 

Organizar banco de 
dados.   
Bases Tecnológicas 

Conceitos de lubrificação 
e lubrificantes(óleos e 
graxas)  

Avaliação prática e 
individual; 
Observação direta. 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação prática e 
individual; 
Observação direta. 
 
 
 

Organização; 
Destreza e precisão; 
Elaboração e execução 
de manutenção 
Utilização das normas 
indicadas para a 
realização do trabalho 
em questão. 
 
 
 
Organização; 
Destreza e precisão; 
Elaboração e execução 
de manutenção 
Utilização das normas 

Desempenho que 
evidencie: 

a) A capacidade 
de executar e 
avaliar  os 
processos 
produtivos e 
Manutenção. 

b) A aplicação de 
normas técnicas. 

 
 

Desempenho que 
evidencie: 

a) A capacidade 
de executar e 
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 Integrar normas técnicas 
pertinentes.  

 

 

 

 

 

 

Identificar características 
de operação e controle 
de processos industriais.  

 

 

 

 

 

 Avaliar e planejar a 
qualificação de equipes 
de trabalho.  

 

 

 
 
 
 
 
Habilidades: 

Especificar características 
e propriedades de 
materiais e insumos.  
Bases Tecnológicas 

Aplicação de lubrificação 
em máquinas e 
equipamentos  
 
 
 
 Habilidades: 

Realizar regulagem de 
equipamentos.  
Bases Tecnológicas 

Planejamento de 
manutenção, 
cronogramas e 
fluxogramas  
 
 
 
 
Habilidades: 
Estabelecer critérios de 
qualidade e produtividade 

 
 
 
 
Avaliação prática e 
individual; 
Observação direta. 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação prática e 
individual; 
Observação direta. 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação prática e 
individual; 
Observação direta. 
 
 

indicadas para a 
realização do trabalho 
em questão. 
 
 
 
Organização; 
Destreza e precisão; 
Elaboração e execução 
de manutenção 
Utilização das normas 
indicadas para a 
realização do trabalho 
em questão. 
 
 
 
Organização; 
Destreza e precisão; 
Elaboração e execução 
de manutenção 
Utilização das normas 
indicadas para a 
realização do trabalho 
em questão. 
 
 
 
Organização; 

avaliar  os 
processos 
produtivos e 
Manutenção. 

b) A aplicação de 
normas técnicas. 

 
 

Desempenho que 
evidencie: 

a) A capacidade 
de executar e 
avaliar  os 
processos 
produtivos e 
Manutenção. 

b) A aplicação de 
normas técnicas. 

 
 

Desempenho que 
evidencie: 

a) A capacidade 
de executar e 
avaliar  os 
processos 
produtivos e 
Manutenção. 

b) A aplicação de 
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 Decidir quanto à 
viabilidade técnico-
econômica de 
manutenção.  

 

 

 

 

 
  
Analisar condições 
técnicas, econômicas e 
ambientais.   
 

 

 

ligados aos tipos manutenções. 
Bases Tecnológicas 

Conceitos de vibrações  
Efeito da vibração em 
equipamentos 
 
 
Habilidades: 
Estabelecer critérios de 
qualidade e produtividade 
ligados aos tipos manutenções. 
Bases Tecnológicas 

Conceitos de vibrações  
Efeito da vibração em 
equipamentos 

 
 
Habilidades: 
Estabelecer critérios de 
qualidade e produtividade 
ligados aos tipos manutenções. 
Bases Tecnológicas 

Conceitos de vibrações  
Efeito da vibração em 
equipamentos 

 

 
 
 
 
 
Avaliação prática e 
individual; 
Observação direta. 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação prática e 
individual; 
Observação direta. 
 

Destreza e precisão; 
Elaboração e execução 
de manutenção 
Utilização das normas 
indicadas para a 
realização do trabalho 
em questão. 
 
 
 
Organização; 
Destreza e precisão; 
Elaboração e execução 
de manutenção 
Utilização das normas 
indicadas para a 
realização do trabalho 
em questão. 
 
 
 
Organização; 
Destreza e precisão; 
Elaboração e execução 
de manutenção 
Utilização das normas 
indicadas para a 
realização do trabalho 
em questão. 

normas técnicas. 
 

 
Desempenho que 
evidencie: 

a) A capacidade 
de executar e 
avaliar  os 
processos 
produtivos e 
Manutenção. 

b) A aplicação de 
normas técnicas. 

 
 

Desempenho que 
evidencie: 

a) A capacidade 
de executar e 
avaliar  os 
processos 
produtivos e 
Manutenção. 

b) A aplicação de 
normas técnicas. 

 
 

Desempenho que 
evidencie: 
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a) A capacidade 
de executar e 
avaliar  os 
processos 
produtivos e 
Manutenção. 

b) A aplicação de 
normas técnicas. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Internet,  
Apostila de Tele Curso 2000 de Mecânica 
Manual Protec Manutenção de Maquinas 
Normas ABNT 

 

VI – 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 nas estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do 
período letivo. 

 

VII – Identificação: 

Nome do professor: Antônio Moacir de Sousa 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 
 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

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

FRANCA–SP, 08 DE FEVEREIRO DE 2015 

HERBET.FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO 

COORDENADOR DE CURSO CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 

Assinatura:                                                                                     
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ETEC Dr. Júlio Cardoso   

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Habilitação Profissional  de Técnico em Mecânica 

Qualificação: Técnico em Mecânica Módulo: IV 

Componente Curricular: Desenv. do Trabalho de C. de Curso em Mecânica 

C.H. Semanal: 2,5 Professor: Hérbet Ferreira do Espirito Santo 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
- Utilizar instrumentos de medidas mecânicas e elétricas  
- Desenvolver trabalhos com recursos de Informática  
- Elaborar e interpretar desenho técnico  
- Aplicar as normas de Higiene e Segurança do Trabalho e Gestão Ambiental  
- Aplicar normas técnicas de desenho industrial.  
- Operar máquinas e ferramentas.  
- Identificar características físicas e mecânicas de materiais e equipamentos.  
- Realizar cálculos de dimensionamento  
- Desenvolver desenhos e projetos com recursos de Informática  
- Programar máquinas de CNC  
- Identificar e desenvolver circuitos eletro- hidráulicos e eletro- pneumáticos  
- Desenvolver programas de manutenções  
- Conhecer e aplicar processos de soldagem  

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 

1º Semestre 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Desenv. do Trabalho de C. de Curso em Mecânica     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 fases 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 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
Componente Curricular: Desenv. do Trabalho de C. de Curso em Mecânica          Módulo: IV 
Desenvolvimento do projeto interdisciplinar: Revitalização do Laboratório de Mecânica II 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

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

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

Aulas teóricas e práticas, demonstradas e 
comentadas no laboratório de informática; 

 
09 / 02 a 16 / 02 

Classificar os recursos 
necessários para o 
desenvolvimento do projeto 

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

Aulas teóricas e práticas, demonstradas e 
comentadas no laboratório de informática; 

 
17 /02 a 16 / 03 

Utilizar de modo racional os 
recursos destinados ao projeto.  
 

Definição dos procedimentos 
metodológicos  
Cronograma de atividades  
Fluxograma do processo  

Aulas teóricas e práticas, demonstradas e 
comentadas no laboratório de informática; 

 
19 / 03 a 06 / 04 

Redigir relatórios sobre o 
desenvolvimento do projeto.  
 

Dimensionamento dos recursos 
necessários  
Identificação das fontes de 
recursos  

Aulas teóricas e práticas, demonstradas e 
comentadas no laboratório de informática; 

 
09 / 04 a 27 / 04 

Construir gráficos, planilhas, 
cronogramas e fluxogramas  
 

Elaboração dos dados de 
pesquisa: seleção, codificação e 
tabulação  
 Análise dos dados: interpretação, 
explicação e especificação   

Aulas teóricas e práticas, demonstradas e 
comentadas no laboratório de informática; 

 
28 / 04 a 01 / 05 

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

Técnicas para elaboração de 
relatórios, gráficos, histogramas.  
 

Aulas teóricas e práticas, demonstradas e 
comentadas no laboratório de informática; 

 
02 / 05 a 25 / 05 

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

Sistemas de gerenciamento de 
projeto  
 Formatação de trabalhos 
acadêmicos 

Aulas teóricas e práticas, demonstradas e 
comentadas no laboratório de informática; 

 
28 / 05 a 05 / 06 
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Consultar catálogos e manuais 
de fabricantes e de 
fornecedores de serviços 
técnicos.  

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

Aulas teóricas e práticas, demonstradas e 
comentadas no laboratório de informática; 

 
06 / 06 a 07 / 07 

  
Visitas Técnicas com datas a serem 
definidas durante o semestre letivo 

 
____ / ____ a ____ / ____ 

   
 

____ / ____ a ____ / ____ 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Desenv. do Trabalho de C. de Curso em Mecânica         Módulo: IV 
 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

 Articular o conhecimento 
científico e tecnológico numa 
perspectiva interdisciplinar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Definir fases de execução de 
projetos com base na 
natureza e na complexidade 
das atividades.  
 
 
 
 
 
 
 
Correlacionar recursos 
necessários e plano de 
produção.  

Habilidades: 
Consultar catálogos e manuais 
de fabricantes e de 
fornecedores de serviços 
técnicos.  
Bases Tecnológicas: 
Referencial teórico: pesquisa e 
compilação de dados, 
produções científicas etc.  
 
 
Habilidades: 
Classificar os recursos 
necessários para o 
desenvolvimento do projeto 
Bases Tecnológicas 
Construção de conceitos 
relativos ao tema do trabalho: 
definições, terminologia, 
simbologia etc 
 
 
Habilidades: 
Utilizar de modo racional os 
recursos destinados ao projeto.  

Avaliação prática e 
individual; 
Observação direta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação prática e 
individual; 
Observação direta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação prática e 
individual; 
Observação direta. 

Organização; 
Destreza e precisão; 
Elaboração e execução do 
TCC;. 
Utilização das normas 
indicadas para a realização do 
trabalho em questão. 
 
 
 
 
Organização; 
Destreza e precisão; 
Elaboração e execução do 
TCC;. 
Utilização das normas 
indicadas para a realização do 
trabalho em questão 
 
 
 
 
Organização; 
Destreza e precisão; 
Elaboração e execução do 

Desempenho que 
evidencie: 
c) A capacidade de 

executar e avaliar  
os processos 
produtivos e 
profissional. 

d) A aplicação de 
normas técnicas . 

 
 
Desempenho que 

evidencie: 
c) A capacidade de 

executar e avaliar  
os processos 
produtivos e 
profissional. 

d) A aplicação de 
normas técnicas . 

 
 

Desempenho que 
evidencie: 
c) A capacidade de 
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 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.  
 
 
 

etc.);  
Bases Tecnológicas 
Definição dos procedimentos 
metodológicos  
 Cronograma de atividades  
Fluxograma do processo  
 
Habilidades: 
Redigir relatórios sobre o 
desenvolvimento do projeto.  
Bases Tecnológicas 
Dimensionamento dos recursos 
necessários  
Identificação das fontes de 
recursos  
 
 
Habilidades: 
Construir gráficos, planilhas, 
cronogramas e fluxogramas  
Bases Tecnológicas 
Elaboração dos dados de 
pesquisa: seleção, codificação 
e tabulação  
 Análise dos dados: 
interpretação, explicação e 
especificação  
 
Habilidades: 
Comunicar idéias de forma 
clara e objetiva por meio de 
textos e explanações orais.  
Bases Tecnológicas: 
Técnicas para elaboração de 

 
 
 
 
 
 
 
Avaliação prática e 
individual; 
Observação direta. 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação prática e 
individual; 
Observação direta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação prática e 
individual; 
Observação direta. 
 
 
 

TCC;. 
Utilização das normas 
indicadas para a realização do 
trabalho em questão 
 
 
 
Organização; 
Destreza e precisão; 
Elaboração e execução do 
TCC;. 
Utilização das normas 
indicadas para a realização do 
trabalho em questão 
 
 
 
Organização; 
Destreza e precisão; 
Elaboração e execução do 
TCC;. 
Utilização das normas 
indicadas para a realização do 
trabalho em questão 
 
 
 
 
Organização; 
Destreza e precisão; 
Elaboração e execução do 
TCC;. 
Utilização das normas 
indicadas para a realização do 

executar e avaliar  
os processos 
produtivos e 
profissional. 

d) A aplicação de 
normas técnicas. 

 
Desempenho que 

evidencie: 
c) A capacidade de 

executar e avaliar  
os processos 
produtivos e 
profissional. 

d) A aplicação de 
normas técnicas. 

 
Desempenho que 

evidencie: 
a) A capacidade de 

executar e avaliar  
os processos 
produtivos e 
profissional. 

b) A aplicação de 
normas técnicas. 

 
 

Desempenho que 
evidencie: 
a) A capacidade de 

executar e avaliar  
os processos 
produtivos e 
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Analisar metodologias de 
gestão da qualidade no 
contexto profissional.  
 
 
 
 

relatórios, gráficos, 
histogramas.  
 
 
Habilidades: 
Organizar as informações, os 
textos e os dados, conforme 
formatação definida.   
Bases Tecnológicas: 
Sistemas de gerenciamento de 
projeto  
 Formatação de trabalhos 
acadêmicos 

 
 
 
 
Avaliação prática e 
individual; 
Observação direta. 
 

trabalho em questão 
 
 
 
Organização; 
Destreza e precisão; 
Elaboração e execução do 
TCC;. 
Utilização das normas 
indicadas para a realização do 
trabalho em questão 
 

profissional. 
b) A aplicação de 

normas técnicas. 
 
Desempenho que 

evidencie: 
a) A capacidade de 

executar e avaliar  
os processos 
produtivos e 
profissional. 

b) A aplicação de 
normas técnicas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

________________________________________________________________________

___ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

Centro Paula Souza –  2015 

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

Internet,  
Apostila de tcc do Centro Paula Sousa 
Normas ETEC 

Normas ABNT 
 

VI – 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; 

 
 

VII– Identificação: 

Nome do professor: Hérbet Ferreira do Espirito Santo 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

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

FRANCA–SP, 08 DE FEVEREIRO DE 2015 

HERBET.FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO 

COORDENADOR DE CURSO CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 

Assinatura:                                                                                     
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Centro Paula Souza –  2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ETEC Dr. Júlio Cardoso   

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Habilitação Profissional: Técnico em Mecânica   

Qualificação: Técnico em Mecânica Módulo: IV 

Componente Curricular: Processos de Fabricação IV 

C.H. Semanal: 5 Professor: Luiz Mozart Carreira 

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 

1º Semestre 

 



 

________________________________________________________________________

___ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

Centro Paula Souza –  2015 

 
 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
- Elaborar e interpretar desenho técnico  
- Aplicar as normas de Higiene e Segurança do Trabalho e Gestão Ambiental  
- Aplicar normas técnicas de desenho industrial.  
- Operar máquinas e ferramentas.  
- Identificar características físicas e mecânicas de materiais e equipamentos.  
- Realizar cálculos de dimensionamento  
- Definir método e tempo de fabricação.  
- Estabelecer ferramentas para a garantia da qualidade no processo.  
- Avaliar processos, visando melhorias e eliminação de falhas.  
- Balancear linhas de produção, tendo em vista a otimização de processos.  
- Organizar equipes de trabalhos.  
- Elaborar manuais e procedimentos operacionais.  
- Realizar testes de funcionamento.  
- Colocar máquinas e equipamentos em condições de funcionamento produtivo 



 

___________________________________________________________________________ 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Processos de Fabricação IV       Módulo: IV 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
2 
 
 
3 
 
4 

Avaliar e definir processos de execução.  
 
 Identificar e interpretar processos 
produtivos.  
 
 Interpretar normas técnicas pertinentes.  
 
Identificar características de operação e 
controle de processos industriais.  

1 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 
5 

 
 
 

Aplicar métodos de produção.  
 
Interpretar croquis e esquemas.  
  
Manusear ferramentas, equipamentos e 
instrumentos de medição e controle.  
  
Utilizar equipamentos de segurança.   
 
Efetuar cálculos e folhas de processo.   
 

1  Processos de fabricação Usinagem:  
 Retificadoras (tipos e aplicações)  
 Mandrilhadoras (tipos e aplicações)  
 Brunidoras(tipos e aplicações)  
 Eletro erosão  
 
• Conformação  
 Calandras (tipos e aplicações)  
 Corte, Dobra e Repuxo  
 Estampagem  
 Elaboração de folhas de processos  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Processos de Fabricação IV              Módulo: IV 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Aplicar métodos de produção.  
Manusear ferramentas, 
equipamentos e instrumentos de 
medição e controle.  
Utilizar equipamentos de 
segurança.   

  Retificadoras Aulas teóricas e práticas e demonstradas 
 

09 / 02 a 20 / 02 

Aplicar métodos de produção.  
Interpretar croquis e esquemas.  
Manusear ferramentas, 
equipamentos e instrumentos de 
medição e controle.  
Utilizar equipamentos de 
segurança.   

Mandrilhadoras : tipo e aplicações 
 

Aulas teóricas e práticas e demonstradas 
 

23/02 a 06/03 

Aplicar métodos de produção.  
Interpretar croquis e esquemas.  
Manusear ferramentas, 
equipamentos e instrumentos de 
medição e controle.  
Utilizar equipamentos de 
segurança.   
Efetuar cálculos e folhas de 
processo.   

   Brunidoras : tipo e aplicações 
 

Aulas teóricas e práticas e demonstradas 
 

09/03 a 26/03 
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Aplicar métodos de produção.  
Interpretar croquis e esquemas.  
Manusear ferramentas, 
equipamentos e instrumentos de 
medição e controle.  
Utilizar equipamentos de 
segurança.   
Efetuar cálculos e folhas de 
processo.   

Processo de conformação: Corte, 
dobra e repuxo 
 

Aulas teóricas e práticas e demonstradas 
 

30/03 a 17/04 

Aplicar métodos de produção.  
Interpretar croquis e esquemas.  
Manusear ferramentas, 
equipamentos e instrumentos de 
medição e controle.  
Utilizar equipamentos de 
segurança.   
Efetuar cálculos e folhas de 
processo.   

   Processo de conformação: Corte, 
dobra e repuxo 
 

Aulas teóricas e práticas e demonstradas 
 

20/04 a 08/05 

Aplicar métodos de produção.  
Interpretar croquis e esquemas.  
Manusear ferramentas, 
equipamentos e instrumentos de 
medição e controle.  
Utilizar equipamentos de 
segurança.   
Efetuar cálculos e folhas de 
processo.   

   Estampagem 
 

Aulas teóricas e práticas e demonstradas 18/05 a 09/06 
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Aplicar métodos de produção.  
Interpretar croquis e esquemas.  
Manusear ferramentas, 
equipamentos e instrumentos de 
medição e controle.  
Utilizar equipamentos de 
segurança.   
Efetuar cálculos e folhas de 
processo.   

Estampagem Aulas teóricas e práticas e demonstradas 10/06 a26/06 

Aplicar métodos de produção.  
Interpretar croquis e esquemas.  
Manusear ferramentas, 
equipamentos e instrumentos de 
medição e controle.  
Utilizar equipamentos de 
segurança.   
Efetuar cálculos e folhas de 
processo.   

Elaboração de folha de processo Aulas teóricas e práticas e demonstradas 29/06 a 07/07 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Processos de Fabricação IV             Módulo: IV 
 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Avaliar e definir processos de 
execução.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilidades: 
Aplicar métodos de produção.  
Interpretar croquis e esquemas.  
Utilizar equipamentos de 
segurança.   
Efetuar cálculos e folhas de 
processo.                                 
Bases Tecnológicas: 
Processos de fabricação 
Usinagem: Retificadoras (tipos 
e aplicações)  
Mandrilhadoras(tipos e 

Avaliação prática e 
individual; 
Observação direta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organização; 
Destreza e precisão; 
Elaboração e execução de 
processos de usinagem; 
Utilização das normas 
indicadas para a realização do 
trabalho em questão. 
 
 
 
 
 

Desempenho que 
evidencie: 

a) A capacidade de 
executar e avaliar o 
processo produtivo. 

b)  A aplicação de 
normas técnicas 
higiene e segurança 
no trabalho 
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Identificar e interpretar 
processos produtivos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Interpretar normas técnicas 
pertinentes.  
 
 
 
 
 
 
 

aplicações). Brunidoras (tipos e 
aplicações). Eletro erosão. 
Conformação: Calandras 
(tipos e aplicações),Corte, 
Dobra e Repuxo. Estampagem  
Elaboração de folhas de 
processos  
 
Habilidades: 
Aplicar métodos de produção.  
Interpretar croquis e esquemas.  
Efetuar cálculos e folhas de 
processo.                                 
Bases Tecnológicas: 
Processos de fabricação 
Usinagem: Retificadoras (tipos 
e aplicações)  
Mandrilhadoras (tipos e 
aplicações). Brunidoras (tipos e 
aplicações). Eletro erosão. 
Conformação: Calandras 
(tipos e aplicações),Corte, 
Dobra e Repuxo. Estampagem  
Elaboração de folhas de 
processos  

 
Habilidades: 
Interpretar croquis e esquemas.  
Manusear ferramentas, 
equipamentos e instrumentos 
de medição e controle.  
Efetuar cálculos e folhas de 
processo.                                
Bases Tecnológicas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação prática e 
individual; 
Observação direta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação prática e 
individual; 
Observação direta. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Organização; 
Destreza e precisão; 
Elaboração e execução de 
processos de usinagem;. 
Utilização das normas 
indicadas para a realização do 
trabalho em questão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organização; 
Destreza e precisão; 
Elaboração e execução de 
processos de usinagem;. 
Utilização das normas 
indicadas para a realização do 
trabalho em questão. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desempenho que 
evidencie: 
a) A capacidade de 

executar e avaliar 
o processo 
produtivo. 

b)  A aplicação de 
normas técnicas 
higiene e 
segurança no 
trabalho 

 
 
 
 
 
 
 

Desempenho que 
evidencie:                   
a) A capacidade de 
executar e avaliar o 
processo produtivo. 
b) A aplicação de 
normas técnicas 
higiene e segurança 
no trabalho 
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Identificar características de 
operação e controle de 
processos industriais. 
 

Processos de fabricação 
Usinagem: Retificadoras (tipos 
e aplicações)  
Mandrilhadoras (tipos e 
aplicações). Brunidoras (tipos e 
aplicações). Eletro erosão. 
Conformação: Calandras 
(tipos e aplicações),Corte, 
Dobra e Repuxo. Estampagem  
Elaboração de folhas de 
processos  

Habilidades: 
Aplicar métodos de produção.  
Manusear ferramentas, 
equipamentos e instrumentos 
de medição e controle.  
Utilizar equipamentos de 
segurança.   
Efetuar cálculos e folhas de 
processo.                               
Bases Tecnológicas: 
Processos de fabricação 
Usinagem: Retificadoras (tipos 
e aplicações)  
Mandrilhadoras (tipos e 
aplicações). Brunidoras (tipos e 
aplicações). Eletro erosão. 
Conformação: Calandras 
(tipos e aplicações),Corte, 
Dobra e Repuxo. Estampagem  
Elaboração de folhas de 
processos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação prática e 
individual; 
Observação direta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organização; 
Destreza e precisão; 
Elaboração e execução de 
processos de usinagem;. 
Utilização das normas 
indicadas para a realização do 
trabalho em questão. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desempenho que 
evidencie: 

a) A capacidade 
de executar e 
avaliar o 
processo 
produtivo. 

b)  A aplicação 
de normas 
técnicas 
higiene e 
segurança no 
trabalho 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

- CONFORMAÇÃO; Apostila  desenvolvida pelo professor; 
- Processo de fabricação  Nº  2 – Telecurso -  2000 Mecânica Editora – Globo 
 

 

VI – 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; 

 
 

VII– Identificação: 

Nome do professor: Luiz Mozart Carreira 

Assinatura:                                                                                        Data: 03/03/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

. 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. 

FRANCA–SP, 08 DE MARÇO DE 2013 

HERBET FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO 

COORDENADOR DE CURSO CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 

Assinatura:                                                                                               
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Etec  

ETEC  Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Controle de Processos Industriais 

Habilitação Profissional de: Técnico em  Mecânica 

Qualificação: Técnico em Mecânica 

Componente Curricular: Tecnologia em Soldagem 

Módulo: IV C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Antônio Moacir de Sousa 

 

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

- Utilizar instrumentos de medidas mecânicas e elétricas  
- Elaborar e interpretar desenho técnico  
- Aplicar as normas de Higiene e Segurança do Trabalho e Gestão Ambiental  
- Identificar características físicas e mecânicas de materiais e equipamentos.  
- Conhecer e aplicar processos de soldagem 

Plano de Trabalho Docente – 2015 
 

Ensino Técnico 
1º Semestre 
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
Componente Curricular:  Tecnologia em Soldagem                                          Módulo: IV 
 

 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 
 

 Utilizar normas técnicas pertinentes  

 
 Especificar características de 
operação e controle de processos 
industriais.  

 
Analisar condições técnicas, 
econômicas e ambientais.  

 
 Aplicar processos de soldagem.   

1 
   
 
2 
 

3 
 
 

4 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Identificar materiais e suas ligas.  

 

Analisar processos de soldagem  

 

Verificar a viabilidade da soldagem   

 

Realizar ensaios para solda   

 
 Utilizar equipamentos de segurança para 
soldagem 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 
    9 
 
      

Introdução a solda  
 
Eletrodos  
 
Tipos de Solda e suas características  
 
Solda elétrica  
 
TIG  
 
MIG  
 
MAG  
 
Oxiacetilênica e outras  
 
Processos de Soldagem e 
aplicações 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Tecnologia em Soldagem                                           Módulo: IV 
                                                                                                                  
 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Identificar materiais e 
suas ligas. 

Introdução à solda  
Aulas teóricas e práticas, demonstradas e 
comentadas no laboratório de Mecânica; 

              09/02   a   13/02 

Analisar processos de 
soldagem   

Introdução à4r5 solda 
Aulas teóricas e práticas, demonstradas e 
comentadas no laboratório de Mecânica; 

16/02   a   20/02 

Analisar processos de 
soldagem   

Classificação dos processos 
de soldagem; 

Aulas teóricas e práticas, demonstradas e 
comentadas no laboratório de Mecânica. 

23/02   a   27/02 

Utilizar equipamentos de 

segurança para soldagem 

Tipos de Soldas e suas 
características  
 

Aulas teóricas e práticas, demonstradas e 
comentadas no laboratório de Mecânica. 

02/03   a   06/03 

Utilizar equipamentos de 

segurança para soldagem 

Tipos de Soldas e suas 
características  
 

Aulas teóricas e práticas, demonstradas e 
comentadas no laboratório de Mecânica 

09/03   a   13/03 

Verificar a viabilidade da 
soldagem   

Juntas e posições de 
soldagem; 

Aulas teóricas e práticas, demonstradas e 
comentadas no laboratório de Mecânica 

16/03   a   20/03 

Verificar a viabilidade da 
soldagem   

Juntas e posições de 
soldagem; 

Aulas teóricas e práticas, demonstradas e 
comentadas no laboratório de Mecânica 

23/03   a   27/03 

Analisar processos de 
soldagem  

 

Eletrodos; 
Classificação e funções 
básicas 

Aulas teóricas e práticas, demonstradas e 
comentadas no laboratório de Mecânica 

30/03   a   02/04 
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Analisar processos de 
soldagem  

 

Processos de Soldagem e 
aplicações; 

Aulas teóricas e práticas, demonstradas e 
comentadas no laboratório de Mecânica 

06/04   a   10/04 

Analisar processos de 
soldagem  

 

Processo de soldagem 
elétrica; 

Aulas teóricas e práticas, demonstradas e 
comentadas no laboratório de Mecânica 

13/04   a   17/04 

Analisar processos de 
soldagem  

 

Soldagem a oxiacetileno; 
Aulas teóricas e práticas, demonstradas e 
comentadas no laboratório de Mecânica 

20/04   a   24/04 

Analisar processos de 
soldagem  

 

Equipamentos e acessórios 
para soldar a oxiacetileno; 

Aulas teóricas e práticas, demonstradas e 
comentadas no laboratório de Mecânica 

27/04   a   30/04 

Analisar processos de 
soldagem  

 

Seleção e a escolha da 
máquina de solda 
 

Aulas teóricas e práticas, demonstradas e 
comentadas no laboratório de Mecânica 

04/05   a   08/05 

Verificar a viabilidade da 
soldagem   

Processo MIG/MAG 
Aulas teóricas, demonstradas e 
comentadas no laboratório de Mecânica 

11/05   a   15/05 

Verificar a viabilidade da 
soldagem   

Processo MIG/MAG 
Aulas teóricas, demonstradas e 
comentadas no laboratório de Mecânica 

18/05   a   22/05 

Verificar a viabilidade da 
soldagem   

Variáveis de Soldagem e 
suas aplicações; 

Aulas teóricas, demonstradas e 
comentadas no laboratório de Mecânica 

25/05   a   29/05 

Verificar a viabilidade da 
soldagem   

Processo TIG 
Aulas teóricas, demonstradas e 
comentadas no laboratório de Mecânica 

01/06   a   05/06 

Verificar a viabilidade da 
soldagem   

Aplicações do processo TIG 
Aulas teóricas, demonstradas e 
comentadas no laboratório de Mecânica 

08/06   a   12/06 
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Verificar a viabilidade da 
soldagem   

Soldagem com arco 
submerso; 

Aulas teóricas, demonstradas e 
comentadas no laboratório de Mecânica 

15/06   a   19/06 

Verificar a viabilidade da 
soldagem   

Aplicação do arco submerso; 
Aulas teóricas, demonstradas e 
comentadas no laboratório de Mecânica 

22/06   a   26/06 

Verificar a viabilidade da 
soldagem   

 Processo de soldagem por 
resistência elétrica; 

Aulas teóricas, demonstradas e 
comentadas no laboratório de Mecânica 

29/06   a   03/07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 
Componente Curricular: Tecnologia em Soldagem                                           Módulo: IV 

 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de 
Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

  Utilizar normas técnicas 
pertinentes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Especificar 
características de 
operação e controle de 
processos industriais.  
 
 
 
 

Habilidades: 
Identificar materiais e 
suas ligas. 
Bases Tecnológicas: 
Introdução a solda  
Solda elétrica  
Eletrodos  
Tipos de Solda e suas 
características  
 
Habilidades: 
Analisar processos de 
soldagem  
Bases Tecnológicas: 
TIG  
MIG  
MAG  
Oxiacetilênica e outras  

Avaliação prática e 
individual; 
Observação direta. 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação prática e 
individual; 
Observação direta. 
 
 
 
 
 

Organização; 
Destreza e precisão; 
Elaboração e execução 
de soldas 
Utilização das normas 
indicadas para a 
realização do trabalho 
em questão. 
 
 
 
Organização; 
Destreza e precisão; 
Elaboração e execução 
de soldas 
Utilização das normas 
indicadas para a 
realização do trabalho 

Desempenho que 
evidencie: 

e) A capacidade 
de executar e 
avaliar  os 
processos 
produtivos e 
Soldagem. 

f) A aplicação de 
normas técnicas. 

 
 

Desempenho que 
evidencie: 

e) A capacidade 
de executar e 
avaliar  os 
processos 
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Analisar condições 
técnicas, econômicas e 
ambientais.  
 
 
 
 
 
 
 
 Aplicar processos de 
soldagem.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Habilidades: 
Verificar a viabilidade da 
soldagem  
Bases Tecnológicas: 
Processos de Soldagem e 
aplicações  
 
 
 
Habilidades: 
Realizar ensaios para 
solda  
Bases Tecnológicas: 
Processos de Soldagem e 
aplicações  
Oxiacetilênica e outras  
 
  
 
 

 
 
Avaliação prática e 
individual; 
Observação direta. 
 
 
 
 
 
 
Avaliação prática e 
individual; 
Observação direta. 
 
 
 
 
 
 
 

em questão. 
 
 
 
Organização; 
Destreza e precisão; 
Elaboração e execução 
de soldas 
Utilização das normas 
indicadas para a 
realização do trabalho 
em questão. 
 
 
Organização; 
Destreza e precisão; 
Elaboração e execução 
de soldas. 
Utilização das normas 
indicadas para a 
realização do trabalho 
em questão. 
 
 
 
 

produtivos e 
Soldagem. 

f) A aplicação de 
normas técnicas. 

 
 

Desempenho que 
evidencie: 

e) A capacidade 
de executar e 
avaliar  os 
processos 
produtivos e 
Soldagem. 

f) A aplicação de 
normas técnicas. 

 
Desempenho que 

evidencie: 
a) A capacidade 

de executar e 
avaliar  os 
processos 
produtivos e 
Soldagem. 

b) A aplicação de 
normas técnicas. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apostila do Tele Curso 2000 de Mecânica 
Apostila de solda (SENAI) 
Normas ABNT/ AWS 

 

VI – 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 nas estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do 
período letivo. 

 

VII – Identificação: 

Nome do professor: Antônio Moacir de Sousa 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 
 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

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

FRANCA–SP, 08 DE FEVEREIRO DE 2015 

HERBET.FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO 

COORDENADOR DE CURSO CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 

Assinatura:                                                                                     
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Etec: Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Habilitação Profissional de: Técnico em Mecânica 

Qualificação: Técnico em Mecânica 

Componente Curricular: Automação Industrial III 

Módulo: IV C. H. Semanal: 5 

Professor: Jurandir Curci Junior 

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 

1º Semestre 
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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
- Utilizar instrumentos de medidas mecânicas e elétricas  
- Desenvolver trabalhos com recursos de Informática  
- Aplicar as normas de Higiene e Segurança do Trabalho e Gestão Ambiental  
- Realizar cálculos de dimensionamento  
- Identificar e desenvolver circuitos eletro- hidráulicos e eletro- pneumáticos  
- Avaliar processos, visando melhorias e eliminação de falhas.  
- Elaborar manuais e procedimentos operacionais.  
- Ajustar elementos eletromecânicos, utilizando ferramentas manuais e automáticas.  
- Realizar testes de funcionamento.  
- Conferir materiais e peças para instalação.  
- Acompanhar instalação de máquinas e equipamentos.  
- Avaliar condições de funcionamento, após a instalação.  
- Elaborar relatório técnico.  
- Estabelecer equipes de trabalhos.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Automação Industrial III     Módulo: IV 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 
 
6 

Atuar na concepção de projetos de 
automação.  
 
Identificar os princípios de automação e 
instalações.  
 
Interpretar projetos e leiaute, diagramas e 
esquemas.  
 
Interpretar catálogos, manuais e tabelas.  
 
Identificar características de componentes 
industriais.  
 
Interpretar e medir circuitos elétricos.  

1 
 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
6 

 
 
 

Utilizar instrumentos, máquinas e equipamentos, 
sistema de automação e instalações, buscando o 
máximo de eficiência e eficácia.   
 
Utilizar recursos de informática.  
 
Elaborar projeto.   
 
Especificar instrumentos, máquinas e 
equipamentos, sistema de automação e 
instalações.  
 
Montar, instalar, testar equipamentos e 
instrumentos.  
 
Utilizar catálogos, manuais e tabelas.  
 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
 
6 
 
7 
 
8 

Circuitos eletro-hidráulicos  
 
Circuitos eletro-pneumáticos  
 
Sistemas eletrônicos de controle 
  
Instrumentação  
 
Software dedicados (FLUIDSIM E 
PNEUSIM)  
 
Circuitos práticos ( montagem em painel)  
 
Projetos de acionamento  
 
Comando Lógico Programável (CLP)  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento do Projeto Interdisciplinar: Revitalização do Laboratório de 
Mecânica II 
Componente Curricular: Automação Industrial III         Módulo: IV 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Especificar instrumentos, 
máquinas e equipamentos, 
sistema de automação e 
instalações.  

Circuitos eletro-hidráulicos - 
introdução 
 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, no laboratório de automação. 

 
09 / 02 a 13 / 02 

Especificar instrumentos, 
máquinas e equipamentos, 
sistema de automação e 
instalações.  

Circuitos eletro-hidráulicos - 
utilização 
 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, no laboratório de automação. 

 
16 / 02 a 20 / 02 

Especificar instrumentos, 
máquinas e equipamentos, 
sistema de automação e 
instalações.  

Circuitos eletro-pneumáticos - 
introdução  
 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, no laboratório de automação. 

 
23 / 02 a 27 / 02 

Especificar instrumentos, 
máquinas e equipamentos, 
sistema de automação e 
instalações.  

Circuitos eletro-pneumáticos - 
utilização  
 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, no laboratório de automação. 

 
02 / 03 a 06 / 03 

 

Especificar instrumentos, 
máquinas e equipamentos, 
sistema de automação e 
instalações.  

Circuitos eletro-pneumáticos - 
utilização  

 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, no laboratório de automação. 

 
09 / 03 a 13 / 03 

Especificar instrumentos, 
máquinas e equipamentos, 
sistema de automação e 
instalações.  
Utilizar catálogos, manuais e 
tabelas. 

Sistemas eletrônicos de controle - 
introdução 
 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, no laboratório de automação. 

 
16 / 03 a 20 / 03 
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Especificar instrumentos, 
máquinas e equipamentos, 
sistema de automação e 
instalações.  
Utilizar catálogos, manuais e 
tabelas. 

Sistemas eletrônicos de controle - 
utilização 

 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, no laboratório de automação. 

 
23 / 03 a 27 / 03 

Utilizar instrumentos, máquinas 
e equipamentos, sistema de 
automação e instalações, 
buscando o máximo de 
eficiência e eficácia.   
Utilizar catálogos, manuais e 
tabelas. 
 
 

Instrumentação - introdução  
 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, no laboratório de automação. 

 
30 / 03 a 02 / 04 

Utilizar instrumentos, máquinas 
e equipamentos, sistema de 
automação e instalações, 
buscando o máximo de 
eficiência e eficácia.   
Utilizar catálogos, manuais e 
tabelas. 
 
 

Instrumentação - utilização 
 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, no laboratório de automação. 

 
06 / 04 a 10 / 04 

Utilizar recursos de informática.  
Elaborar projeto.   
Utilizar catálogos, manuais e 
tabelas. 
 
 
 
 

Software dedicados (FLUIDSIM E 
PNEUSIM) - introdução 
 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, no laboratório de automação. 

13 / 04 a 17 / 04 
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Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Utilizar recursos de informática.  
Elaborar projeto.   
Utilizar catálogos, manuais e 
tabelas. 

Software dedicados (FLUIDSIM E 
PNEUSIM) - utilização 
 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, no laboratório de automação. 

 
22 / 04 a 24 / 04 

Utilizar instrumentos, máquinas 
e equipamentos, sistema de 
automação e instalações, 
buscando o máximo de 
eficiência e eficácia.   
Utilizar recursos de informática.  
Elaborar projeto.   
Montar, instalar, testar 
equipamentos e instrumentos.  

Circuitos práticos (montagem em 
painel) - básico 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, no laboratório de automação. 

 
27 / 04 a 30 / 04 

Utilizar instrumentos, máquinas 
e equipamentos, sistema de 
automação e instalações, 
buscando o máximo de 
eficiência e eficácia.   
Utilizar recursos de informática.  
Elaborar projeto.   
Montar, instalar, testar 
equipamentos e instrumentos. 

Circuitos práticos (montagem em 
painel) – utilização de fim de curso 
 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, no laboratório de automação. 

 
04 / 04 a 80 / 05 
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 Utilizar instrumentos, 
máquinas e equipamentos, 
sistema de automação e 
instalações, buscando o 
máximo de eficiência e 
eficácia.   
Utilizar recursos de informática.  
Elaborar projeto.   
Montar, instalar, testar 
equipamentos e instrumentos. 

Circuitos práticos (montagem em 
painel) - temporizador  
 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, parte pratica no laboratório de 
automação. 

 
11 / 05 a 15 / 05 

 

 Utilizar instrumentos, 
máquinas e equipamentos, 
sistema de automação e 
instalações, buscando o 
máximo de eficiência e 
eficácia.   
Utilizar recursos de informática.  
Elaborar projeto.   
Montar, instalar, testar 
equipamentos e instrumentos. 

Circuitos práticos (montagem em 
painel) - contador  
 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, parte pratica no laboratório de 
automação. 

 
18 / 05 a 22 / 05 

Utilizar recursos de informática.  
Elaborar projeto.   
Montar, instalar, testar 
equipamentos e instrumentos.  

Projetos de acionamento - básico 
 

. Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, parte pratica no laboratório de 
automação. 

 
25 / 05 a 29 / 05 

Utilizar recursos de informática.  
Elaborar projeto.   
Montar, instalar, testar 
equipamentos e instrumentos.  

Projetos de acionamento – 
utilização de fim de curso  
 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, parte pratica no laboratório de 
automação. 

 
01 / 05 a 03 / 05 
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 Utilizar instrumentos, 
máquinas e equipamentos, 
sistema de automação e 
instalações, buscando o 
máximo de eficiência e 
eficácia.   
Utilizar recursos de informática.  
Elaborar projeto.   
Montar, instalar, testar 
equipamentos e instrumentos.  
Utilizar catálogos, manuais e 
tabelas. 

Projetos de acionamento - 
temporizador  
 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, parte pratica no laboratório de 
automação. 

 
08 / 06 a 12 / 06 

 Utilizar instrumentos, 
máquinas e equipamentos, 
sistema de automação e 
instalações, buscando o 
máximo de eficiência e 
eficácia.   
Utilizar recursos de informática.  
Elaborar projeto.   
Montar, instalar, testar 
equipamentos e instrumentos.  
Utilizar catálogos, manuais e 
tabelas. 

Projetos de acionamento - 
contador 
 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, parte pratica no laboratório de 
automação. 

 
15 / 06 a 19 / 06 

Utilizar recursos de informática.  
Especificar instrumentos, 
máquinas e equipamentos, 
sistema de automação e 
instalações.  
Utilizar catálogos, manuais e 
tabelas. 

Comando Lógico Programável 
(CLP) - introdução 
 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, parte pratica no laboratório de 
automação. 

 
22 / 06 a 26 / 06 
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Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Utilizar recursos de informática.  
Especificar instrumentos, 
máquinas e equipamentos, 
sistema de automação e 
instalações.  
Utilizar catálogos, manuais e 
tabelas. 

Comando Lógico Programável 
(CLP) - parametrização 
 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, no laboratório de automação. 

 
29 / 06 a 03 / 07 

Utilizar recursos de informática.  
Especificar instrumentos, 
máquinas e equipamentos, 
sistema de automação e 
instalações.  
Utilizar catálogos, manuais e 
tabelas. 

Comando Lógico Programável 
(CLP) - programação 
 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, no laboratório de automação. 

 
06 / 07 a 07 / 07 

   
 

____ / ____ a ____ / ____ 

   
 

____ / ____ a ____ / ____ 

   
 

____ / ____ a ____ / ____ 

   
 

____ / ____ a ____ / ____ 
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IV – Plano de Avaliação de Competências 
 
Componente Curricular: Automação Industrial III          Módulo: IV 
 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Atuar na concepção de 
projetos de automação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilidades: 
Utilizar instrumentos, máquinas 
e equipamentos, sistema de 
automação e instalações, 
buscando o máximo de 
eficiência e eficácia.   
Utilizar recursos de informática.  
Elaborar projeto.   
Especificar instrumentos, 
máquinas e equipamentos, 
sistema de automação e 
instalações.  
 Montar, instalar, testar 
equipamentos e instrumentos.  
Utilizar catálogos, manuais e 
tabelas.  
Bases Tecnológicas: 
Circuitos eletro-hidráulicos  
Circuitos eletro-pneumáticos  
Sistemas eletrônicos de 
controle 
Instrumentação  
Software dedicados (FLUIDSIM 
E PNEUSIM)  
Circuitos práticos ( montagem 

Avaliação prática individual; 
Observação direta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organização; 
Destreza; 
Elaboração de projetos. 
Utilização das normas 
indicadas para a realização do 
trabalho em questão;  
Capacidade para analisar e 
avaliar circuitos eletro-
hidráulicos e eletro-
pneumaticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desempenho que evidencie: 
a) A capacidade para 

especificar elementos 
que compõem  
projetos eletro-
pneumáticos e eletro-
hidráulicos; 

b) O conhecimento de 
funcionamento e 
utilização dos 
componentes eletro-
hidráulicos e eletro-
pneumáticos, 

c) Conhecimento que 
evidencie o 
entendimento de 
funcionamento e 
utilização dos 
componentes 
elétricos e CLPs . 
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 Identificar os princípios de 
automação e instalações.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretar projetos e leiaute, 
diagramas e esquemas.  
 
 
 
 
 
 

em painel)  
Projetos de acionamento  
Comando Lógico Programável 
(CLP)  
 
Habilidades: 
Utilizar instrumentos, máquinas 
e equipamentos, sistema de 
automação e instalações, 
buscando o máximo de 
eficiência e eficácia.   
Especificar instrumentos, 
máquinas e equipamentos, 
sistema de automação e 
instalações.  
Utilizar catálogos, manuais e 
tabelas.  
Bases Tecnológicas: 
Circuitos eletro-hidráulicos  
Circuitos eletro-pneumáticos  
Sistemas eletrônicos de 
controle 
Projetos de acionamento  
Comando Lógico Programável 
(CLP)  
 
Habilidades: 
Utilizar recursos de informática.  
Elaborar projeto.   
Especificar instrumentos, 
máquinas e equipamentos, 
sistema de automação e 
instalações.  
Montar, instalar, testar 

 
 
 
 
 
Avaliação prática individual; 
Observação direta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação prática individual; 
Observação direta. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Organização; 
Destreza; 
Elaboração de projetos. 
Utilização das normas 
indicadas para a realização do 
trabalho em questão;  
Capacidade para analisar e 
avaliar circuitos eletro-
hidráulicos e eletro-
pneumaticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organização; 
Destreza; 
Elaboração de projetos. 
Utilização das normas 
indicadas para a realização do 
trabalho em questão;  
Capacidade para analisar e 
avaliar circuitos eletro-

 
 
 
 
 
Desempenho que evidencie: 

a) A capacidade para 
especificar elementos 
que compõem  
projetos eletro-
pneumáticos e eletro-
hidráulicos; 

b) O conhecimento de 
funcionamento e 
utilização dos 
componentes eletro-
hidráulicos e eletro-
pneumáticos, 

c) Conhecimento que 
evidencie o 
entendimento de 
funcionamento e 
utilização dos 
componentes 
elétricos e CLPs. 
 

Desempenho que evidencie: 
a) A capacidade para 

especificar elementos 
que compõem  
projetos eletro-
pneumáticos e eletro-
hidráulicos; 

b) O conhecimento de 
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Interpretar catálogos, manuais 
e tabelas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

equipamentos e instrumentos.  
Bases Tecnológicas: 
Circuitos eletro-hidráulicos  
Circuitos eletro-pneumáticos  
Sistemas eletrônicos de 
controle 
Instrumentação  
Projetos de acionamento  
Comando Lógico Programável 
(CLP)  
 
 
 
Habilidades: 
Utilizar recursos de informática.  
Elaborar projeto.   
Especificar instrumentos, 
máquinas e equipamentos, 
sistema de automação e 
instalações.  
Utilizar catálogos, manuais e 
tabelas.  
Bases Tecnológicas: 
Circuitos eletro-hidráulicos  
Circuitos eletro-pneumáticos  
Sistemas eletrônicos de 
controle 
Instrumentação  
Projetos de acionamento  
Comando Lógico Programável 
(CLP)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação prática individual; 
Observação direta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hidráulicos e eletro-
pneumaticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organização; 
Destreza; 
Elaboração de projetos. 
Utilização das normas 
indicadas para a realização do 
trabalho em questão;  
Capacidade para analisar e 
avaliar circuitos eletro-
hidráulicos e eletro-
pneumaticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

funcionamento e 
utilização dos 
componentes eletro-
hidráulicos e eletro-
pneumáticos, 

c) Conhecimento que 
evidencie o 
entendimento de 
funcionamento e 
utilização dos 
componentes 
elétricos e CLPs. 

 
Desempenho que evidencie: 

a) A capacidade para 
especificar elementos 
que compõem  
projetos eletro-
pneumáticos e eletro-
hidráulicos; 

b) O conhecimento de 
funcionamento e 
utilização dos 
componentes eletro-
hidráulicos e eletro-
pneumáticos, 

c) Conhecimento que 
evidencie o 
entendimento de 
funcionamento e 
utilização dos 
componentes 
elétricos e CLPs. 
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Identificar características de 
componentes industriais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretar e medir circuitos 
elétricos. 
 
 

Habilidades: 
Utilizar instrumentos, máquinas 
e equipamentos, sistema de 
automação e instalações, 
buscando o máximo de 
eficiência e eficácia.   
Utilizar recursos de informática.  
Elaborar projeto.   
Especificar instrumentos, 
máquinas e equipamentos, 
sistema de automação e 
instalações.  
Montar, instalar, testar 
equipamentos e instrumentos.  
Utilizar catálogos, manuais e 
tabelas.  
Bases Tecnológicas: 
Circuitos eletro-hidráulicos  
Circuitos eletro-pneumáticos  
Sistemas eletrônicos de 
controle 
Instrumentação  
Software dedicados (FLUIDSIM 
E PNEUSIM)  
Circuitos práticos ( montagem 
em painel)  
Projetos de acionamento  
Comando Lógico Programável 
(CLP)  
 
Habilidades: 
Utilizar instrumentos, máquinas 
e equipamentos, sistema de 
automação e instalações, 

Avaliação prática individual; 
Observação direta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação prática individual; 
Observação direta. 
 

Organização; 
Destreza; 
Elaboração de projetos. 
Utilização das normas 
indicadas para a realização do 
trabalho em questão;  
Capacidade para analisar e 
avaliar circuitos eletro-
hidráulicos e eletro-
pneumaticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organização; 
Destreza; 
Elaboração de projetos. 
Utilização das normas 

Desempenho que evidencie: 
a) A capacidade para 

especificar elementos 
que compõem  
projetos eletro-
pneumáticos e eletro-
hidráulicos; 

b) O conhecimento de 
funcionamento e 
utilização dos 
componentes eletro-
hidráulicos e eletro-
pneumáticos, 

c) Conhecimento que 
evidencie o 
entendimento de 
funcionamento e 
utilização dos 
componentes 
elétricos e CLPs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desempenho que evidencie: 

a) A capacidade para 
especificar elementos 
que compõem  
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buscando o máximo de 
eficiência e eficácia.   
Especificar instrumentos, 
máquinas e equipamentos, 
sistema de automação e 
instalações.  
Montar, instalar, testar 
equipamentos e instrumentos.  
Utilizar catálogos, manuais e 
tabelas.  
Bases Tecnológicas: 
Circuitos eletro-hidráulicos  
Circuitos eletro-pneumáticos  
Sistemas eletrônicos de 
controle 
Instrumentação  
Circuitos práticos ( montagem 
em painel)  
Projetos de acionamento  
Comando Lógico Programável 
(CLP)  
 

indicadas para a realização do 
trabalho em questão;  
Capacidade para analisar e 
avaliar circuitos eletro-
hidráulicos e eletro-
pneumaticos. 
 

projetos eletro-
pneumáticos e eletro-
hidráulicos; 

b) O conhecimento de 
funcionamento e 
utilização dos 
componentes eletro-
hidráulicos e eletro-
pneumáticos, 

c) Conhecimento que 
evidencie o 
entendimento de 
funcionamento e 
utilização dos 
componentes 
elétricos e CLPs. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

-Apostila Festo Didactic 

-Apostilas de eletro - pneumática  e  eletro – hidráulica; 

-AUTOMAÇÃO – TELECURSO 2000 - MECÂNICA 
-AUTOMAÇÃO HIDRÁULICA – Editora Érica 

 

VI – 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. 

 
 

VII– Identificação: 

Nome do professor: Jurandir Curci Junior 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

. 

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

FRANCA–SP, 08 DE FEVEREIRO DE 2015 

HERBET.FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO 

COORDENADOR DE CURSO CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 

Assinatura:                                                                                           
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Etec: Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Habilitação Profissional de: Técnico em Mecânica 

Qualificação: Técnico em Mecânica 

Componente Curricular: Tecnologia de CNC II 

Módulo: IV C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Jurandir Curci Junior 

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 

1º Semestre 
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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
- Utilizar instrumentos de medidas mecânicas e elétricas  
- Desenvolver trabalhos com recursos de Informática  
- Operar máquinas e ferramentas.  
- Programar máquinas de CNC  
- Definir método e tempo de fabricação.  
- Estabelecer ferramentas para a garantia da qualidade no processo.  
- Avaliar processos, visando melhorias e eliminação de falhas.  
- Utilizar Normas Técnicas de Segurança e Meio Ambiente.  
- Balancear linhas de produção, tendo em vista a otimização de processos.  
- Elaborar manuais e procedimentos operacionais.  
- Realizar testes de funcionamento.  
- Verificar condições para instalação de máquinas e equipamentos.  
- Acompanhar instalação de máquinas e equipamentos.  
- Avaliar condições de funcionamento, após a instalação.  
- Elaborar relatório técnico.  
- Utilizar método e tempo de fabricação.  
- Atender Normas de Segurança e Meio Ambiente  
- Estabelecer equipes de trabalhos.   
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Tecnologia de CNC II     Módulo: IV 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
6 

Identificar e avaliar métodos de utilização 
de instrumentos de medição e 
interpretações de suas leituras aplicadas a 
máquinas CNC. 
  
Selecionar recursos de informática para 
aplicações a camadas de CNC. 
  
Desenvolver programação em centro de 
usinagem CNC.  
 
Correlacionar características de 
instrumentos, máquinas, equipamentos e 
instalações mecânicas com suas 
aplicações. 
  
Interpretar croquis e desenhos de 
processos industriais em centro de 
usinagem CNC.  
 
Interpretar catálogos, manuais e tabelas.  

1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
6 
 
 
7 
 
8 
 
 
9 
 

10 
 

 Aplicar normas técnicas pertinente.  
 
Elaborar e aplicar programas em centro de 
usinagem CNC.  
 
Desenhar esquemas e diagramas em processos 
industriais em centro de usinagem CNC.  
 
Executar croquis e esquemas em processos 
industriais em centro de usinagem CNC.  
 
Utilizar instrumentos e equipamentos de medição.  
 
Elaborar relatórios técnicos sobre processos 
industriais em centro de usinagem CNC. 
  
Utilizar recursos de informática.  
 
Especificar e relacionar máquinas e 
equipamentos.  
 
Utilizar equipamentos de segurança.  
 
Utilizar softwares específicos para centro de 
usinagem CNC.  

 

1 
 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 

Centro de usinagem CNC 
Sistema de coordenadas:    eixos X, Y e Z                                     
- Absoluto         - Incremental 
 
Programação Verbal 
 
Linguagem de programação 
 
Programação 
 
Simuladores 
 
Usinagem em centro de usinagem CNC 
 
Sistema CAD/CAM 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento do Projeto Interdisciplinar: Revitalização do Laboratório de 
Mecânica II 
Componente Curricular: Tecnologia de CNC II         Módulo: IV 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Aplicar normas técnicas 
pertinente.  
Elaborar relatórios técnicos 
sobre processos industriais em 
centro de usinagem CNC. 
Utilizar recursos de informática.  
Utilizar softwares específicos 
para centro de usinagem CNC. 
 

Centro de usinagem CNC 
Sistema de coordenadas:           
eixos X, Y e Z - Absoluto – Incre-
mental (introdução)                              

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, parte pratica no laboratório de CNC. 

 
09 / 02 a 13 / 02 

Aplicar normas técnicas 
pertinente.  
Elaborar relatórios técnicos 
sobre processos industriais em 
centro de usinagem CNC. 
Utilizar recursos de informática.  
Utilizar softwares específicos 
para centro de usinagem CNC. 
 

Centro de usinagem CNC 
Sistema de coordenadas:           
eixos X, Y e Z - Absoluto – Incre-
mental (utilização)                              

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, parte pratica no laboratório de CNC. 

 
16 / 02 a 20 / 02 

Aplicar normas técnicas 
pertinente.  
Elaborar relatórios técnicos 
sobre processos industriais em 
centro de usinagem CNC. 
Utilizar recursos de informática.  
Utilizar softwares específicos 
para centro de usinagem CNC. 

Centro de usinagem CNC 
Sistema de coordenadas:           
eixos X, Y e Z - Absoluto 
(exercícios)                              

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, parte pratica no laboratório de CNC. 

 
23 / 02 a 27 / 02 
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Aplicar normas técnicas 
pertinente.  
Elaborar relatórios técnicos 
sobre processos industriais em 
centro de usinagem CNC. 
Utilizar recursos de informática.  
Utilizar softwares específicos 
para centro de usinagem CNC. 
 
 

Centro de usinagem CNC 
Sistema de coordenadas:           
eixos X, Y e Z – Incremental 
(exercícios)                              

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, parte pratica no laboratório de CNC. 

 
02 / 03 a 06 / 03 

 

Aplicar normas técnicas 
pertinente.  
Utilizar recursos de informática.   
Utilizar softwares específicos 
para centro de usinagem CNC. 
 
 

Linguagem de programação 
(introdução) 

 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, parte pratica no laboratório de CNC. 

 
09 / 03 a 13 / 03 

Aplicar normas técnicas 
pertinente.  
Utilizar recursos de informática.   
Utilizar softwares específicos 
para centro de usinagem CNC. 
 
 

Linguagem de programação 
(utilização) 

 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, parte pratica no laboratório de CNC. 

 
16 / 03 a 20 / 03 

Aplicar normas técnicas 
pertinente.  
Desenhar esquemas e 
diagramas em processos 
industriais em centro de 
usinagem CNC. 
Utilizar recursos de informática.   
Utilizar softwares específicos 
para centro de usinagem CNC. 
 

Linguagem de programação 
(exercícios) 

 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, parte pratica no laboratório de CNC. 

 
23 / 03 a 27 / 03 
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Aplicar normas técnicas 
pertinente.  
Desenhar esquemas e 
diagramas em processos 
industriais em centro de 
usinagem CNC. 
Utilizar recursos de informática.   
Utilizar softwares específicos 
para centro de usinagem CNC. 
 

Linguagem de programação 
(exercícios) 

 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, parte pratica no laboratório de CNC. 

 
30 / 03 a 02 / 04 

Aplicar normas técnicas 
pertinente.  
Elaborar e aplicar programas 
em centro de usinagem CNC.  
Executar croquis e esquemas 
em processos industriais em 
centro de usinagem CNC.  
Utilizar recursos de informática.  
Utilizar softwares específicos 
para centro de usinagem CNC. 
 
 

Programação (introdução) 
 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, parte pratica no laboratório de CNC. 

 
06 / 04 a 10 / 04 

Aplicar normas técnicas 
pertinente.  
Elaborar e aplicar programas 
em centro de usinagem CNC.  
Executar croquis e esquemas 
em processos industriais em 
centro de usinagem CNC.  
Utilizar recursos de informática.  
Utilizar softwares específicos 
para centro de usinagem CNC. 

Programação (utilização) 
 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, parte pratica no laboratório de CNC. 

13 / 04 a 17 / 04 
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Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Aplicar normas técnicas 
pertinente.  
Elaborar e aplicar programas 
em centro de usinagem CNC.  
Executar croquis e esquemas 
em processos industriais em 
centro de usinagem CNC.  
Utilizar recursos de informática.  
Utilizar softwares específicos 
para centro de usinagem CNC. 

Programação (exercícios) 
 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, parte pratica no laboratório de CNC. 

 
22 / 04 a 24 / 04 

 Aplicar normas técnicas 
pertinente.  
Elaborar e aplicar programas 
em centro de usinagem CNC.  
Executar croquis e esquemas 
em processos industriais em 
centro de usinagem CNC.  
Utilizar recursos de informática.  
Utilizar softwares específicos 
para centro de usinagem CNC. 

Programação (exercícios) 
 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, parte pratica no laboratório de CNC. 

 
27 / 04 a 30 / 04 
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Aplicar normas técnicas 
pertinente.  
Elaborar e aplicar programas 
em centro de usinagem CNC.  
Executar croquis e esquemas 
em processos industriais em 
centro de usinagem CNC.  
Utilizar recursos de informática.  
Utilizar equipamentos de 
segurança.  
Utilizar softwares específicos 
para centro de usinagem CNC. 

Simuladores (introdução) 
 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, parte pratica no laboratório de CNC. 

 
04 / 04 a 80 / 05 

 Aplicar normas técnicas 
pertinente.  
Elaborar e aplicar programas 
em centro de usinagem CNC.  
Executar croquis e esquemas 
em processos industriais em 
centro de usinagem CNC.  
Utilizar recursos de informática.  
Utilizar equipamentos de 
segurança.  
Utilizar softwares específicos 
para centro de usinagem CNC. 
 

Simuladores (utilização) 
 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, parte pratica no laboratório de CNC. 

 
11 / 05 a 15 / 05 
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Aplicar normas técnicas 
pertinente.  
Elaborar e aplicar programas 
em centro de usinagem CNC.  
Executar croquis e esquemas 
em processos industriais em 
centro de usinagem CNC.  
Utilizar recursos de informática.  
Utilizar equipamentos de 
segurança.  
Utilizar softwares específicos 
para centro de usinagem CNC. 

Simuladores (exercícios) 
 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, parte pratica no laboratório de CNC. 

 
18 / 05 a 22 / 05 

 Aplicar normas técnicas 
pertinente.  
Elaborar e aplicar programas 
em centro de usinagem CNC.  
Executar croquis e esquemas 
em processos industriais em 
centro de usinagem CNC.  
Utilizar recursos de informática.  
Utilizar equipamentos de 
segurança.  
Utilizar softwares específicos 
para centro de usinagem CNC. 

Simuladores (exercícios) 
 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, parte pratica no laboratório de CNC. 

 
25 / 05 a 29 / 05 
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Elaborar e aplicar programas 
em centro de usinagem CNC.  
Executar croquis e esquemas 
em processos industriais em 
centro de usinagem CNC.  
Utilizar instrumentos e 
equipamentos de medição.  
Utilizar recursos de informática.  
Utilizar equipamentos de 
segurança.  
Utilizar softwares específicos 
para centro de usinagem CNC. 

Usinagem em centro de usinagem 
CNC (introdução) 
 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, parte pratica no laboratório de CNC. 

 
01 / 05 a 03 / 05 

Elaborar e aplicar programas 
em centro de usinagem CNC.  
Executar croquis e esquemas 
em processos industriais em 
centro de usinagem CNC.  
Utilizar instrumentos e 
equipamentos de medição.  
Utilizar recursos de informática.  
Utilizar equipamentos de 
segurança.  
Utilizar softwares específicos 
para centro de usinagem CNC. 

Usinagem em centro de usinagem 
CNC (utilização) 
 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, parte pratica no laboratório de CNC. 

 
08 / 06 a 12 / 06 

Elaborar relatórios técnicos 
sobre processos industriais em 
centro de usinagem CNC. 
Utilizar recursos de informática.  

Sistema CAD/CAM 
(introdução) 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, parte pratica no laboratório de CNC. 

 
15 / 06 a 19 / 06 

Elaborar relatórios técnicos 
sobre processos industriais em 
centro de usinagem CNC. 
Utilizar recursos de informática. 

Sistema CAD/CAM 
(utilização) 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, parte pratica no laboratório de CNC. 

 
22 / 06 a 26 / 06 
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Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Elaborar relatórios técnicos 
sobre processos industriais em 
centro de usinagem CNC. 
Utilizar recursos de informática. 

Programação Verbal (introdução) 
Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, parte pratica no laboratório de CNC. 

 
29 / 06 a 03 / 07 

Elaborar relatórios técnicos 
sobre processos industriais em 
centro de usinagem CNC. 
Utilizar recursos de informática. 

Programação Verbal (utilização) 
Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, parte pratica no laboratório de CNC. 

 
06 / 07 a 07 / 07 

   
 

____ / ____ a ____ / ____ 

   
 

____ / ____ a ____ / ____ 

   
 

____ / ____ a ____ / ____ 

   
 

____ / ____ a ____ / ____ 
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IV – Plano de Avaliação de Competências 
 
Componente Curricular: Tecnologia de CNC II          Módulo: IV 
 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Identificar e avaliar métodos 
de utilização de instrumentos 
de medição e interpretações 
de suas leituras aplicadas a 
máquinas CNC. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecionar recursos de 

Habilidades: 
Aplicar normas técnicas 
pertinente.  
Utilizar instrumentos e 
equipamentos de medição.  
Elaborar relatórios técnicos 
sobre processos industriais em 
centro de usinagem CNC. 
Utilizar recursos de informática.  
Utilizar equipamentos de 
segurança.  
Bases Tecnológicas: 
Centro de usinagem CNC. 
Sistema de coordenadas: eixos 
X, Y e Z – Absoluto                                            
- Incremental 
Linguagem de programação 
Simuladores 
 
 
 
 
 
 
Habilidades: 

Avaliação prática individual; 
Observação direta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação prática individual; 

Organização; 
Destreza; 
Elaboração de projetos. 
Utilização das normas 
indicadas para a realização do 
trabalho em questão;  
Capacidade para analisar, 
avaliar e desenvolver 
programas para centro de 
usinagem CNC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organização; 

Desempenho que evidencie: 
d) A capacidade para 

especificar símbolos e 
linguagem que 
compõem 
programação de 
centro de usinagem 
CNC; 

e) O conhecimento de 
funcionamento e 
utilização dos 
componentes, que 
fazem parte de uma 
maquina CNC; 

f) Conhecimento que 
evidencie o 
entendimento de 
funcionamento e 
utilização dos códigos 
utilizados na 
programação de 
centro de usinagem 
CNC. 

 
Desempenho que evidencie: 



 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2015 

 
 

informática para aplicações a 
maquinas CNC. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desenvolver programação em 
centro de usinagem CNC.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborar relatórios técnicos 
sobre processos industriais em 
centro de usinagem CNC. 
Utilizar recursos de informática.  
Utilizar softwares específicos 
para centro de usinagem CNC.  
Bases Tecnológicas: 
Programação Verbal 
Linguagem de programação 
Programação 
Simuladores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habilidades: 
Aplicar normas técnicas 
pertinente.  
Elaborar e aplicar programas 
em centro de usinagem CNC.  
Desenhar esquemas e 
diagramas em processos 
industriais em centro de 
usinagem CNC.  
Executar croquis e esquemas 
em processos industriais em 

Observação direta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação prática individual; 
Observação direta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destreza; 
Elaboração de projetos. 
Utilização das normas 
indicadas para a realização do 
trabalho em questão;  
Capacidade para analisar, 
avaliar e desenvolver 
programas para centro de 
usinagem CNC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organização; 
Destreza; 
Elaboração de projetos. 
Utilização das normas 
indicadas para a realização do 
trabalho em questão;  
Capacidade para analisar, 
avaliar e desenvolver 
programas para centro de 
usinagem CNC. 
 

a) A capacidade para 
especificar símbolos e 
linguagem que 
compõem 
programação de 
centro de usinagem 
CNC; 

b) O conhecimento de 
funcionamento e 
utilização dos 
componentes, que 
fazem parte de uma 
maquina CNC; 

c) Conhecimento que 
evidencie o 
entendimento de 
funcionamento e 
utilização dos códigos 
utilizados na 
programação de 
centro de usinagem 
CNC. 

 
Desempenho que evidencie: 

a) A capacidade para 
especificar símbolos e 
linguagem que 
compõem 
programação de 
centro de usinagem 
CNC; 

b) O conhecimento de 
funcionamento e 
utilização dos 
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Correlacionar características 
de instrumentos, máquinas, 
equipamentos e instalações 
mecânicas com suas 
aplicações. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

centro de usinagem CNC.  
Utilizar recursos de informática.  
Utilizar softwares específicos 
para centro de usinagem CNC.  
Bases Tecnológicas: 
Centro de usinagem CNC. 
Sistema de coordenadas: eixos 
X, Y e Z – Absoluto                                            
- Incremental 
Linguagem de programação 
Programação 
Simuladores 
Usinagem em centro de 
usinagem CNC 
 
Habilidades: 
Executar croquis e esquemas 
em processos industriais em 
centro de usinagem CNC.  
Especificar e relacionar 
máquinas e equipamentos.  
Utilizar softwares específicos 
para centro de usinagem CNC.  
Bases Tecnológicas: 
Simuladores 
Usinagem em centro de 
usinagem CNC 
Sistema CAD/CAM 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação prática individual; 
Observação direta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organização; 
Destreza; 
Elaboração de projetos. 
Utilização das normas 
indicadas para a realização do 
trabalho em questão;  
Capacidade para analisar, 
avaliar e desenvolver 
programas para centro de 
usinagem CNC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

componentes, que 
fazem parte de uma 
maquina CNC; 

c) Conhecimento que 
evidencie o 
entendimento de 
funcionamento e 
utilização dos códigos 
utilizados na 
programação de 
centro de usinagem 
CNC. 

 
 
 

Desempenho que evidencie: 
a) A capacidade para 

especificar símbolos e 
linguagem que 
compõem 
programação de 
centro de usinagem 
CNC; 

b) O conhecimento de 
funcionamento e 
utilização dos 
componentes, que 
fazem parte de uma 
maquina CNC; 

c) Conhecimento que 
evidencie o 
entendimento de 
funcionamento e 
utilização dos códigos 
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Interpretar croquis e desenhos 
de processos industriais em 
centro de usinagem CNC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretar catálogos, manuais 

 
 
 
 
 
Habilidades: 
Aplicar normas técnicas 
pertinente.  
Desenhar esquemas e 
diagramas em processos 
industriais em centro de 
usinagem CNC.  
Executar croquis e esquemas 
em processos industriais em 
centro de usinagem CNC.  
Utilizar recursos de informática.  
Especificar e relacionar 
máquinas e equipamentos.  
Utilizar softwares específicos 
para centro de usinagem CNC.  
Bases Tecnológicas: 
Centro de usinagem CNC. 
Sistema de coordenadas: eixos 
X, Y e Z – Absoluto                                            
- Incremental 
Programação Verbal 
Linguagem de programação 
Programação 
Simuladores 
Usinagem em centro de 
usinagem CNC 
Sistema CAD/CAM 
 
Habilidades: 

 
 
 
 
 
Avaliação prática individual; 
Observação direta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação prática individual; 

 
 
 
 
 
Organização; 
Destreza; 
Elaboração de projetos. 
Utilização das normas 
indicadas para a realização do 
trabalho em questão;  
Capacidade para analisar, 
avaliar e desenvolver 
programas para centro de 
usinagem CNC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organização; 

utilizados na 
programação de 
centro de usinagem 
CNC. 

 
Desempenho que evidencie: 

a) A capacidade para 
especificar símbolos e 
linguagem que 
compõem 
programação de 
centro de usinagem 
CNC; 

b) O conhecimento de 
funcionamento e 
utilização dos 
componentes, que 
fazem parte de uma 
maquina CNC; 

c) Conhecimento que 
evidencie o 
entendimento de 
funcionamento e 
utilização dos códigos 
utilizados na 
programação de 
centro de usinagem 
CNC. 

 
 
 
 
 

Desempenho que evidencie: 
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e tabelas. Aplicar normas técnicas 
pertinente.  
Elaborar e aplicar programas 
em centro de usinagem CNC.  
Especificar e relacionar 
máquinas e equipamentos.  
Bases Tecnológicas: 
Centro de usinagem CNC. 
Sistema de coordenadas: eixos 
X, Y e Z – Absoluto                                            
- Incremental 
Programação Verbal 
Linguagem de programação 
Programação 
Simuladores 
Usinagem em centro de 
usinagem CNC 
Sistema CAD/CAM 
 
 

Observação direta 
 
 

Destreza; 
Elaboração de projetos. 
Utilização das normas 
indicadas para a realização do 
trabalho em questão;  
Capacidade para analisar, 
avaliar e desenvolver 
programas para centro de 
usinagem CNC. 
 

a) A capacidade para 
especificar símbolos e 
linguagem que 
compõem 
programação de 
centro de usinagem 
CNC; 

b) O conhecimento de 
funcionamento e 
utilização dos 
componentes, que 
fazem parte de uma 
maquina CNC; 

c) Conhecimento que 
evidencie o 
entendimento de 
funcionamento e 
utilização dos códigos 
utilizados na 
programação de 
centro de usinagem 
CNC. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apostila Programação para centro de usinagem CNC ( comando Siemens). 

Automação – Telecurso 2000 - Mecânica 
Automação Hidráulica – Editora Érica 

 

VI – 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. 

 
 

VII– Identificação: 

Nome do professor: Jurandir Curci Junior 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

. 

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

FRANCA–SP, 08 DE FEVEREIRO DE 2015 

HERBET.FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO 

COORDENADOR DE CURSO CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 

Assinatura:                                                                                           
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ETEC Dr. Júlio Cardoso   

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Habilitação Profissional: Técnico em Mecânica    

Qualificação: Técnico em Mecânica   Módulo: IV 

Componente Curricular: Organização Industrial 

C.H. Semanal: 2,5 Professor : Edson Batista Rodrigues 

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

♦  Utilizar instrumentos de medidas mecânicas. 

♦  Desenvolver desenhos e projetos com recursos de Informática. 

♦  Operar máquinas e ferramentas. 

♦  Programar máquinas de CNC. 

♦  Identificar e desenvolver circuitos hidráulicos e pneumáticos. 

♦  Realizar pesquisa. 

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 

1º Semestre 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Organização Industrial         Módulo: IV 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

Definir métodos de levantamento e análise 

de dados.  

Integrar normas técnicas, padrões e 

legislação pertinentes.  

Correlacionar sistemas de gestão da 

produção.  

Identificar características de operação e 

controle de processos industriais.  

Avaliar a qualificação de equipes de 

trabalho.  

Especificar sistemas de medição e controle 

de variáveis de processos industriais.  

 Analisar condições técnicas, econômicas e 

ambientais.  

Correlacionar sistemas de gestão 

administrativa.  

1 

2 

 

 

 

3 

 

4 

5 

 

6 

 

7 

 

 

 

 

Calcular o custo industrial  

Atuar na melhoria da qualidade e da 

produtividade, na introdução de novas tecnologias 

e no intercâmbio com outros setores.  

  

Especificar características e propriedades de 

materiais e insumos.  

 Organizar banco de dados.  

Supervisionar movimentação de carga e 

equipamento. 

Estabelecer critérios de qualidade e produtividade. 

 

Desenhar esquemas de leiaute industriais.  

 

 

 

 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Caracterização do Trabalho  

Evolução Tecnológica no mundo do trabalho  

Administração Científica e Clássica do 

Trabalho  

Organização do Trabalho  

Produção  

Fabricação dos Produtos  

Custeio dos Produtos  

Interfaces do Sistema da Produção  

A Produção  

Planejamento e Controle da Produção  

Estudo de Tempos  

Produtividade  

Administração dos materiais  

Folha de Processos  

Preço de Produtos  

Desenvolvimento de novos produtos e de 

fornecedores  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
       Desenvolvimento do projeto interdisciplinar: Revitalização do Laboratório de Mecânica II 
       Componente Curricular: Organização Industrial               Módulo: IV 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Atuar na melhoria da qualidade 
e da produtividade, na 
introdução de novas 

tecnologias e no intercâmbio 
com outros setores. 

Caracterização do Trabalho Aula expositiva 
09 / 02 a 20 / 02 

 

Especificar características e 
propriedades de materiais e 

insumos. 

Evolução Tecnológica no mundo 
do trabalho 

Aula demonstrativa 23 / 02 a 06 / 03 

Organizar banco de dados. 
Administração Científica e 

Clássica do Trabalho 
Aula demonstrativa 09 / 03 a 20 / 03 

Supervisionar movimentação 

de carga e equipamento. 

Estabelecer critérios de 
qualidade e produtividade 

Organização do Trabalho Aula comentada 23 / 03 a 10 / 04 

Desenhar esquemas de leiaute 
industriais. 

Produção  

Fabricação dos Produtos 

 

Aula comentada 13 / 04 a 30 / 04 

Atuar na melhoria da qualidade 
e da produtividade, na 
introdução de novas 

tecnologias e no intercâmbio 
com outros setores. 

Custeio dos Produtos Aula discutida 04 / 05 a 15 / 05 

Organizar banco de dados. 
Especificar características, 
propriedades de materiais e 

insumos. 

Interfaces do Sistema da 

Produção  

 

Solução de problemas 18 / 05 a 29 / 05 
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Atuar na melhoria da qualidade 
e da produtividade, na 
introdução de novas 
tecnologias. 

A Produção Solução de problemas 01 / 06 a 12 / 06 

No intercâmbio com outros 
setores. 

Planejamento e Controle da 

produção.  

 

Seminários 15 /06 a 26 / 06 

Especificar características e 
propriedades de materiais e 

insumos. 

Administração dos materiais  

Preço de Produtos 

Desenvolvimento de novos 

produtos e fornecedores 

 

Trabalhos em grupo 29 / 06 a 07 / 07 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

Centro Paula Souza – 2015  

    

         IV - Plano de Avaliação de Competências 

 
Componente Curricular: Organização Industrial               Módulo: IV 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Definir métodos de 

levantamento e análise de 

dados.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Integrar normas técnicas, 

padrões e legislação 

pertinentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlacionar sistemas de 

gestão da produção.  

Habilidades: 

Calcular o custo industrial  

Bases Tecnológicas: 

Caracterização do Trabalho  

 

 

 

 

 

 

Habilidades: 

Atuar na melhoria da qualidade 

e da produtividade, na 

introdução de novas 

tecnologias e no intercâmbio 

com outros setores.  

Bases Tecnológicas: 

Evolução Tecnológica no 

mundo do trabalho  

 

 

Habilidades: 

Especificar características e 

Pesquisa e apresentação. 

Relatórios de discussão. 

Elaboração de projetos 

técnicos. 

Estudo de situações 

problemas. 

Avaliação escrita. 

 

 

 

Pesquisa e apresentação 

Relatórios de discussão 

Elaboração de projetos 

técnicos 

Estudo de situações 

problemas. 

Avaliação escrita. 
 

 
 

 

Pesquisa e apresentação 

Relatórios de discussão 

Organização;        
 
 
 
 
 

 
 
 
Organização;         
 
 
 
 
 
 

Destreza;                  

 
 
 
 
 
Destreza;                  
 
 
 
 

Desempenho que evidencie: 
a) A capacidade para 

realizar cálculos 
matemáticos;  
 
 
 
 
 
 
 
 
A capacidade para 
realizar cálculos 
matemáticos;  

 
 

A facilidade para 
interpretar normas 
técnicas. 
 
 
 
 
 

 

A facilidade para 
interpretar normas 
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Identificar características de 

operação e controle de 

processos industriais.  

 

 

 

 

 

 

 

Avaliar a qualificação de 

equipes de trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificar sistemas de 

medição e controle de 

propriedades de materiais e 

insumos 

Bases Tecnológicas: 

Administração Científica e 

Clássica do Trabalho  

 

 

 

Habilidades: 

Organizar banco de dados 

Bases Tecnológicas: 

Organização do Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades: 

Supervisionar movimentação 

de carga e equipamento.  

Bases Tecnológicas: 

Produção  

Interfaces do Sistema da 

Produção  

 

 

 

Elaboração de projetos 

técnicos 

Estudo de situações 

problemas. 

Avaliação escrita. 

 
 

  

 

Pesquisa e apresentação 

Relatórios de discussão 

Elaboração de projetos 

técnicos 

Estudo de situações 

problemas. 

Avaliação escrita. 

 
 
 

 

Pesquisa e apresentação 

Relatórios de discussão 

Elaboração de projetos 

técnicos 

Estudo de situações 

problemas. 

 
 

 

 

 

 

Pesquisa e apresentação 

 
 
 
Elaboração de projetos.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Elaboração de projetos.  
 
 
 
 
 
Utilização das normas 
indicadas  
 
 
 

 
 
Utilização das normas 
indicadas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilização das normas 

técnicas. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

A facilidade para 
interpretar normas 
técnicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A facilidade para 
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variáveis de processos 

industriais.  

 

 
 

 

 

 

Analisar condições técnicas, 

econômicas e ambientais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correlacionar sistemas de 
gestão administrativa. 
 
 
 
 

 

Habilidades: 

Estabelecer critérios de 

qualidade e produtividade.  

Bases Tecnológicas: 

Fabricação dos Produtos  

 
 

 

 

 

Habilidades: 

Desenhar esquemas de leiaute 

industriais.  

Bases Tecnológicas: 

Custeio dos Produtos  

 

 

Habilidades: 

Atuar na melhoria da qualidade 

e da produtividade, na 

introdução de novas 

tecnologias e no intercâmbio 

com outros setores.   

Bases Tecnológicas: 

Interfaces do Sistema da 

Produção  

Relatórios de discussão 

Elaboração de projetos 

técnicos 

Estudo de situações 

problemas. 

 
 

 

 

Pesquisa e apresentação 

Relatórios de discussão 

Elaboração de projetos 

técnicos 

Estudo de situações 

problemas. 

Avaliação escrita. 

 
 

Pesquisa e apresentação 

Relatórios de discussão 

Elaboração de projetos 

técnicos 

Estudo de situações 

problemas. 

Avaliação escrita. 

 

indicadas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilização das normas 
indicadas  
 

interpretar normas 
técnicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A facilidade para 
interpretar normas 
técnicas. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

UNIVERSO DA MECÂNICA; ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO, NORMALIZAÇÃO. 
TELECURSO – 2000 – MECÂNICA. 
EDITORA; GLOBO 
ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO; 
AUTORES: Petrônio G. Martins e Fernando Piero Laugeni 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua   (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
- Utilização de atividades com metodologia diferenciada e a reorientação da aprendizagem organizada da 
seguinte forma:                                                                                                                                                    
- Contínua e integrada ao processo de aprendizagem, com o objetivo de oferecer ao aluno condições de 
aprender o que esta sendo ensinado.                                                                                                                

 
 

VII– Identificação: 

Nome do professor: Edson Batista Rodrigues  

Assinatura:                                                                                        Data: 20/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

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

FRANCA–SP, 08 DE FEVEREIRO DE 2015 

HERBET.FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO 

COORDENADOR DE CURSO CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 

Assinatura:                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


