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Plano de Curso nº 95 aprovado pela portaria Cetec nº 127 de 03 / 10 / 2012 

Etec: DR. JÚLIO CARDOSO 

Código: 078 Município: FRANCA 

Eixo Tecnológico: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM MECATRÔNICA 

Qualificação: INSTALADOR E REPARADOR DE SISTEMAS MECATRÔNICOS 

Componente Curricular: MICROCONTROLADORES 

Módulo: III C. H. Semanal: 2.5 

Professor: GERALDO RAMOS DE LELIS 

 

 

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

Assistir programação e operação de máquinas e ferramentas.  

Especificar elementos que compõem projetos. 

Projetar sistemas mecatrônicos de baixa complexidade. 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 

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

 
Componente Curricular: MICROCONTROLADORES                                                                                                                                    Módulo: III 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

01 
 
 

02 
 
 

03 
 

 
 

Analisar tipos e funcionamento de 
memórias.  
 
Analisar a arquitetura básica dos 
microcontroladores.  
 
 Desenvolver aplicações micro controladas 
para automação de processos 
mecatrônicos  

01 
 

 
02 
 
 

 
 
03 
 
 
 

 
04 
 
 
 
 

Identificar tipos e funcionamento de memórias 
aplicados à componentes mecatrônicos.  
 
1. Identificar os microcontroladores quanto a sua 
arquitetura e aplicações.  
2. Verificar o funcionamento básico dos 
microcontroladores.  
 
1. Identificar o software adequado para a 
programação de microcontroladores.  
2. Utilizar manuais de microcontroladores.  
3. Utilizar estruturas básicas de programação.  
 
Realizar fluxogramas de processos de automação 
mecatrônicos  

 
 
 

 

01 
 

 
 
 

02 
 

 
 
 
 
 
 
 

03 
 

 
 
 
 
 

Tipos e funcionamentos de memórias  
    • RAM  
    • ROM e família  
    • Flash  
  
Microcontroladores (PIC ):  
    • Conceitos  
    • Aplicações  
    • Parâmetros  
    • Arquitetura básica  
    • Tipos de memória e  
       endereçamento  
    • Funções de entrada e saída  
 
Programação de microcontroladores em 
mikroC:  
    • conjunto de instruções  
    • operações lógicas  
    • transferência de dados  
    • rotinas e sub-rotinas  
    • laços e desvios de programa 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: MICROCONTROLADORES                                                                                                                                    Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Identificar tipos e funcio- 
namento de memórias 
aplicados à componentes 
mecatrônicos.  
 

Tipos e funcionamentos de 
memórias  
    • RAM  
    • ROM e família  
    • Flash  
 

Aula expositiva / Aulas práticas de laboratório. 
Exercício desafio por aula 

 
11/02 a 18/03 

Analisar a arquitetura básica 
dos microcontroladores.  

 

Microcontroladores (PIC ):  
    • Conceitos  
    • Aplicações  
    • Parâmetros  
    • Arquitetura básica  
    • Tipos de memória e   
       endereçamento  
    • Funções de entrada e saída  
 

Aula expositiva / Aulas práticas de laboratório. 
Exercício desafio por aula 

21/03 a 29/04 
 

Desenvolver aplicações 
microcontroladas para 
automação de processos 
mecatrônicos 

Programação de 
microcontroladores em mikroC:  
    • conjunto de instruções  
    • operações lógicas  
    • transferência de dados  
    • rotinas e subrotinas 
    • laços e desvios de  
      programa 

Aula expositiva / Aulas práticas de laboratório. 
Exercício desafio por aula 

 
02/05 a 06/07 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Analisar tipos e funcionamento de 
memórias.  
 
 
 
 
 
 
Analisar a arquitetura básica dos 
microcontroladores.  
 
 
 
 
 
 
Desenvolver aplicações micro 
controladas para automação de 
processos mecatrônicos 
 
 

Avaliação escrita individual. 
Avaliação prática. 
Exercícios de fixação. 
Simulações. 
Participação. 
Observação direta 

 
 

Avaliação escrita individual. 
Avaliação prática. 
Exercícios de fixação. 
Simulações. 
Participação. 
Observação direta 

 
 

Avaliação escrita individual. 
Avaliação prática. 
Exercícios de fixação. 
Simulações. 
Participação. 

 

Capacidade para analisar mapeamento 
de memórias, criatividade, habilidade 
para resolução de problemas, 
participação, organização nos 
trabalhos, cooperativismo. 
 
 
 
Capacidade para analisar mapeamento 
de memórias, criatividade, habilidade 
para resolução de problemas, 
participação, organização nos 
trabalhos, cooperativismo. 
 
 
 
Capacidade para analisar mapeamento 
de memórias, criatividade, habilidade 
para resolução de problemas, 
participação, organização nos 
trabalhos, cooperativismo. 
 

Desempenho que evidencie 
a capacidade para  analisar 
mapeamento de memórias; 
Habilidade para resolver problemas; 
A participação do aluno; 
Organização nos trabalhos e o 
cooperativismo. 
 
Desempenho que evidencie 
a capacidade para  analisar 
mapeamento de memórias; 
Habilidade para resolver problemas; 
A participação do aluno; 
Organização nos trabalhos e o 
cooperativismo. 
 
Desempenho que evidencie 
a capacidade para  analisar 
mapeamento de memórias; 
Habilidade para resolver problemas; 
A participação do aluno; 
Organização nos trabalhos e o 
cooperativismo. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
 

X 
 

X X X X 

Março 
 

X 
 

X X X X 

Abril 
 

X 
 

X X X X 

Maio 
 

X 
 

X X X X 

Junho 
 

X 
 

X X X X 

Julho 
 

X 
 

X X X X 

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

PEREIRA, Fábio,PIC Programação em C, 3ª Ed., São Paulo: Editora Érica, 2004. 

Apostila de PIC com MikroC – Prof. Geraldo Ramos de Lelis 

Datasheets de fabricantes de microcontroladores. 

Software MikroC e Proteus. 

Kit de Microcontroladores EXSTO. 

 

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

Eventos pedagógicos 
Festa junina 24/06 
Visita à usina hidrelétrica 

 

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

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; 
Paralela, a realizar-se em período diverso. 

 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Geraldo Ramos de Lelis 

Assinatura:                                                                                        Data: 11/02/2016 
 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

Nome do coordenador (a): Herbert Ferreira do Espírito Santo 

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

 
XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº    95       aprovado pela portaria Cetec nº 727   de   03 / 10 / 2012 

Etec Dr.Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 

Habilitação Profissional: Técnico em Mecatrônica 

Qualificação: Instalador e Reparador de Equipamentos Mecatrônicos 

Componente Curricular: Automação Mecatrônica III 

Módulo: III C. H. Semanal: 5,0 

Professor: José Newton Bomfim 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
 
Adequar sistemas convencionais a tecnologias atuais de automação.  
Correlacionar técnicas de manutenção de sistemas automatizados.  
Diagnosticar defeitos e falhas nos sistemas.  
Efetuar programação de sistemas produtivos automatizados, bem como operá-los.  
Acompanhar desenvolvimento de sistemas produtivos automatizados.  
Identificar características de operação e controle de processos industriais.  
Analisar processo e produto para automação.  

Verificar características técnicas de sistemas de automação. 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 

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

 
Componente Curricular:     Automação Mecatrônica III                                                                                                    Módulo:III 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 

 

Avaliar o funcionamento dos diversos tipos 
de controladores lógicos programáveis.  
  
 
Analisar falhas e defeitos de sistemas com 
controladores lógicos.  
  
Reconhecer as diversas linguagens de 
programação de controladores lógicos.  
  
 
Interpretar as informações contidas nas 
telas do software.  
  
Implementar projetos de CLP utilizando 
IHM  
  
Operar redes industriais. 

1 
 

 
2.1 

 
 

2.2 
 

 
3 
 
4 
 

4.2 
 

4.3 
 

5.1 
 

6.1 
 

6.2 

Especificar a arquitetura dos controladores lógicos 
compatíveis a cada aplicação. 
  
Elaborar procedimentos de ensaios e testes nos 
CLP.  
  
Aplicar técnicas de análise e manutenção de  
CLP.  
  
Programar controladores lógicos.  
  
Identificar os softwares de programação do CLP.  
  
Alterar parâmetros dos aplicativos.  
  
Programar o software.  
  
Programar IHMs  
  
Identificar os tipos de redes industriais.  
  
Configurar os principais parâmetros da rede. 
 
 
 
 

1.1 
 
 
 
 

1.2 
 
 
 
 
 
2 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
5 
 

 
 
 

Configuração dos módulos do CLP:  
• Módulos de expansão digital  
• Módulos de expansão analógicos  
• Módulos de comunicação em rede  
  
Arquitetura dos controladores lógicos:  
• Funcionamento Interno  
• Tipos de saídas digitais  
• Tipos de saídas analógicas  
 
  
Testes e ensaios do CLP 
 
Programação de controladores lógicos:  
• Ladder  
• Statement List  
• Diagrama de Blocos  
• Lógicas de circuitos  
  
 Introdução à software supervisório  
  
Programação de IHMs:  
• IHMs de display LCD  
• IHMs de display  
Touch Screen  
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6 

 
Redes Industriais  
(protocolos, configurações de rede):  
• Ethernet  
• Modbus  
• Field Bus  
• * ASI 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:    Automação Mecatrônica III                                                                                Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Especificar a arquitetura dos 
controladores lógicos 
compatíveis a cada aplicação. 
 

Configuração dos módulos do 
CLP:  
• Módulos de expansão digital  
• Módulos de expansão analógicos  
• Módulos de comunicação em 
rede  
 

Aula expositiva sobre controladores lógicos. 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Aulas práticas de laboratório 

 
11/02 a 26/02 

Especificar a arquitetura dos 
controladores lógicos 
compatíveis a cada aplicação. 
 

Arquitetura dos controladores 
lógicos:  
• Funcionamento Interno  
• Tipos de saídas digitais  
• Tipos de saídas analógicas  
 

Aula expositiva sobre controladores lógicos. 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Aulas práticas de laboratório 

 
29/02 a 11/03 

Elaborar procedimentos de 
ensaios e testes nos CLP.  
 Aplicar técnicas de análise e 
manutenção de CLP.  

Testes e ensaios do CLP  
 

Aula expositiva sobre controladores lógicos. 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Aulas práticas de laboratório 

 
14/03 a 24/03 

Programar controladores 
lógicos.  
Identificar os softwares de 
programação do CLP. 
Programar o software. 

Programação de controladores 
lógicos:  
• Ladder  
• Statement List  
• Diagrama de Blocos  
• Lógicas de circuitos  

Aula expositiva sobre programação de 
controladores lógicos. 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Aulas práticas de laboratório 

 
28/03 a 15/04 
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Programar IHMs  
 

Programação de IHMs:  
• IHMs de display LCD  
• IHMs de display  
Touch Screen  
 

Aula expositiva sobre programação de IHM. 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Aulas práticas de laboratório 

 
18/04 a 29/04  

Programar controladores 
lógicos.  
 

Introdução a Software 
Supervisório  

Aula expositiva sobre Software Supervisório. 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Aulas práticas de laboratório 

 
02/05 a 13/05 

 
Programar o software. 
 

Introdução a Software 
Supervisório 

Aula expositiva sobre Software Supervisório. 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Aulas práticas de laboratório 

 
16/05 a 25/05 

Identificar os softwares de 
programação do CLP. 
 

Introdução a Software 
Supervisório 

Aula expositiva sobre Software Supervisório. 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Aulas práticas de laboratório 

 
30/05 a 10/06 

Identificar os tipos de redes 
industriais.  
 

Redes Industriais: 
 protocolos,  
 

Aula expositiva sobre Redes Industriais. 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Aulas práticas de laboratório 

 
13/06 a 24/06 

Configurar os principais 
parâmetros da rede. 
 

Configurações de rede): 
• Ethernet  
• Modbus  
• Field Bus  
• * ASI 
 

Aula expositiva sobre Redes Industriais. 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Aulas práticas de laboratório 

 
27/06 a 06/07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
Avaliar o funcionamento dos 
diversos tipos de controladores 
lógicos programáveis.  
  
 
 
 
 
Analisar falhas e defeitos de 
sistemas com controladores lógicos.  
  
 
 
 
 
Reconhecer as diversas linguagens 
de programação de controladores 
lógicos.  
  
 
 
 
 
 

 
Questões dissertativas, Participação, 
Ética, Avaliação Escrita e prática. 
 
 
 
 
 
 
Questões dissertativas, Participação, 
Ética, Avaliação Escrita e prática. 
 
 
 
 
 
Questões dissertativas, Participação, 
Ética, Avaliação Escrita e prática. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Demonstrar embasamento conceitual 
para analisar o funcionamento dos 
amplificadores operacionais.  
Usar corretamente os termos técnicos. 
 
 
 
 
Demonstrar embasamento conceitual 
para analisar o funcionamento dos 
amplificadores operacionais.  
Usar corretamente os termos técnicos. 
 
 
 
Demonstrar embasamento conceitual 
para analisar o funcionamento dos 
amplificadores operacionais.  
Usar corretamente os termos técnicos. 
 
 
 
 
 

 
Análise do funcionamento dos 
controladores programáveis feita com 
clareza, embasamento conceitual e 
com o uso correto dos termos técnicos 
 
 
 
 
Análise do funcionamento dos 
controladores programáveis feita com 
clareza, embasamento conceitual e 
com o uso correto dos termos técnicos. 
 
 
 
Análise do funcionamento dos 
controladores programáveis feita com 
clareza, embasamento conceitual e 
com o uso correto dos termos técnicos. 
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Implementar projetos de CLP 
utilizando IHM  
  
 
 
 
 
Operar redes industriais. 
 
 
 
 

 
Questões dissertativas, Participação, 
Ética, Avaliação Escrita e prática. 
 
 
 
 
 
Questões dissertativas, Participação, 
Ética, Avaliação Escrita e prática. 
 

 

 
Demonstrar embasamento conceitual 
para analisar o funcionamento dos 
amplificadores operacionais.  
Usar corretamente os termos técnicos. 
 
 
Demonstrar embasamento conceitual 
para analisar o funcionamento dos 
amplificadores operacionais.  
Usar corretamente os termos técnicos. 
 
 
 
 

 

 
Análise do funcionamento dos IHM dos 
controladores programáveis feita com 
clareza, embasamento conceitual e 
com o uso correto dos termos técnicos. 
 
 
Análise do funcionamento das redes 
industriais feita com clareza, 
embasamento conceitual e com o uso 
correto dos termos técnicos. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
 

X 
 

X X X X 

Março 
 

X 
 

X X X X 

Abril 
 

X 
 

X X X X 

Maio 
 

X 
 

X X X X 

Junho 
 

X 
 

X X X X 

Julho 
 

X 
 

X X X X 

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

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

- Automação Industrial – autor: Ferdinando Natale – Editora Erica 

- Apostilas fornecidas pelo professor 

 

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

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

 

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

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

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

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

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: José Newton Bomfim 

Assinatura:                                                                                        Data:11/02/2016 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

Nome do coordenador (a): Herbet Ferreira do Espirito Santo 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 
 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº95             aprovado pela portaria Cetec.  nº127           de  03/ 10 /2012 

Etec Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Controle de Processos Industriais 

Habilitação Profissional: Técnico em Mecatrônica 

Qualificação: Instalador e Reparador de Equipamentos Mecatrônicos 

Componente Curricular: Mecanismos Mecatrônico 

Módulo: III C. H. Semanal: 05 

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. 
- Especificar elementos que compõem projetos.  

- Identificar esforços e movimentos em sistemas mecânicos.  

- Projetar acionamentos para máquinas e equipamentos.  
- Especificar e dimensionar elementos de máquinas.  
- Calcular resistência de materiais mecânicos  
- Avaliar disponibilidade das peças de reposição.  

 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 

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

Componente Curricular: Mecanismos Mecatrônicos                                                                                                                  Módulo: 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

7.1 

 

 

Identificar  e correlacionar tipos de 

transmissão mecânica. 

 

Dimensionar componentes de sistemas de 

transmissão mecânica. 

 

Compreender a dinâmica dos dispositivos 

de transmissão mecânica. 

 

Avaliar rendimento mecânico. 

 

Interpretar catálogos, manuais e tabelas de 

máquinas. 

 

Interpretar desenhos, representações 

gráficas e projetos de baixa complexidade 

de máquinas e redutores. 

 

Projetar mecanismos para soluções de 

sistemas mecatrônicos. 

 

Capacidade de identificar selecionar e 

montar  mecanismos que atendam à 

cinemática exigida para o conjunto. 

 
1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

6.1 

 

 

 

6.2 

 
Utilizar normas técnicas de materiais de aplicação 

mecânica. 

 

Desenhar esquemas e croquis para dimensionar  

sistemas de transmissão. 

 

Calcular as relações de força e movimento e 

dimensionar os componentes dos sistemas de 

transmissão. 

 

Calcular rendimento mecânico. 

 

Elaborar relatórios técnicos sobre materiais 

mecânicos. 

 

Definir mecanismos a serem utilizados em 

projetos Mecatrônicos. 

 

Associar os elementos de máquinas e 

mecanismos que permitem obter a mobilidade 

projetada para o conjunto. 

 

Determinar os graus de liberdade dos 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

 
8 
 
9 
 
 
10 
 

Funcionamento e classificação dos sistemas 

de transmissão e tipos de transformação de 

movimentos. 

Relação de transmissão; 

 

Rotação, torque, velocidade, força e 

potência. 

 

Rendimento mecânico. 

 

Transmissão por engrenagem. 

 

Dimensionamentos de Engrenagens 

 

Transmissões por correias e 

Selecionamentos 

 

Mancais de deslizamento e rolamentos. 

 

Mancais de rolamentos; 

Tipos e selecionamentos 

                                                     

Mecanismos de movimentação e transporte; 

Posicionamento e fixação: aplicação e 
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7.2 

 

7.3 

 

 

 

 

 

 

Avaliar a mobilidade dos mecanismos. 

 

Desenvolver a análise cinemática do 
mecanismo. 

 

 

6.3 

 

 

 

 

 

mecanismos. 

 

Avaliar os movimentos mútuos dos elementos, no 

estudo dos arranjos físicos da máquina. 

 

 

 

 

 exemplos de utilização. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:  Mecanismos Mecatrônicos                                                                                                                 Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Utilizar normas técnicas de 

materiais de aplicação 

mecânica. 

 

 

Funcionamento e classificação 

dos sistemas de transmissão e 

tipos de transformação de 

movimentos. 

 

 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida em sala  de  aula. 

 
11/02   a   25/02 

Desenhar esquemas e croquis 
para dimensionar  sistemas de 

transmissão 

Relação de transmissão; 

 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida em sala  de  aula. 

 
25/02   a   03/03 

Desenhar esquemas e croquis 
para dimensionar  sistemas de 

transmissão 

Transmissão e transformação de 
movimentos; 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida em sala  de  aula. 

 
03/03   a   17/03 

Desenhar esquemas e croquis 
para dimensionar  sistemas de 

transmissão 

Transformação de movimentos 
circulares em lineares ou 
retilíneos e vice - versa 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida em sala  de  aula. 

 
17/03   a   07/04 

Associar os elementos de 

máquinas e mecanismos que 

permitem obter a mobilidade 

projetada para o conjunto. 

 

Tipos de mecanismos de 
transmissão e transformação de 

movimentos; 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida em sala  de  aula. 

 
07/04   a   28/04 
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Associar os elementos de 

máquinas e mecanismos que 

permitem obter a mobilidade 

projetada para o conjunto. 

 

Relação de  transmissão por 
redução de movimentos; 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida em sala  de  aula. 

 
28/04   a   12/05 

Associar os elementos de 

máquinas e mecanismos que 

permitem obter a mobilidade 

projetada para o conjunto. 

 

Relação de  transmissão por 
redução de movimentos; 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida em sala  de  aula. 

 
12/05   a   19/05 

Associar os elementos de 

máquinas e mecanismos que 

permitem obter a mobilidade 

projetada para o conjunto. 

 

Relação de  transmissão por 
ampliação de movimentos; 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida em sala  de  aula. 

 
19/05   a   08/06 

Associar os elementos de 

máquinas e mecanismos que 

permitem obter a mobilidade 

projetada para o conjunto. 

 

Relação de  transmissão por 
ampliação de movimentos; 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida em sala  de  aula. 

 
08/06   a   15/06 

Calcular as relações de força e 

movimento e dimensionar os 

componentes dos sistemas de 

transmissão. 

 

Desenvolvimento de sistemas de 
transmissão com 

dimensionamento de rotação, 
torque, velocidade, força e 

potência. 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida em sala  de  aula. 

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

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1 Identificar  e correlacionar 

tipos de transmissão 

mecânica. 

 

 

 

 

 

 

2 - Dimensionar componentes de 

sistemas de transmissão mecânica. 

 
 
 
 
 
 
 

3 - Compreender a dinâmica dos 

dispositivos de transmissão 

mecânica. 

 

Pesquisa e apresentação escrita. 
 Elaboração de Projetos Técnicos 
Avaliação  Teórica e prática individual; 
Avaliação em  Grupos; 
Observação direta 
 
 
 
 
 
Pesquisa e apresentação escrita. 
 Elaboração de Projetos Técnicos 
Avaliação  Teórica e prática individual; 
Avaliação em  Grupos; 
Observação direta 
 
 
 
 
 
Pesquisa e apresentação escrita. 
 Elaboração de Projetos Técnicos 
Avaliação  Teórica e prática individual; 
Avaliação em  Grupos; 
Observação direta 

Organização; 
Destreza e precisão; 
Elaboração de projetos. 
Utilização das normas indicadas para a 
realização do trabalho em questão.  
Técnicas para elaboração de desenhos 
 
 

 

 

Organização; 

Destreza e precisão; 

Elaboração de projetos. 

Utilização das normas indicadas para a 

realização do trabalho em questão.  

Técnicas para elaboração de desenhos 

 

 

Organização; 

Destreza e precisão; 

Elaboração de projetos. 

Utilização das normas indicadas para a 

Desempenho que evidencie: 
        a ) capacidade de calcular e 
avaliar os movimentos cinemáticos  e 
dinâmicos dos sistemas transmissão 
mecatrônica. 
       b) a facilidade para a  
comunicação  gráfica e pesquisas. 
 
 
 
Desempenho que evidencie: 
        a ) capacidade de calcular e 
avaliar os movimentos cinemáticos  e 
dinâmicos dos sistemas transmissão 
mecatrônica. 
       b) a facilidade para a  
comunicação  gráfica e pesquisas. 
 
 
 
Desempenho que evidencie: 
        a ) capacidade de calcular e 
avaliar os movimentos cinemáticos  e 
dinâmicos dos sistemas transmissão 
mecatrônica. 
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4 - Avaliar rendimento mecânico 
 
 
 
 

 

 

 

5 - Interpretar catálogos, manuais e 

tabelas de máquinas. 

 
 
 
 
 

 

 

6 - Interpretar desenhos, 

representações gráficas e projetos 

de baixa complexidade de 

máquinas e redutores. 

 
 
 
 

7 - Projetar mecanismos para 

 
 
 
 
 
 
Pesquisa e apresentação escrita. 
Elaboração de Projetos Técnicos 
Avaliação  Teórica e prática individual; 
Avaliação em  Grupos; 
Observação direta 
 
 
 
 
Pesquisa e apresentação escrita. 
Elaboração de Projetos Técnicos 

Avaliação  Teórica e prática individual; 
Avaliação em  Grupos; 
Observação direta 
 
 
 
 
Pesquisa e apresentação escrita. 
Elaboração de Projetos Técnicos 
Avaliação  Teórica e prática individual; 
Avaliação em  Grupos; 
Observação direta 
 
 
 
 
Pesquisa e apresentação escrita. 
 Elaboração de Projetos Técnicos 

realização do trabalho em questão.  

Técnicas para elaboração de desenhos 

 

 

 

Organização; 

Destreza e precisão; 

Elaboração de projetos. 

Utilização das normas indicadas para a 

realização do trabalho em questão.  

Técnicas para elaboração de desenhos 

 
 
Organização; 
Destreza e precisão; 
Elaboração de projetos. 
Utilização das normas indicadas para a 
realização do trabalho em questão.  
Técnicas para elaboração de desenhos 
 
 
 
Organização; 
Destreza e precisão; 
Elaboração de projetos. 
Utilização das normas indicadas para a 
realização do trabalho em questão.  
Técnicas para elaboração de desenhos 
 
 
 
Organização; 
Destreza e precisão; 

       b) a facilidade para a  
comunicação  gráfica e pesquisas. 
 
 
 
 
Desempenho que evidencie: 
        a ) capacidade de calcular e 
avaliar os movimentos cinemáticos  e 
dinâmicos dos sistemas transmissão 
mecatrônica. 
       b) a facilidade para a  
comunicação  gráfica e pesquisas. 
 
 
Desempenho que evidencie: 
        a ) capacidade de calcular e 
avaliar os movimentos cinemáticos  e 
dinâmicos dos sistemas transmissão 
mecatrônica. 
       b) a facilidade para a  
comunicação  gráfica e pesquisas. 
 
 
Desempenho que evidencie: 
        a ) capacidade de calcular e 
avaliar os movimentos cinemáticos  e 
dinâmicos dos sistemas transmissão 
mecatrônica. 
       b) a facilidade para a  
comunicação  gráfica e pesquisas. 
 
 
Desempenho que evidencie: 
        a ) capacidade de calcular e 
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soluções de sistemas mecatrônicos. 

 
 
 
 
 
 
7.1 - Capacidade de identificar 
selecionar e montar  mecanismos 
que atendam à cinemática exigida 
para o conjunto 
 
 
 
 
 
 

7.2 - Avaliar a mobilidade dos 

mecanismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
7.3 - Desenvolver a análise 
cinemática do mecanismo. 
 
 
 
 
 

Avaliação  Teórica e prática individual; 
Avaliação em  Grupos; 
Observação direta 
 
 
 
 
Pesquisa e apresentação escrita. 
 Elaboração de Projetos Técnicos 
Avaliação  Teórica e prática individual; 
Avaliação em  Grupos; 
Observação direta 
 
 
 
 
 
Pesquisa e apresentação escrita. 
Elaboração de Projetos Técnicos 
Avaliação  Teórica e prática individual; 
Avaliação em  Grupos; 
Observação direta 
 
 
 
 
 
Pesquisa e apresentação escrita. 
Elaboração de Projetos Técnicos 
Avaliação  Teórica e prática individual; 
Avaliação em  Grupos; 
Observação direta 
 
 

Elaboração de projetos. 
Utilização das normas indicadas para a 
realização do trabalho em questão.  
Técnicas para elaboração de desenhos 
 
 
 
Organização; 
Destreza e precisão; 
Elaboração de projetos. 
Utilização das normas indicadas para a 
realização do trabalho em questão.  
Técnicas para elaboração de desenhos 
 
 
 
 
Organização; 
Destreza e precisão; 
Elaboração de projetos. 
Utilização das normas indicadas para a 
realização do trabalho em questão.  
Técnicas para elaboração de desenhos 
 
 
 
 
Organização; 
Destreza e precisão; 
Elaboração de projetos. 
Utilização das normas indicadas para a 
realização do trabalho em questão.  
Técnicas para elaboração de desenhos 
 

avaliar os movimentos cinemáticos  e 
dinâmicos dos sistemas transmissão 
mecatrônica. 
       b) a facilidade para a  
comunicação  gráfica e pesquisas. 
 
 
Desempenho que evidencie: 
        a ) capacidade de calcular e 
avaliar os movimentos cinemáticos  e 
dinâmicos dos sistemas transmissão 
mecatrônica. 
       b) a facilidade para a  
comunicação  gráfica e pesquisas. 
 
 
 
Desempenho que evidencie: 
        a ) capacidade de calcular e 
avaliar os movimentos cinemáticos  e 
dinâmicos dos sistemas transmissão 
mecatrônica. 
       b) a facilidade para a  
comunicação  gráfica e pesquisas. 
 
 
 
Desempenho que evidencie: 
        a ) capacidade de calcular e 
avaliar os movimentos cinemáticos  e 
dinâmicos dos sistemas transmissão 
mecatrônica. 
       b) a facilidade para a  
comunicação  gráfica e pesquisas. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
 
 
x 

  
x 

 

Março 
 
 
x 

    

Abril 
 
 
 

 
x 

  

Maio 
 
 
 

   
x 

Junho 
 
 
 

 
x x 

 

Julho 
 
 
 

   
x 

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

Catálogos de Fornecedores diversos; 
Elementos de Máquinas volumes I e II  Telecurso – 2000 – MECÂNICA 
Editora – Globo 
Apostilas sobre Sistemas de Transmissão; 

 

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

Festa Junina, dia 24/06 e Visitas Técnicas a serem definidas. 
 

 

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

A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da 
sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, constituindo 
intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem 
constatadas.  

 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Antônio Moacir de Sousa 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2016 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

Nome do coordenador (a): 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano de Curso nº 95     aprovado pela portaria Cetec nº 727   de 10 /09 /2015 

Etec Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Habilitação Profissional: Técnico em Mecatrônica 

Qualificação: Instalador e Reparador de Sistemas Mecatrônicos 

Componente Curricular: Tecnologia de Manufatura III 

Módulo: III 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. 
- Assistir programação e operação de máquinas e ferramentas.                                                         
- Organizar materiais e recursos para instalar sistemas de automatização de processos e 
produtos.                                                                                                                                                  
- Acompanhar teste de produção do sistema de automação em processo.                                           
- Projetar acionamentos para máquinas e equipamentos.                                                                 
- Auxiliar na seleção de fornecedores de máquinas e equipamentos.                                               
- Acompanhar teste de funcionamento de máquinas e equipamentos para emissão de parecer 
técnico.                                                                                                                                                   
- Identificar alternativas para solucionar problemas básicos relativos ao projeto durante a 
instalação.                                                                                                                                             
- Acompanhar teste de produção do sistema de automação em processo.  

 

Plano de Trabalho Docente – 2016 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: Tecnologia de Manufatura III               Módulo: III 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
6 

Avaliar as normas de segurança do 
trabalho.  
 
Identificar as características dos tornos 
comandados numericamente e seus 
recursos.  
 
Estabelecer parâmetros de corte 
adequados ao processo de usinagem em 
torneamento CNC e a seqüência de 
operação a ser adotada.  
 
Correlacionar os comandos e ciclos 
específicos de programação em tornos 
CNC, com seqüência de operação de 
usinagem adotada.  
 
Conhecer a estrutura de programação do 
torno CNC utilizado.  
 
Analisar e utilizar o torno CNC.  

1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 
6 

Observar normas de segurança. 
  
Distinguir os diversos recursos disponíveis no 
torno CNC. 
  
Elaborar folha de processo para torneamento 
CNC.  
 
Elaborar programa de torno CNC.  
 
Operar o torno CNC.  
 
Utilizar recursos de informática na simulação de 
operações em torno CNC.  

1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 

Controle Numérico Computadorizado  
  
Comandos e Lógica de programação em 
tornos CNC.  
 
Software de simulação para torneamento 
CNC.  
 
Técnicas e procedimentos exigidos na 
operação e simulação de Tornos CNC.  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 

Componente Curricular: Tecnologia de Manufatura III               Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Observar normas de 
segurança. 
Distinguir os diversos recursos 
disponíveis no torno CNC. 
Utilizar recursos de informática 
na simulação de operações em 
torno CNC.   

Controle Numérico 
Computadorizado  
 

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

 
11 / 02 a 26 / 02 

Observar normas de 
segurança. 
Distinguir os diversos recursos 
disponíveis no torno CNC. 
Elaborar programa de torno 
CNC.  
Utilizar recursos de informática 
na simulação de operações em 
torno CNC.   

Comandos e Lógica de 
programação em tornos CNC.  
 

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

 
29 / 02 a 18 / 03 

Observar normas de 
segurança. 
Elaborar folha de processo 
para torneamento CNC.  
Elaborar programa de torno 
CNC.  
Utilizar recursos de informática 
na simulação de operações em 
torno CNC.   

Software de simulação para 
torneamento CNC.  

 

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

 
21 / 03 a 01 / 04 
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Observar normas de 
segurança. 
  

Técnicas e procedimentos 
exigidos na operação e simulação 

de Tornos CNC. 

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

 
04 / 04 a 15 / 04 

Distinguir os diversos recursos 

disponíveis no torno CNC 

Técnicas e procedimentos 
exigidos na operação e simulação 

de Tornos CNC. 

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

 
18 / 04 a 29 / 04 

Elaborar folha de processo 
para torneamento CNC.  
 

Técnicas e procedimentos 
exigidos na operação e simulação 

de Tornos CNC. 

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

 
02 / 05 a 20 / 05 

Elaborar programa de torno 
CNC.  
 

Técnicas e procedimentos 
exigidos na operação e simulação 

de Tornos CNC. 

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

 
23 / 05 a 03 / 06 

Utilizar recursos de 
informática na simulação 
de operações em torno 
CNC.   

Técnicas e procedimentos 
exigidos na operação e simulação 

de Tornos CNC. 

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

 
06 / 06 a 10 / 06 

   
 

13 / 06 a 06 / 07 

   
 
 

 

 

 

 

 

IV - Plano de Avaliação de Competências 
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Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Avaliar as normas de segurança do 
trabalho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar as características dos 
tornos comandados numericamente 
e seus recursos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, avaliar e 
desenvolver programas para torno 
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 torno 
CNC. 
 
 
 
 
 
 

Desempenho que evidencie: 
a) A capacidade para especificar 

símbolos e linguagem que 
compõem programação de 
torno 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 torno CNC. 

 
Desempenho que evidencie: 

a) A capacidade para especificar 
símbolos e linguagem que 
compõem programação de 
torno 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 torno CNC. 
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Estabelecer parâmetros de corte 
adequados ao processo de 
usinagem em torneamento CNC e a 
seqüência de operação a ser 
adotada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correlacionar os comandos e ciclos 
específicos de programação em 
tornos CNC, com seqüência de 
operação de usinagem adotada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conhecer a estrutura de 
programação do torno CNC 

 
Avaliação prática individual; 
Observação direta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, avaliar e 
desenvolver programas para torno 
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 torno 
CNC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organização; 
Destreza; 

 
Desempenho que evidencie: 

a) A capacidade para especificar 
símbolos e linguagem que 
compõem programação de 
torno 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 torno CNC. 

 
 
Desempenho que evidencie: 

a) A capacidade para especificar 
símbolos e linguagem que 
compõem programação de 
torno 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 torno CNC. 

  
 
Desempenho que evidencie: 

a) A capacidade para especificar 
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utilizado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisar e utilizar o torno CNC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação prática individual; 
Observação direta. 
 
 
 
 

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

símbolos e linguagem que 
compõem programação de 
torno 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 torno CNC. 

 
 
Desempenho que evidencie: 

a) A capacidade para especificar 
símbolos e linguagem que 
compõem programação de 
torno 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 torno CNC. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
 
 
 

  
X X 

Março 
 

X 
 

  
X X 

Abril 
 

X 
 

 
X X X 

Maio 
 

X 
 X 

 
X X 

Junho 
 

X 
 

 
X X X 

Julho 
 

X 
 X 

  
X 

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

Apostila Programação Torno CNC Romi ( comando MACH 9). 

Apostilas de eletro - pneumática  e  eletro – hidráulica; 

Automação – Telecurso 2000 - Mecânica 
Automação Hidráulica – Editora Érica 

 

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

24 de Junho – Festa Junina 
 
 
 

 

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

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

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Hérbet Ferreira do Espirito Santo 

Assinatura:                                                                                        Data: 05/02/2016 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

 

 

Nome do coordenador (a): 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 95     aprovado pela portaria Cetec nº 727   de 10 /09 /2015 

Etec Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Habilitação Profissional: Técnico em Mecatrônica 

Qualificação: Instalador e Reparador de Sistemas Mecatrônicos 

Componente Curricular: Tecnologia de Manufatura III 

Módulo: III C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Jurandir Curcci Junior 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
- Assistir programação e operação de máquinas e ferramentas.                                                         
- Organizar materiais e recursos para instalar sistemas de automatização de processos e 
produtos.                                                                                                                                                  
- Acompanhar teste de produção do sistema de automação em processo.                                           
- Projetar acionamentos para máquinas e equipamentos.                                                                 
- Auxiliar na seleção de fornecedores de máquinas e equipamentos.                                               
- Acompanhar teste de funcionamento de máquinas e equipamentos para emissão de parecer 
técnico.                                                                                                                                                   
- Identificar alternativas para solucionar problemas básicos relativos ao projeto durante a 
instalação.                                                                                                                                             
- Acompanhar teste de produção do sistema de automação em processo.  

 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 

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

Componente Curricular: Tecnologia de Manufatura III               Módulo: III 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
6 

Avaliar as normas de segurança do 
trabalho.  
 
Identificar as características dos tornos 
comandados numericamente e seus 
recursos.  
 
Estabelecer parâmetros de corte 
adequados ao processo de usinagem em 
torneamento CNC e a seqüência de 
operação a ser adotada.  
 
Correlacionar os comandos e ciclos 
específicos de programação em tornos 
CNC, com seqüência de operação de 
usinagem adotada.  
 
Conhecer a estrutura de programação do 
torno CNC utilizado.  
 
Analisar e utilizar o torno CNC.  

1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 
6 

Observar normas de segurança. 
  
Distinguir os diversos recursos disponíveis no 
torno CNC. 
  
Elaborar folha de processo para torneamento 
CNC.  
 
Elaborar programa de torno CNC.  
 
Operar o torno CNC.  
 
Utilizar recursos de informática na simulação de 
operações em torno CNC.  

1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 

Controle Numérico Computadorizado  
  
Comandos e Lógica de programação em 
tornos CNC.  
 
Software de simulação para torneamento 
CNC.  
 
Técnicas e procedimentos exigidos na 
operação e simulação de Tornos CNC.  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 

Componente Curricular: Tecnologia de Manufatura III               Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Observar normas de 
segurança. 
Distinguir os diversos recursos 
disponíveis no torno CNC. 
Utilizar recursos de informática 
na simulação de operações em 
torno CNC.   

Controle Numérico 
Computadorizado  
 

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

 
11 / 02 a 26 / 02 

Observar normas de 
segurança. 
Distinguir os diversos recursos 
disponíveis no torno CNC. 
Elaborar programa de torno 
CNC.  
Utilizar recursos de informática 
na simulação de operações em 
torno CNC.   

Comandos e Lógica de 
programação em tornos CNC.  
 

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

 
29 / 02 a 18 / 03 

Observar normas de 
segurança. 
Elaborar folha de processo 
para torneamento CNC.  
Elaborar programa de torno 
CNC.  
Utilizar recursos de informática 
na simulação de operações em 
torno CNC.   

Software de simulação para 
torneamento CNC.  

 

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

 
21 / 03 a 01 / 04 
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Observar normas de 
segurança. 
  

Técnicas e procedimentos 
exigidos na operação e simulação 

de Tornos CNC. 

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

 
04 / 04 a 15 / 04 

Distinguir os diversos recursos 

disponíveis no torno CNC 

Técnicas e procedimentos 
exigidos na operação e simulação 

de Tornos CNC. 

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

 
18 / 04 a 29 / 04 

Elaborar folha de processo 
para torneamento CNC.  
 

Técnicas e procedimentos 
exigidos na operação e simulação 

de Tornos CNC. 

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

 
02 / 05 a 20 / 05 

Elaborar programa de torno 
CNC.  
 

Técnicas e procedimentos 
exigidos na operação e simulação 

de Tornos CNC. 

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

 
23 / 05 a 03 / 06 

Utilizar recursos de 
informática na simulação 
de operações em torno 
CNC.   

Técnicas e procedimentos 
exigidos na operação e simulação 

de Tornos CNC. 

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

 
06 / 06 a 10 / 06 

   
 

13 / 06 a 06 / 07 

   
 
 

 

 

 

 

 

IV - Plano de Avaliação de Competências 
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Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Avaliar as normas de segurança do 
trabalho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar as características dos 
tornos comandados numericamente 
e seus recursos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, avaliar e 
desenvolver programas para torno 
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 torno 
CNC. 
 
 
 
 
 
 

Desempenho que evidencie: 
d) A capacidade para especificar 

símbolos e linguagem que 
compõem programação de 
torno 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 torno CNC. 

 
Desempenho que evidencie: 

d) A capacidade para especificar 
símbolos e linguagem que 
compõem programação de 
torno 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 torno CNC. 

                                                           

 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

 
Estabelecer parâmetros de corte 
adequados ao processo de 
usinagem em torneamento CNC e a 
seqüência de operação a ser 
adotada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correlacionar os comandos e ciclos 
específicos de programação em 
tornos CNC, com seqüência de 
operação de usinagem adotada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conhecer a estrutura de 
programação do torno CNC 

 
Avaliação prática individual; 
Observação direta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, avaliar e 
desenvolver programas para torno 
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 torno 
CNC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organização; 
Destreza; 

 
Desempenho que evidencie: 

d) A capacidade para especificar 
símbolos e linguagem que 
compõem programação de 
torno 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 torno CNC. 

 
 
Desempenho que evidencie: 

d) A capacidade para especificar 
símbolos e linguagem que 
compõem programação de 
torno 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 torno CNC. 

  
 
Desempenho que evidencie: 

d) A capacidade para especificar 
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utilizado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisar e utilizar o torno CNC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação prática individual; 
Observação direta. 
 
 
 
 

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

símbolos e linguagem que 
compõem programação de 
torno 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 torno CNC. 

 
 
Desempenho que evidencie: 

d) A capacidade para especificar 
símbolos e linguagem que 
compõem programação de 
torno 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 torno CNC. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
 
 
 

  
X X 

Março 
 

X 
 

  
X X 

Abril 
 

X 
 

 
X X X 

Maio 
 

X 
 X 

 
X X 

Junho 
 

X 
 

 
X X X 

Julho 
 

X 
 X 

  
X 

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



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

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

Apostila Programação Torno CNC Romi ( comando MACH 9). 

Apostilas de eletro - pneumática  e  eletro – hidráulica; 

Automação – Telecurso 2000 - Mecânica 
Automação Hidráulica – Editora Érica 

 

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

24 de Junho – Festa Junina 
 
 
 

 

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

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

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Jurandir Curcci Junior 

Assinatura:                                                                                        Data: 05/02/2016 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

 

 

Nome do coordenador (a): 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 127          aprovado pela portaria Cetec nº 95         de     03/10/2012 

Etec DR. JÚLIO CARDOSO 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Habilitação Profissional: de Técnico em Mecatrônica 

Qualificação: Instalador e reparador de equipamentos mecatrônicos 

Componente Curricular: DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR II 

Módulo: III C. H. Semanal: 2,5 

Professor: ANDRÉ GUARALDO JÚNIOR 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
Empregar aplicativos para desenho e programação de máquinas e controladores. 
Especificar elementos que compõem projetos. 
Elaborar circuitos elétricos conforme a lógica requerida. 
Interpretar documentação do projeto. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 
Componente Curricular: DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR II                                                                                           Módulo: III 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

01 
 
 

02 
 
 

03 
 
 

04 
 
 

05 
 
 

06 

Avaliar as técnicas de elaboração do 
desenho.  
 
Selecionar o software adequado para 
elaboração do desenho. 
  
Definir o uso das áreas configuradas na 
área de trabalho e área de impressão. 
  
Definir os comandos para execução dos 
desenhos em três dimensões. 
  
Avaliar a área de trabalho para execução 
do desenho.  
 
Elaborar desenhos e projetos, utilizando 
software específico. 
 

01 
 
 

02 
 
 
 

03 
 

04 
 

05 
 
 

06 
 
 
 

Elaborar os desenhos em três dimensões (3D), 
com o auxilio do computador.   
 
Utilizar os comandos para criação da área de 
trabalho, visualização, modificação, 
dimensionamento e criação de objetos.  
 
Definir o desenho para impressão.  
 
Elaborar o desenho com precisão e rapidez. 
  
Aplicar normas técnicas, padrões e legislação 
pertinentes. 
 
Interpretar desenhos, representações gráficas e 
projetos. 

01 
 
 

02 
 

03 
 

04 
 

05 
 

06 
 
 

Aplicação de software específico para 
desenhos mecatrônicos.  
 
Corte.  
 
Conjunto.  
 
Elementos Normalizados.  
 
Uso da área de trabalho e finalização.  
 
Desenhos em três dimensões. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR II                                                                                   Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Elaborar os desenhos em três 
dimensões (3D), com o auxilio 
do computador.   
 
 

Aplicação de software específico 
para desenhos mecatrônicos.  
Elementos Normalizados.  
Uso da área de trabalho e 
finalização.  
Desenhos em três dimensões. 

Aula expositiva sobre como utilizar os comandos 
para criação da área de trabalho, visualização, 
modificação, dimensionamento e criação de 
objetos em corte. 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

 
18/04 a 06/07 

Utilizar os comandos para 
criação da área de trabalho, 
visualização, modificação, 
dimensionamento e criação de 
objetos.  

Corte. 
Conjunto. 
 

Aula expositiva sobre como utilizar os comandos 
para criação da área de trabalho, visualização, 
modificação, dimensionamento e criação de 
objetos em corte. 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

11/02 a 15/04 
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Definir o desenho para 
impressão.  
 

Aplicação de software específico 
para desenhos mecatrônicos.  
Elementos Normalizados.  
Uso da área de trabalho e 
finalização. 

Aula expositiva sobre como definir o desenho para 
a impressão. 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

11/02 a 06/07 

Elaborar o desenho com 
precisão e rapidez. 
 

Aplicação de software específico 
para desenhos mecatrônicos.  
Corte. 
Conjunto. 
Elementos Normalizados.  
Uso da área de trabalho e 
finalização.  
Desenhos em três dimensões. 

Aula expositiva sobre como utilizar os comandos 
para criação da área de trabalho, com o objetivo 
de elaborar o desenho com rapidez e precisão. 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

11/02 a 06/07 

Aplicar normas técnicas, 
padrões e legislação 
pertinentes. 
 

Corte. 
Conjunto. 
Elementos Normalizados.  
Desenhos em três dimensões. 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida; 

Elaboração de desenho em Laboratório 
11/02 a 06/07 

Interpretar desenhos, 
representações gráficas e 
projetos. 

Corte.  
Conjunto.  
Elementos Normalizados.  
Uso da área de trabalho e 
finalização.  
Desenhos em três dimensões. 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida; 

Elaboração de desenho em Laboratório 
11/02 a 06/07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 
 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Avaliar as técnicas de elaboração 
do desenho.  
 
 
 
 
 
 
Selecionar o software adequado 
para elaboração do desenho. 
  
 
 
 
 
 
Definir o uso das áreas 
configuradas na área de trabalho e 
área de impressão. 
  
 
 
 
 
 

Observação direta do desempenho do 
aluno nos exercícios práticos durante 
as aulas e avaliação prática individual, 
sobre as avaliações das técnicas de 
elaboração do desenho. 
 
 
 
Observação direta do desempenho do 
aluno nos exercícios práticos durante 
as aulas e avaliação prática individual, 
sobre o selecionamento do software 
adequado para a elaboração do 
desenho. 
 
 
Observação direta do desempenho do 
aluno nos exercícios práticos durante 
as aulas e avaliação prática individual, 
sobre a definição e uso das áreas 
configuradas na área de trabalho e 
área de impressão. 
 
 
 

Demonstrar conceitos, criticidade, 
criatividade, raciocínio lógico, clareza, 
na avaliação das técnicas de 
elaboração de desenho. 
Participar e interagir na atividade 
proposta. 
Discutir e propor soluções. 
 
Demonstrar criatividade, raciocínio 
lógico, para selecionar o software 
adequado para elaboração do 
desenho. 
Participar e interagir na atividade 
proposta. 
Discutir e propor soluções. 
 
Demonstrar conceitos, criticidade, 
criatividade, raciocínio lógico, clareza, 
em definir o uso das áreas 
configuradas na área de trabalho e 
área de impressão. 
Participar e interagir na atividade 
proposta. 
Discutir e propor soluções. 
 

Avaliação e correlação das técnicas de 
elaboração do desenho na realização 
da atividade. 
 
 
 
 
 
Avaliação, seleção e correlação do 
software adequado na elaboração do 
desenho para a realização da 
atividade. 
 
 
 
 
Definição e utilização das áreas 
configuradas na área de trabalho e 
área de impressão. Realização da 
atividade proposta. 
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Definir os comandos para execução 
dos desenhos em três dimensões. 
  
 
 
 
 
 
 
Avaliar a área de trabalho para 
execução do desenho.  
 
 
 
 
 
 
 
Elaborar desenhos e projetos, 
utilizando software específico. 
 
 

 
Observação direta do desempenho do 
aluno nos exercícios práticos durante 
as aulas e avaliação prática individual, 
sobre a definição dos comando a 
serem utilizados na execução dos 
desenhos em três dimensões. 
 
 
 
Observação direta do desempenho do 
aluno nos exercícios práticos durante 
as aulas e avaliação prática individual, 
sobre as avaliações das técnicas de 
elaboração do desenho. 
 
 
 
 
Observação direta do desempenho do 
aluno nos exercícios práticos durante 
as aulas e avaliação prática individual, 
sobre a elaboração de desenhos e 
projetos, utilizando software específico. 
 

 
Demonstrar conceitos, criticidade, 
criatividade, raciocínio lógico, clareza e 
interpretar resultados, na definição dos 
comandos para execução dos 
desenhos em três dimensões. 
Participar e interagir na atividade 
proposta. 
Discutir e propor soluções. 
 
Demonstrar conceitos, criticidade, 
criatividade, raciocínio lógico, em 
avaliar a área de trabalho para 
execução do desenho 
Participar e interagir na atividade 
proposta. 
Discutir e propor soluções. 
 
 
Demonstrar conceitos, criticidade, 
criatividade, raciocínio lógico, clareza e 
interpretar resultados, na elaboração 
de desenhos e projetos, utilizando 
software específico. 
Participar e interagir na atividade 
proposta. 
Discutir e propor soluções. 
 

 
Definição e utilização dos  
Comandos para a execução 
Realização da atividade proposta. 
 
 
 
 
 
 
Definição e utilização da área de 
trabalho para a execução do desenho. 
Realização da atividade proposta. 
 
 
 
 
 
 
Interpretação de desenhos, 
representações gráficas e projetos, 
para a respectiva execução com o 
auxílio do software específico. 
Aplicação de normas técnicas na 
interpretação dos desenhos, 
representações gráficas e projetos, 
para a respectiva execução com o 
auxílio do software específico. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro X X X X X 

Março X X X X X 

Abril X X X X X 

Maio X X X X X 

Junho X X X X X 

Julho X X X X X 

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

Apostilas elaboradas pelos professores – Teoria e exercícios. 
Recursos audiovisuais. 
 

 

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

Visitas técnicas com datas e locais a serem definidos. 
Participação em eventos pedagógicos promovidos pela escola. 

 

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

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

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: ANDRÉ GUARALDO JÚNIOR 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2016 
 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

 

 

Nome do coordenador: Herbet Ferreira do Espírito Santo 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº  95     aprovado pela Portaria Cetec de nº 38  de 30/10/2009 

ETEC Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca - SP 

Eixo Tecnológico: Indústria 

Habilitação Profissional de Técnico em Mecatrônica 

Qualificação  técnica deNível Médio: INSTALADOR E REPARADOR DE 

EQUIPAMENTOS MECATRÔNICOS 
Módulo: III 

Componente Curricular: Linguagem, tecnologia e trabalho 

C.H. Semanal: 2, 5 Professor: Edna Aparecida Rodrigues da Silva 

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

 

 Utilizar recursos linguísticos de coerência e coesão, utilizando instrumentos da 

leitura e da redação técnica; 

 Identificar e aplicar elementos de coerência em modelos de correspondência 

comercial utilizando fontes de pesquisas convencionais e eletrônicas; 

 Aplicar conhecimento e regras linguísticas em pesquisas específicas e na 

comunicação com diferentes públicos. 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 

1º Semestre 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular:  Linguagem, Trabalho e Tecnologia                                                                       Módulo: III 
 

 

Nº 

 

Competências 

 
Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 

Analisar textos técnicos/ comerciais da 
área de mecatrônica, por meio de 
indicadores linguísticos e de indicadores 
extralinguísticos.  
 
Desenvolver textos técnicos aplicados à 
área de mecatrônica de acordo com 
normas e convenções específicas.  
 
Pesquisar e analisar informações da área 
de mecatrônica em diversas fontes 
convencionais e eletrônicas.  
 
Definir procedimentos linguísticos que 
levem à qualidade nas atividades 
relacionadas com o público consumidor. 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
 
7. 
 
8. 

Utilizar recursos linguísticos de coerência e de 
coesão, visando ao atingir de objetivos da 
comunicação no âmbito do ensino e atividades 
relacionadas à área de mecatrônica.  
 
Utilizar instrumentos de leitura e da redação 
técnica, direcionada à área de mecatrônica.  
 
Identificar e aplicar elementos de coerência e de 
coesão em artigos e em documentação técnico 
administrativa relacionadas à área de 
mecatrônica.  
 
Aplicar modelos de correspondência comercial 
aplicada à área de mecatrônica.  
 
Selecionar e utilizar fontes de pesquisa 
convencionais e eletrônicas.  
 
Aplicar conhecimentos e regras linguísticas na 
execução de pesquisar específicas na área de 
mecatrônica.  
 
Comunicar-se com diferentes públicos.  
 
Utilizar critérios que possibilitem o exercício da 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estudos de textos técnicos comerciais 
aplicados à área de mecatrônica:  

 Indicadores linguísticos: 
 * Vocabulário;  
* Morfologia;  
* Sintaxe;  
* Semântica;  
* Grafia;  
* Pontuação;  
* Acentuação etc 

  Indicadores extralinguísticos:  
* Efeito de sentido e contextos 
socioculturais;  
* Modelos preestabelecidos de produção de 
textos  
 
Conceitos de coerência e de coesão 
aplicados à análise e produção de textos 
técnicos específicos da área:  

 Ofícios; 

  Memorando;  

 Comunicados;  

 Cartas;  

 Avisos;  

 Declarações;  
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9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

criatividade e constantes atualizações da área. 
  
Utilizar a língua portuguesa como linguagem 
geradora de significações, que permita produzir 
textos a partir de diferentes ideias, relações e 
necessidades profissionais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

3. 
 
 
 
4. 
 

 Recibos; 

 Cartas-currículo;  

 Curriculum vitae;  

 Relatório técnico; 

  Contrato;  

 Memorial descritivo;  

 Memorial de critérios;  

 Técnicas de redação  
 
 Parâmetros de níveis de formalidade e 
adequação de textos a diversas 
circunstâncias de comunicação  
 
Princípios de terminologia aplicados à área 
de Indústria/ mecatrônica:  

 Glossário com nomes e origens dos 
termos utilizados em termos utilizados em 
Mecâtrônica;  

 Apresentação de trabalhos de pesquisas;  

 Orientações e normas linguísticas para a 
elaboração do projeto de conclusão de curso 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Linguagem, Trabalho e Tecnologia                                                            Módulo: III                                                                                                 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

  

 Recepção dos alunos e apresentação da 
metodologia de trabalho. 

 Apresentação das competências, habilidades e 
bases tecnológicas. 

 Confecção de tabela de pontos de 
participação. 

11/02 a 19/02 

Utilizar a língua portuguesa 
como linguagem geradora de 
significações, que permita 
produzir textos a partir de 
diferentes ideias, relações e 
necessidades profissionais  
 

Variação linguística; 
Parâmetros de níveis de 
formalidade e adequação de 
textos a diversas circunstâncias 
de comunicação  
 

Aula expositiva e leituras; 
Dinâmica de grupo; 
Apresentação oral individual. 
Exibição de vídeo 
Aplicação de exercícios 

 
22/02 a 04/03 

Utilizar a língua portuguesa 
como linguagem geradora de 
significações, que permita 
produzir textos a partir de 
diferentes ideias, relações e 
necessidades profissionais  
 

Variação linguística; 
Parâmetros de níveis de 
formalidade e adequação de 
textos a diversas circunstâncias 
de comunicação  
 

Aula expositiva e leituras; 
Aplicação de exercícios 

 
07/03 a 18/03 
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Comunicar-se com diferentes 
públicos. 

 Efeito de sentido e contextos 
socioculturais;  
* Modelos preestabelecidos de 
produção de textos  
Parâmetros de níveis de 
formalidade e adequação de 
textos a diversas circunstâncias 
de comunicação  
 
 

Aula expositiva e leituras; 
Aplicação de exercícios 

 
21/03 a 25/03 

Aplicar conhecimentos e regras 
linguísticas na execução de 
pesquisar específicas na área 
de mecatrônica.  
 

Estudos de textos técnicos 
comerciais aplicados à área de 
mecatrônica:  

 Indicadores linguísticos: 
 * Vocabulário;  
* Regência e crase 
 

 

Retomada de conteúdo 
Aula expositiva; 
Interpretação de textos; 
Aplicação de exercícios 

 

28/03 a 08/04 
 

Aplicar conhecimentos e regras 
linguísticas na execução de 
pesquisar específicas na área 
de mecatrônica.  
 

Estudos de textos técnicos 
comerciais aplicados à área de 
mecatrônica:  

 Indicadores linguísticos: 
 * Vocabulário;  
* Regência e crase 
 

 

Retomada de conteúdo 
Aula expositiva; 
Interpretação de textos; 
Aplicação de exercícios 

 

11/04 a 22/04 
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Aplicar conhecimentos e regras 
linguísticas na execução de 
pesquisar específicas na área 
de mecatrônica.  
 

Estudos de textos técnicos 
comerciais aplicados à área de 
mecatrônica:  

 Indicadores linguísticos: 
 * Vocabulário;  
* Semântica (pleonasmo / 
ambiguidade)  
* Grafia;  
* Pontuação;  
* Acentuação etc 

  Indicadores extralinguísticos:  
* Efeito de sentido e contextos 
socioculturais;  
 

Retomada de conteúdo 
Leitura  interpretação  e análise. 
Produções de textos com uso de tecnologia; 
Relatórios de visitas; 
Redigir documentos; 

 

 
25/04 a 06/05 

Selecionar e utilizar fontes de 
pesquisa convencionais e 
eletrônicas.  
 

Estudos de textos técnicos 
comerciais aplicados à área de 
mecatrônica: concordância verbo-
nominal 
 

Retomada de conteúdo 
Aula expositiva e leituras; 
Trabalho em grupos e pesquisas; 
Análise de documentos e estrutura; 
Produção de texto; 

 
09/05 a 13/05 

Utilizar recursos linguísticos de 
coerência e de coesão, 
visando ao atingir de objetivos 
da comunicação no âmbito do 
ensino e atividades 
relacionadas à área de 
mecatrônica.  
 

Conceitos de coerência e de 
coesão aplicados à análise e 
produção de textos técnicos 
específicos da área: curriculum e 
relatórios 
 

Retomada de conteúdo 
Trabalhos orientados em grupo e individual; 
Pesquisa eletrônica; 
Desenvolvimento do projeto interdisciplinar; 
 

 
16/05 a 27/05 

Utilizar instrumentos de leitura 
e da redação técnica, 
direcionada à área de 
mecatrônica.  
 

Princípios de terminologia 
aplicados à área de Indústria/ 
mecatrônica: apresentação de 
trabalhos de pesquisas;  
 

Retomada de conteúdo 
Produções de textos com uso de tecnologia; 
Seminário;  
Preparação e apresentação de trabalhos; 

 
30/05 a 03/06 
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Identificar e aplicar elementos 
de coerência e de coesão em 
artigos e em documentação 
técnico administrativa 
relacionadas à área de 
mecatrônica.  
 

 Glossário com nomes e origens 
dos termos utilizados em termos 
utilizados em Mecâtrônica;  
 

Retomada de conteúdo 
Produções de textos com uso de tecnologia; 
Seminário;  
Preparação e apresentação de trabalhos; 

 
06/06 a 17/06 

Utilizar critérios que 
possibilitem o exercício da 
criatividade e constantes 
atualizações da área 

Orientações e normas linguísticas 
para a elaboração do projeto de 
conclusão de curso 

Aula expositiva 
Aplicação de exercícios 

20/06 a 24/06 

Aplicar modelos de 
correspondência comercial 
aplicada à área de 
mecatrônica.  
 

Conceitos de coerência e de 
coesão aplicados à análise e 
produção de textos técnicos 
específicos da área: relatórios 
diversos / técnicas de redação 
 

Aula expositiva 
Apresentação oral de trabalho 

 
27/06 a 06/07 
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IV – Plano de Avaliação de Competência 
                                                                                                               
 

Competência 
 (por extenso) 

Instrumento(s) e 
Procedimentos de  Avaliação 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 

Identificar técnicas de 

comunicação oral e escrita, 

com respeito às normas 

gramaticais (da concordância, 

da regência, da pontuação, da 

colocação pronominal, da 

pronúncia  etc.), observando-

se o contexto. 

 

 

 

 

Interpretar textos em 

linguagem  verbal e não-

verbal, estabelecendo relação 

lógica entre causa e 

consequência  identificando 

padrões de comunicação oral 

e escrita em contextos 

empresariais 

 

 
Reescrita de texto,  
Seminário. 
Debates; 
Estudo dirigido,  
Apresentação oral; 
Observação direta  (trabalho em 
equipe, individual, em classe e 
extraclasse) 
Pesquisas; 
Pesquisa de campo; 
Prova escrita e oral; 
 

 
Clareza, responsabilidade, criticidade, 
disponibilidade para se envolver no 
debate, respeitar opiniões alheias, 
precisão, relacionamento de 
conceitos, organização do trabalho. 
Adequação ao público alvo; 
Atendimento as normas gramaticais 
(acentuação, pontuação,...); 
Comunicabilidade; 
Clareza, objetividade, 
responsabilidade, coerência entre 
dados e sua organização, domínio de 
conteúdo e relacionamento de 
conceitos. 
Atendimento as regras; 
Organização; 
Clareza e domínio do conteúdo, 
atendimento às normas, precisão; 
Pontualidade e cumprimento do 
projeto. 
Postura adequada, ética  e cidadã. 

 
Síntese escrita, entrega do relatório no prazo 
estipulado. 
Objetividade; 
Pertinência das informações; 
Organização; 
Pontualidade; 
Síntese oral, organização de respostas claras e 
objetivas. 
Cumprimento de tarefas; 
Interlocução (ouvir e ser ouvido); 
Relacionamento de conceitos; 
Relato da reprodução da situação proposta 
utilizando linguagem clara e criticidade; 
Objetividade; 
Interatividade, cooperação e colaboração; 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e 
Ações 

voltados à 
redução da 

Evasão 
Escolar 

Atendimento a alunos por meio de 
ações e/ou projetos voltados à 
superação de defasagens de 

aprendizado ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção de 
avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 

   
X 

 
Março 

  
X 

  
Abril 

  
X 

 
X 

Maio 
X 

   
X 

Junho 

 
X X 

  
Julho 

   
X 

 
Agosto 

  
X 

  
Setembro 

 
X X 

  
Outubro 

X 
   

X 

Novembro 

 
X X 

  
Dezembro 

  
X 

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

MEDEIROS, João Bosco. Redação Empresarial. São Paulo: Atlas, 2005. 

MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERHNOP, Lúbia Scliar. Português Instrumental. São Paulo: Sagra 

Luzzatto, 2007. 

___________________. Redação empresarial. São Paulo: ULBRA, 2007 

http://recantodasletras.uol.com.br/gramatica/57431 

KOCH, Ingedore. Coesão e coerência textual. S. Paulo: Ática, Série Princípios. 

http://www.portugues.com.br/redacao/ambiguidade.html 

Coleção Anglo vestibulares. Vários autores 
Apostila elaborada pela professora 

 

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

24/04 – Aniversário da escola – 92 anos 

24/06 – Festa Junina 

Junho/16 – 4ª Mostra dos Trabalhos de Conclusão de Curso (quadra esportiva) 
 

 
 
 

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

 

         Os alunos serão constantemente observados e orientados individualmente visando ao seu 
progresso. Quanto à autoavaliação, os alunos serão motivados a realizarem tarefas de autoavaliação de 
forma a pontuarem o que efetivamente aprenderam ou não e refletirem sobre suas ações perante os 
estudos.  Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades 
diárias, com recursos e metodologias diferenciados, constituindo-se intervenções imediatas na 
reorientação da aprendizagem individualizada.  Os resultados obtidos nos estudos de recuperação 
integrarão as sínteses de aproveitamento do período letivo. 
 

 
 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Edna Aparecida Rodrigues da Silva 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2016 

 

http://www.portugues.com.br/redacao/ambiguidade.html
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X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

 

 

 

          

 

 
 
 

XI – Replanejamento 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano de Curso nº                  aprovado pela portaria Cetec nº                 de       /      / 

Etec: Dr. Júlio Cardoso  

Código: 78 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Controle de Sistemas Industriais 

Habilitação Profissional: Técnico em Mecatrônica 

Qualificação: Instalador e Reparador de Equipamentos Mecatrônicos 

Componente Curricular: Eletrônica Industrial de Potência 

Módulo: III C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Cláudio Rui Mateus Caleiro 

 

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

Projetar acionamentos para máquinas e equipamentos  
Diagnosticar defeitos e falhas nos sistemas 

Especificar elementos que compõem projetos. 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 

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

Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo: 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 

4 

Identificar os componentes de eletrônica de 
potência.  
1.1 Identificar e avaliar os circuitos de 
disparo do tiristores.  
1. 2 Integrar os diversos componentes em 
circuitos aplicativos de eletrônica de 
potência.  
 
Identificar e analisar os dispositivos 
optoeletrônicos para interfaceamento.  
 
Integrar equipamentos de controle de 
potencia as máquinas elétricas.  
 
Identificar formas de controle de velocidade 
e torque de motores DC 

1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 

7 
 
 
 

Especificar, dimensionar e relacionar os 
componentes de eletrônica de potência e 
optoeletrônica.  
 
Efetuar testes e ensaios em circuitos de disparo 
de tiristores  
 
Elaborar projetos de circuitos aplicativos de 
eletrônica de potência.  
 
Executar ligações e interligações de dispositivos 
optoeletrônicos.  
 
Efetuar medidas com instrumentos de medição de 
grandezas elétricas  
 
Analisar o funcionamento de motor de corrente 
contínua  
 
Definir os principais pontos de operação para 
controle de potência de motores de corrente 
contínua 

 

1 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 

Transistor como chave (revisão) 
SCR e TRIAC: 
   - Simbologia 
   - Princípios de funcionamento 
   - Formas de disparo 
   - Aplicações mecatrônicas (controle de 
fase, relé de estado sólido, entre outros.) 
 
Confecção e montagem de circuito impresso 
 
Dispositivos Optoeletrônicos: 
- IRLED; 
- LDR; 
- Fotodiodo; 
- Fototransistor; 
- Foto SCR; 
- Acopladores Ópticos; 
 
 Princípios básicos de funcionamento de 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo: 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Especificar, dimensionar e relacionar os 
componentes de eletrônica de potência e 
optoeletrônica.  
Efetuar testes e ensaios em circuitos de 
disparo de tiristores.  
Elaborar projetos de circuitos aplicativos 
de eletrônica de potência. 
Efetuar medidas com instrumentos de 
medição de grandezas elétricas 

Transistor como chave (revisão) 
SCR e TRIAC: 
- Simbologia 

- Princípios de funcionamento 
- Formas de disparo 

- Aplicações mecatrônicas (controle de fase, 
relé de estado sólido, entre outros.) 

 

Aula expositiva 
Aulas práticas de laboratório 

 
____ / ____ a ____ / ____ 

Elaborar projetos de circuitos aplicativos 
de eletrônica de potência 

Confecção e montagem de circuito impresso 

 
Elaboração de projeto 

 
____ / ____ a ____ / ____ 

Executar ligações e interligações de 
dispositivos optoeletrônicos. 
Efetuar medidas com instrumentos de 
medição de grandezas elétricas 

Dispositivos Optoeletrônicos: 
- IRLED; 
- LDR; 

- Fotodiodo; 
- Fototransistor; 

- Foto SCR; 
Acopladores Ópticos 

Aula expositiva 
Aulas práticas de laboratório 

 
____ / ____ a ____ / ____ 

Analisar o funcionamento de motor de 
corrente contínua  

 

Princípios básicos de funcionamento de 
motor de corrente contínua 

Aula expositiva 
Aulas práticas de laboratório 

 
____ / ____ a ____ / ____ 

Definir os principais pontos de operação 
para controle de potencia de motores de 

corrente contínua 

Conversores para controle de motores CC 

 
Aula expositiva 
Aulas práticas de laboratório 

 
____ / ____ a ____ / ____ 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1- Identificar os componentes de 
eletrônica de potência.  
1.1 Identificar e avaliar os circuitos 

de disparo dos tiristores.  
 
 
 
 
 
 
1. 2 Integrar os diversos  
componentes em circuitos 
aplicativos de eletrônica de 
potência.  
 
 
 
 
 
2- Identificar e analisar os 
dispositivos optoeletrônicos para 
interfaceamento.  
 
 
 
 
 

Avaliação escrita 
Relatório de experiências práticas 
Observação direta 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação escrita 
Relatório de experiências práticas 
Observação direta 
 
 
 
 
 
 
Avaliação escrita 
Relatório de experiências práticas 
Observação direta 
 
 
 
 
 

Organização; 
Seqüência lógica; 
Iniciativa; 
Demonstração de conhecimento dos 
componentes de eletrônica de potência 
e dos circuitos de disparo dos tiristores 
 
 
 
 
Objetividade, criticidade, iniciativa e 
perspicácia para integrar os diversos 
componentes em circuitos aplicativos 
de eletrônica de potência.  
 
 
 
 
 
Objetividade, criticidade, iniciativa e 
perspicácia para integrar os diversos 
componentes em circuitos aplicativos 
de eletrônica de potência.  
 
 
 
 

Desempenho que evidencie: 
O conhecimento dos componentes de 
eletrônica de potência e dos circuitos 
de disparo dos tiristores 
  . 
 
 
 
 
 
Desempenho que evidencie a 
capacidade para integrar os diversos 
componentes em circuitos aplicativos 
de eletrônica de potência. 
 
 
 
 
 
Desempenho que evidencie a 
capacidade para Identificar e analisar 
os dispositivos optoeletrônicos para 
interfaceamento.  
Realização das atividades, atingindo 
mais que 50% do proposto 
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3- Integrar equipamentos de 
controle de potencia as máquinas 
elétricas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar formas de controle de 
velocidade e torque de motores DC 
 

Avaliação escrita 
Relatório de experiências práticas 
Observação direta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questões dissertativas, Participação, 
Ética, Avaliação Escrita e prática. 
 

 

Objetividade, criticidade, iniciativa e 
perspicácia para integrar os 
equipamentos de controle de potencia 
as máquinas elétricas 
 
 
 
 
 
 
 
Objetividade, persistência, clareza, 
precisão, empatia e criti-cidade 
 
 
 
 

Síntese da proposta de solução do 
problema com: 
 Apresentação de forma organizada e 
conforme a metodologia indicada, os 
resultados e suas respectivas análises, 
quando correlacionar as formas de 
controle de potência 
 
 
 
 
Síntese da proposta de solução do 
problema com: 
a) apresentação de forma organizada 

e conforme a metodologia indicada, 
os resultados e suas respectivas 
análises, quando correlacionar as 
formas de controle de velocidade de 
motores 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
 
x 
 

x x x x 

Março 
x x x x x 

Abril 
x x x x x 

Maio 
x x x x x 

Junho 
x x x x x 

Julho 
x x x x x 

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

Eletrônica Industrial / José L. A. de Almeida: Érica. 

Dispositivos semicondutores: Tiristores / José L. A. de Almeida: Érica. 
Teoria projetos e Experimentos com dispositivos semicondutores / Tucci / Shibata / Henke 

 

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

Festa junina 24/06, 
 

 

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

 . Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 
com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação da 
aprendizagem individualizada.  

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

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Cláudio Rui Mateus Caleiro 

Assinatura:                                                                                        Data: 11/02/2015 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

Nome do coordenador (a): Herbert Ferreira do Espírito Santo 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº    95       aprovado pela portaria Cetec nº 127   de   03  /  10 / 2012 

Etec Dr.Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 

Habilitação Profissional: Técnico em Mecatrônica 

Qualificação: Instalador e Reparador de Equipamentos Mecatrônicos 

Componente Curricular: Planejamento do TCC em Mecatrônica 

Módulo: III C. H. Semanal: 2,5 

Professor: José Newton Bomfim 

 

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

Aplicar técnicas de pesquisas qualitativas e quantitativas.  

Interpretar catálogos, manuais e tabelas. 

Interpretar ensaios de circuitos elétricos, eletroeletrônicos, hidráulicos e pneumáticos. 

Organizar materiais e recursos para instalar sistemas de automatização de processos e 

produtos. 

Acompanhar teste de produção do sistema de automação em processo. 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 

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

 
Componente Curricular:   Planejamento do TCC em Mecatrônica                                                           Módulo: III 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
 
4 

 
 
5 
 
 
 

 
 
6 
 
 
 

 

- Identificar fontes de pesquisa sobre o 
objeto em estudo. 

- Elaborar instrumentos de pesquisa. 

- Constituir amostras para pesquisas 
técnicas e científicas, de forma criteriosa e 
explicitada. 

- Analisar dados e informações obtidas de 
pesquisas empíricas e bibliográficas.  

- Analisar criticamente o contexto da área 
profissional sob a ótica da qualidade, 
produtividade, avanços tecnológicos, ciclo 
de vida de produtos e serviços e 
qualificação da mão-de-obra.  

 
- Identificar situações-problema 
categorizadas como fatores dificultadores 
do processo produtivo e/ou da prestação de 
serviços. Formular hipóteses. 

 
1 

 
 
2 
 
 
3 
 

 
4 

 
5 

 
6 
 
 
7 

 

- Selecionar informações e dados de pesquisa 
relevantes para o desenvolvimento de estudos e 
projetos. 

- Consultar Legislação, Normas e Regulamentos 
relativos ao projeto. 

- Classificar fontes de pesquisa segundo critérios 
relativos ao acesso, desembolso financeiro, prazo 
e relevância para o projeto. 

- Aplicar instrumentos de pesquisa de campo. 

- Organizar em formatos gráficos dados e 
informações relativas ao projeto. 

- Sintetizar informações e resultados de pesquisa 
segundo critérios definidos. 

- Construir cronograma de atividades 
 
 
 

 

 
1 
2 

 
3 
 
4 

 
 
5 

 
6 

 
7 
 
8 

Técnica de pesquisas quantitativas 

-Métodos para elaboração de Cronogramas. 

- Métodos de Planejamento Estratégico. 

- Metodologia Científica para elaboração de 
projetos (estrutura formal de trabalhos 
acadêmicos). 

- Pesquisas e desenvolvimento dos 
elementos pré-textuais 

- Desenvolvimento dos elementos textuais 

- Técnicas de problematização 

- Desenvolvimento dos elementos pós-
textuais 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:  Planejamento do TCC em Mecatrônica                                                         Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Selecionar informações e 
dados de pesquisa relevantes 
para o desenvolvimento de 
estudos e projetos. 

Técnicas de pesquisa bibliográfica 

 

Aula expositiva e dialogada 
Pesquisa em Manuais, Catálogos, Biblioteca e 
Internet. 
 
 

 
11/02 a 26/02 

Selecionar informações e 
dados de pesquisa relevantes 
para o desenvolvimento de 
estudos e projetos. 

Metodologia de fichamento de 
obras técnicas e científicas.  

Aula expositiva e dialogada 
Pesquisa em Manuais, Catálogos, Biblioteca e 
Internet. 
 

 
29/02 a 11/03 

Aplicar instrumentos de 
pesquisa de campo 
 
 

Técnicas de estruturação de 
instrumentos de pesquisa de 
campo (questionários, entrevistas, 
fichas técnicas) 
 

Aula expositiva e dialogada 
Pesquisa em Manuais e Catálogos 
 
 
 

 
14/03 a 01/04 

      Classificar fontes de pesquisa 
segundo critérios relativos ao 
acesso, desembolso financeiro, 
prazo e relevância para o 
projeto.                       
Selecionar informações e 
dados de pesquisa relevantes 
para o desenvolvimento de 
estudos e projetos.  

Técnicas de pesquisas 
qualitativas e quantitativas.  

 

Aula expositiva e dialogada 
Pesquisa em Manuais, Catálogos, Biblioteca e 
Internet. 
 
 
 
 
 

 
04/04 a 29/04 
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Classificar fontes de pesquisa 
segundo critérios relativos ao 
acesso, desembolso financeiro, 
prazo e relevância para o 
projeto.                       
Selecionar informações e 
dados de pesquisa relevantes 
para o desenvolvimento de 
estudos e projetos. 

Técnicas de amostragem 
aplicadas a pesquisas técnicas e 
científicas 

 

Aula expositiva e dialogada 
Pesquisa em Manuais, Catálogos, Biblioteca e 
Internet. 
 

 
02/05 a 13/05 

Construir cronograma de 
atividades 

 Métodos para elaboração de 
Cronogramas  

 

Aulas práticas de laboratório 
Aula expositiva dialogada 
Pesquisa em Manuais e Catálogos 

 
16/05 a 03/06 

Organizar em formato gráfico 
dados e informações relativas 
ao projeto.  

Sintetizar informações e 
resultados de pesquisa 
segundo critérios definidos.  

Métodos de Planejamento 
Estratégico 
 

Aulas práticas de laboratório 
Aula expositiva e dialogada 
Pesquisa bibliográfica 
 
 
 

 
06/06 a 24/06 

     Sintetizar informações e 
resultados de pesquisa 
segundo critérios definidos 

Metodologia Científica para 
elaboração de projetos (estrutura 
formal de trabalhos acadêmicos  

Aulas práticas de laboratório 
Aula expositiva e dialogada 

 
27/06 a 06/07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1- Identificar fontes de pesquisa 
sobre o objeto em estudo. 

 
 
 
 
 
 
 

2- Elaborar instrumentos de 
pesquisa  

  
 
 
 
 

 3- Constituir amostras para 
pesquisas técnicas e científicas, de 
forma criteriosa e explicitada. 

  
 
 
 
 

Avaliação escrita individual; 
Pesquisa 
Observação direta; 
Relatórios. 
 
 
 
 
 
 
Avaliação escrita individual; 
Pesquisa 
Observação direta; 
Relatórios 
 
 
 
 
 
Avaliação escrita individual; 
Pesquisa 
Observação direta; 
Relatórios 
 
 
 
 

Organização; 
Sequência lógica 
Demonstração de conhecimento de 
técnicas de pesquisa; 
Empenho; 
Iniciativa. 
 
 
 
 
Organização; 
Demonstração de conhecimento de 
técnicas de pesquisa; 
Empenho; 
Iniciativa 
 
 
 
 
 Organização; 
Demonstração de conhecimento de 
técnicas de pesquisa; 
 
 
 
 
 

Desempenho que evidencie: 
     a) O conhecimento de técnicas de 

pesquisa bibliográfica 

b) O conhecimento de Metodologia 
de fichamento de obras técnicas e 
científicas. 

 
 
 
Desempenho que evidencie o 
conhecimento de técnicas de 
estruturação de instrumentos de 
pesquisa de campo 
 
 
 
 
 
Desempenho que evidencie o 
conhecimento para constituir amostras 
para pesquisas. 
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4- Analisar dados e informações 
obtidas de pesquisas empíricas e 
bibliográficas.  

 . 
 
 
 
 
5- Analisar criticamente o contexto 
da área profissional sob a ótica da 
qualidade, produtividade, avanços 
tecnológicos, ciclo de vida de 
produtos e serviços e qualificação 
da mão-de-obra. 
 
  
 
 
6- Identificar situações-problema 
categorizadas como fatores 
dificultadores do processo produtivo 
e/ou da prestação de serviços. 
Formular hipóteses  
 

 
Avaliação escrita individual; 
Pesquisa 
Observação direta; 
Relatórios 
 
 
 
 
 
 
Avaliação escrita individual; 
Pesquisa 
Observação direta; 
Relatórios 
 
 
 
 
 
 
Avaliação escrita individual; 
Pesquisa 
Observação direta; 
Relatórios 
 
 

 
Empenho; 
Iniciativa Organização; 
Demonstração de conhecimento de 
técnicas de pesquisa; 
Iniciativa 
 
 
 
 
 
Empenho; 
Iniciativa; 
Organização; 
Criticidade; 
 
 
 
 
 
 
Iniciativa; 
Organização; 
Sequência lógica; 
Criticidade. 
 

 
 
Desempenho que evidencie a 
facilidade para obter informações dos 
diferentes tipos de pesquisas. 
 
 
 
 
 
 
Demonstra senso crítico para analisar 
o contexto da área profissional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Demonstra facilidade para identificar 
situações problema. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
 

X 
 

X X X X 

Março 
 

X 
 

X X X X 

Abril 
 

X 
 

X X X X 

Maio 
 

X 
 

X X X X 

Junho 
 

X 
 

X X X X 

Julho 
 

X 
 

X X X X 

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

Manual Técnico Centro Paula Souza: Planejamento e Desenvolvimento do TCC 

Eva Chow Belezia, Ivone Marchi Lainetti Ramos 

Fundação Padre Anchieta 2011 

 
Apostila: Trabalho de Conclusão de Curso TCC- CETEC  

 

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

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

 

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

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

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

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

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: José Newton Bomfim 

Assinatura:                                                                                        Data:11/02/2016 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

Nome do coordenador (a): Herbet Ferreira do Espirito Santo 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 
 
 

XI– Replanejamento 

 

 


