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APRESENTAÇÃO

O documento  apresentado a  seguir  corresponde  ao Projeto  Pedagógico  do

Curso de Nível Médio Técnico em Eletromecânica, subsequente ao ensino médio, do

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) Campus Santo

Amaro. Este projeto representa um compromisso político do IFBA de contribuir para a

interiorização da educação profissional e tecnológica em nosso país. O plano contém

a  contextualização  nacional  e  local  do  curso  proposto,  as  diretrizes  para  o  seu

funcionamento,  sua  organização  curricular  e  considerações  sobre  os  recursos

requeridos.

O  Curso  Técnico  em  Eletromecânica  pretende  oferecer  uma  formação

profissional  técnica  em  nível  médio  gratuita  e  de  qualidade,  proporcionando  aos

estudantes conhecimentos tecnológicos e formação integral, propiciando não apenas

competências e habilidades para ingressar no mundo do trabalho local e nacional, mas

também para fortalecer os distintos setores e demandas provenientes da realidade

local, com vistas a colaborar significativamente para o desenvolvimento econômico da

região,  através da produção e inovação de tecnologias voltadas para os setores e

arranjos produtivos regionais.

Desde 2006, momento da sua implantação, o IFBA Campus Santo Amaro vem

de modo crescente  afirmando-se na comunidade  e  tornando-se referência  positiva

pela  qualidade  da  educação  oferecida.  Os  Cursos  Técnicos  em Eletromecânica  e

Informática na forma subsequente são os pioneiros no quesito oferta de ensino com

qualidade referenciada por esta Unidade de Ensino. Posteriormente, em 2007 vagas

foram ampliadas sendo oferecida também a forma integrada desses mesmos cursos e,

já tendo sido implantados no ano de 2010 os cursos de Segurança do Trabalho na

modalidade  Educação  de  Jovens  e  Adultos  (Nível  Médio)  e  Licenciatura  em

Computação (Superior). A oferta do Curso Técnico de Nível Médio de Eletromecânica

na forma subsequente aqui apresentada tem como proposta formar profissionais com

foco na perspectiva cidadã e pressupõe uma série de estudos, requisitos e critérios

com o propósito de atingir o objetivo geral ao qual se propõe este curso.

A atuação do profissional técnico em eletromecânica é de grande importância

para o pleno funcionamento da indústria e de seus diversos setores em todos os seus

níveis, por seguinte, a utilização da interdisciplinaridade, da metodologia de projetos
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para  uma  efetiva  relação  entre  teoria  e  prática,  a  indissociabilidade  entre  ensino,

pesquisa e extensão propiciando a inovação tecnológica e parcerias são alguns dos

diferenciais presentes neste Projeto Pedagógico de Curso (PPC).

Está  presente,  também,  como  marco  orientador  deste  PPC,  as  decisões

institucionais  traduzidas  nos  objetivos  desta  instituição  e  na  compreensão  da

educação como uma prática social,  os quais  se  materializam na missão do IFBA.

Dessa maneira, a Instituição busca contribuir para a formação do cidadão histórico-

crítico em condições de atuar no mundo do trabalho, na perspectiva da edificação de

uma sociedade mais justa e igualitária,  através da formação cidadã nos diferentes

níveis de qualificação profissional.

Por fim, o projeto aqui apresentado define as diretrizes para o funcionamento

do  Curso,  a  justificativa,  o  objetivo,  perfil  do  profissional,  organização  curricular,

critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências  anteriores,  avaliação,

instalações, equipamentos, corpo docente e técnico, certificação e diplomação.
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1  APRESENTAÇÃO DO CAMPUS

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), criado

pela Lei nº 11.892/2008, é uma instituição com estrutura ampla e diversa, que oferece

desde a formação básica, passando por cursos de nível médio, até a graduação e pós-

graduação, em consonância com o artigo 2º da referida lei:

Lei  11.892/2008 Art.  2º  “Os Institutos Federais  são instituições  de
educação  superior,  básica  e  profissional,  pluricurriculares  e
multicampi,  especializados  na  oferta  de  educação  profissional  e
tecnológica  nas  diferentes  modalidades  de  ensino,  com  base  na
conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas
práticas pedagógicas.”

O IFBA é uma instituição vinculada ao Ministério da Educação e Cultura (MEC),

com  a  missão  de  “promover  a  formação  do  cidadão  histórico-crítico,  oferecendo

ensino, pesquisa e extensão com qualidade socialmente referenciada, objetivando o

desenvolvimento sustentável do país” (Projeto Pedagógico Institucional do IFBA - PPI).

Com tradição centenária no ensino técnico-profissional e há mais de uma década no

ensino superior, o Instituto atua em sintonia com as demandas profissionais do mundo

do trabalho, tendo como visão se transformar numa Instituição de ampla referência e

de qualidade de ensino no País,  estimulando o desenvolvimento do sujeito  crítico,

ampliando  o  número  de  vagas  e  cursos,  modernizando  as  estruturas  físicas  e

administrativas,  bem como ampliando  a  sua  atuação  na  pesquisa,  extensão,  pós-

graduação e inovação tecnológica (Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do

IFBA 2014-2018), contribuindo para a cultura empreendedora e tecnológica do estado.

Ao longo dos anos, a Instituição tem fomentado o conhecimento tecnológico

em  todo  o  estado  da  Bahia.  Durante  muito  tempo  suas  atividades  ficaram

concentradas em Salvador. Entretanto, a partir de 1994, ainda como Centro Federal

de Educação Tecnológica da Bahia – CEFET expandiu-se consideravelmente o seu

campo de atuação com a criação das unidades de ensino (UE’s) no interior do Estado,

passando a estar presente na cidade de Santo Amaro no ano de 2006. Desde então, o

IFBA tem contribuído para o desenvolvimento de regiões até então carentes de mão

de obra qualificada e ensino profissional, técnico e tecnológico de qualidade. Como
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consequência, novos postos de trabalho foram criados, melhorando, desta forma, a

qualidade de vida no âmbito regional.

Atualmente, o IFBA possui 32 unidades espalhadas no estado da Bahia, sendo

22 campi  em pleno funcionamento,  2 campi  em fase de implementação,  1 núcleo

avançado, 5 centros de referência, 1 polo de inovação e 1 reitoria.

A Unidade de Ensino de Santo Amaro do antigo CEFET-BA foi  criada pelo

Governo  Federal  em  2006  sendo  fruto  do  programa  de  expansão  e  melhoria  da

educação profissional técnica, no intuito de ampliar o acesso à educação pública e de

qualidade à população residente no interior da Bahia, com a finalidade de gerar novos

pólos  de  tecnologia  capazes  de  atrair  novos  investimentos  e  ampliar  o  grau  de

desenvolvimento regional.

A Unidade de Ensino de Santo Amaro pertencente ao antigo CEFET-BA foi

transformada em um Campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia

da Bahia a partir do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e

Tecnológica, fazendo parte do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), sob o

comando  da  Secretaria  de  Educação  Profissional  e  Tecnológica  –  SETEC

(http://www.mec.gov.br), criado por meio da Lei Federal Nº 11.892, de 29 de dezembro

de 2008, e mantido pelo poder público federal.

Considerando-se o período a partir da implantação da Unidade de Ensino do

CEFET-BA,  o IFBA Campus  Santo  Amaro  está  em  pleno  funcionamento  desde

setembro de 2006, ocasião em que passou a oferecer os Cursos Técnicos de Nível

Médio em Eletromecânica e Tecnologia da Informação, ambos na forma subsequente.

Em 2007 esta unidade passou também a oferecer estes cursos na forma integrada ao

ensino médio  e,  em 2010  iniciou-se a oferta do Curso Técnico  em Segurança  do

Trabalho na modalidade de educação de jovens e adultos e do Curso Superior de

Licenciatura  em  Computação,  na  forma  presencial  e,  nos  dias  atuais,  este  curso

também está sendo ofertado na modalidade à distância. Desde então, esse Campus

tem ampliado  sua estrutura física,  número de docentes,  técnicos  administrativos  e

discentes,  projetos  planejados  e  desenvolvidos,  parcerias  e  articulação  com  os

diversos setores municipais e estaduais.

O IFBA Campus Santo Amaro tem como missão produzir, disseminar e aplicar

o  conhecimento  tecnológico  e  acadêmico,  por  meio  do  ensino,  da  pesquisa  e  da

extensão, contribuindo para o progresso socioeconômico local, regional e nacional, na

perspectiva do desenvolvimento sustentável  e da integração com as demandas da
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sociedade  e  do setor  produtivo,  em conformidade  com os  princípios  e  finalidades

estabelecidos no Estatuto do IFBA. Para tal, observa os seguintes princípios:

I. Justiça  social,  equidade,  cidadania,  ética,  preservação  do  meio  ambiente,

transparência e gestão democrática;

II. Verticalização do ensino e integração com a pesquisa e a extensão;

III. Difusão  do  conhecimento  científico  e  tecnológico  e  suporte  aos  arranjos

produtivos locais, sociais e culturais;

IV. Inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais e deficiências

específicas; 

V. Natureza pública e gratuita do ensino, sob a responsabilidade da União.

Desde sua implantação no ano de 2006 entrou em vigência  o processo de

ampliação do Campus Santo Amaro,  sendo iniciada a construção de infraestrutura

destinada  ao  ensino,  prevendo  a  alocação  de  novos  laboratórios,  salas  de  aula,

ginásio  esportivo  e  infraestrutura  necessária  para  comportar  um número maior  de

estudantes, atividades e cursos.

1.1 Identificação do Curso

Denominação: Curso Técnico em Eletromecânica.

Forma de articulação curricular: Subsequente.

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais.

Carga Horária do curso: 1200 horas mais 240 horas de estágio curricular.

1.2 Justificativa

A oferta do Curso Técnico em Eletromecânica Subsequente é presente desde

o  início  de  funcionamento  deste  Campus  e  contribui  de  forma  importante  para  o

desenvolvimento  da  região,  uma  vez  que  habilita  sujeitos  para  o  atendimento  da

demanda em nível local, regional e até nacional. Demanda esta que tem carecido de

profissionais  da  área,  respondendo  assim,  aos  desafios  que  são  colocados  pela

sociedade contemporânea.

A busca por  vagas para  ingresso ao Curso Técnico  em Eletromecânica na

forma subsequente do Campus Santo Amaro oscila a cada ano, entretanto tem se

mostrado  razoável  e  satisfatória,  visto  que  o  número de  inscritos  no  processo  de
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seleção de estudantes sempre se manteve maior que o número de vagas ofertadas.

Dados  sobre  a  relação  do número de candidatos  por  número de  vagas  ofertadas

(concorrência)  para  os  cursos  técnicos  subsequentes  do  IFBA,  apresentados  pelo

Departamento de Seleção da PROEN na divulgação do Processo Seletivo de 2020,

apontam que de 2013 a 2019 a concorrência média para este curso técnico é de 4

(quatro) candidatos por vaga, o que demonstra interesse da comunidade local sobre o

curso.  Ainda,  a  Coordenação  de  Registros  Escolares  (CORES)  do  IFBA  Campus

Santo Amaro indica que desde a implantação do Curso Técnico em Eletromecânica

Subsequente até o semestre letivo de 2019/1, já foram realizadas 706 (setecentos e

seis)  matrículas de estudantes sendo que 136 (cento e trinta e seis)  tiveram êxito

relativo a conclusão do curso.

As mudanças próprias da sociedade contemporânea delinearam um novo perfil

para os profissionais de todas as áreas tecnológicas, exigindo dessas, competências

diferenciadas  que  se  fundamentam  nas  tecnologias  da  eletricidade  e  mecânica,

aplicando  técnicas  de  intervenções  seguras  aos  diversos  processos  industriais,

inspecionando,  prevenindo  e  corrigindo  falhas  de  equipamentos  eletromecânicos,

considerando  a  melhoria  da  qualidade,  a  garantia  da  saúde  e  segurança,

produtividade e competitividade.

Uma  análise  realizada  pelo  Serviço  Nacional  de  Aprendizagem  Industrial

(SENAI) nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged)

relativos a 2014, divulgado pela agência de notícias CNI (publicado em 2015), mostra

que os profissionais que atuam nas áreas de manutenção da operação industrial foram

os menos impactados pelas demissões no setor. Em 2014, a indústria registrou uma

redução de  330 mil  postos  de trabalho.  Algumas  ocupações,  porém,  conseguiram

passar ao largo da crise e até abriram novas colocações. Entre essas, destacam-se as

de  instaladores  e  reparadores  de  linhas  e  equipamentos  de  telecomunicações,

técnicos de manutenção de máquinas, e mecânicos de manutenção de aparelhos de

refrigeração,  todas elas sendo possíveis  a atuação de profissionais  com formação

técnica na área de eletromecânica. Esse conjunto de ocupações juntas abriram quase

7 mil novas vagas em postos de trabalho no ano de 2014. O levantamento aponta

ainda que tanto na indústria como em outros setores, como os serviços e a agricultura,

os  trabalhadores  com  formação  na  área  profissional  de  eletromecânica  são

valorizados.

O município de Santo Amaro está localizado na mesorregião metropolitana de

Salvador,  também conhecida  como Recôncavo Baiano.  Criada  em 1727,  a  cidade
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possui extensão territorial de aproximadamente 493 km2, com um PIB per capita de R$

12.646,76[IBGE, 2017]. Segundo estimativa feita pelo IBGE, no ano de 2019, Santo Amaro

possuía  uma  população  de  60.069  habitantes,  sendo  desse  total  2.832  jovens

matriculados  no  ensino  médio  no  ano  de  2018.  A  partir  da  análise  dos  dados

estatísticos  levantados  pelo  IBGE  referentes  à  população  da  cidade,  segundo  a

pirâmide etária do ano de 2010, constata-se que a população do município é composta

por uma grande parcela de jovens: há 5.441 habitantes com idade entre 10 e 14 anos,

7.292 com idade entre 15 e 19 anos, e 6.260 com idade entre 20 e 24 anos. Vale

destacar que em 2018, a matrícula no ensino médio comum correspondeu a um total

de  2.832  matriculados  em  estabelecimentos  de  ensino  que  não  ofertam  cursos

profissionalizantes.  Sem a qualificação  necessária,  a maioria  dos jovens e adultos

santo-amarenses têm dificuldades de inserção no mercado de trabalho, o que resulta

em exclusão social. Além disso, cidades circunvizinhas também passam por situação

semelhante, ou seja, a gravidade desse problema atinge a outros municípios da região

do Recôncavo Baiano.

Dessa forma entende-se que os dados estatísticos do IBGE também revelam

as restrições de acesso aos instrumentos que permitam aos jovens santo-amarenses

serem  inseridos  socialmente,  politicamente  e  produtivamente  na  sociedade

contemporânea devido à exclusão socioeducacional. Isto significa que se por um lado

se vê o resultado dos investimentos e das políticas públicas dirigidas aos jovens e

adultos no âmbito educacional, por outro se constata os desafios de um quadro que

revela ainda os limites do acesso à educação profissional.

Uma fonte de dados a ser considerada ainda é o quantitativo de inscritos para

o ENEM 2019 no município de Santo Amaro. Segundo informações do INEP nesta

edição do Exame Nacional do Ensino Médio, teve-se um total de 2.156 inscritos. Estes

jovens ao concluírem o Ensino Médio na cidade de Santo Amaro têm nos dias atuais

poucas perspectivas de continuação dos estudos,  dentre elas destacam-se o IFBA

Campus Santo Amaro e a Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Há também na

cidade cursos de nível superior na modalidade de Educação à Distância, oferecidos

por instituições privadas, o que restringe significativamente o acesso de estudantes

aos mesmos devido a situação socioeconômica da população. Diante desse cenário,

observa-se a necessidade da oferta de cursos técnicos e superiores por instituições

públicas.

Considerando  a  situação  socioeconômica  da  população,  é  de  grande

importância a manutenção e continuidade da oferta de educação pública de qualidade,
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por meio de cursos que atendam a essa população de acordo com as demandas

sociais e do mundo do trabalho. A oferta do curso Técnico de Eletromecânica na forma

subsequente é fruto da análise do mundo do trabalho do município de Santo Amaro e

região, devido à existência do potencial de trabalho na área agroindustrial, industrial e

de  serviços.  Vale  destacar  que  a  cidade  de  Santo  Amaro  está  geograficamente

localizada próxima a pólos industriais como os das cidades de Camaçari,  Feira de

Santana e Salvador, os quais são considerados importantes núcleos de absorção de

mão  de  obra  com  qualificação  técnica.  O  curso  atende  às  exigências  do  mundo

contemporâneo que é ao mesmo tempo global  e local,  implantado dentro da nova

política de reformulação da Educação Profissional, definida nas diretrizes e bases da

Educação Profissional no âmbito nacional.

A oferta do curso Técnico em Eletromecânica na forma subsequente contribuirá

de maneira  expressiva  para  o desenvolvimento  regional,  produzindo  iniciativas  em

controle, manutenção, operação e instalação de processos industriais. Assim, diante

dessa necessidade apresentada, no que concerne às tecnologias contemporâneas e o

potencial que esse ambiente tecnológico pode acrescentar à educação, este projeto

pedagógico de curso representa um compromisso político do IFBA para contribuir no

atendimento de uma demanda social. Deste modo, cumpre-se a tarefa de amenizar os

efeitos da desigualdade social, principal responsável pela exclusão educacional que

pode  ser  combatida  por  meio  de  medidas  que  garantam  a  permanência  e  o

aprendizado dos estudantes vinculados a este Campus.

1.3 Objetivos do curso

1.3.1 Objetivo Geral

Proporcionar  aos  futuros  técnicos  em  eletromecânica  conhecimentos  e

formação integral, além de fornecer instrumentos para que sejam capazes de planejar,

projetar, executar, inspecionar, instalar e compreender o funcionamento de máquinas

industriais  eletromecânicas  e  dessa  forma  realizar  atividades  de  análise,

especificação,  projeto,  implementação,  teste  e  suporte  em  processos  industriais.

Busca-se uma formação com base nas tendências da competitividade contemporânea,

tornando o/a estudante em agente capaz de intervir no desenvolvimento econômico e

social da região.
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1.3.2 Objetivos Específicos

 Formar  técnicos  capazes  de  executar  ações  de  instalação,  operação,

manutenção, controle e otimização em processos, contínuos ou discretos;

 Proporcionar condições para que os profissionais possam analisar criticamente

a  sociedade  brasileira  e  as  diferentes  formas  de  participação  do  cidadão-

técnico  nesse  contexto  para  que  possa  atuar  com  competência  técnica  e

compromisso ético, orientado à construção de uma sociedade mais justa;

 Desenvolver  a  capacidade  de  gerenciamento  de  equipes  que  atuem  na

montagem,  manutenção  e  entrega  técnica  de  máquinas  e  equipamentos

eletromecânicos;

 Exercer atividades nos setores de manutenção e inspeção industriais, podendo

ainda  atuar  em  institutos  e  centros  de  pesquisa,  órgãos  governamentais,

escritórios de consultoria, dentre outros, executando procedimentos de controle

de qualidade e de gestão.

1.4 Características Gerais do Curso

Nível: Educação Profissional Técnica de Nível Médio na forma Subsequente.

Modalidade de Oferta: Presencial.

Tempo de duração do curso: 2 (dois) anos.

Turno de oferta: Noturno.

Horário de oferta do curso: Início às 18h30min e término às 22h.

Carga horária Total: 1.200 horas.

Carga horária de Estágio: 240 horas.

Tipo de Matrícula: Por módulo.

Regime: Semestral.
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2  REQUISITOS  E  FORMAS  DE

ACESSO

Os cursos Técnicos Subsequentes são destinados a quem já concluiu o ensino

médio na forma regular de ensino  ou aquele que obtiver equivalência na forma da

legislação  educacional  vigente.  Assim,  o  estudante  ingressante  cursa  apenas  as

unidades curriculares referentes à formação técnica.

No  âmbito  do  IFBA  a  admissão  de  discentes  regulares  aos  cursos  se  dá

através  da  realização  de  Processo  Seletivo,  que  ocorre  anualmente  e  cuja

responsabilidade  é  da  Pró-Reitoria  de  Ensino  (PROEN)  por  intermédio  do

Departamento de Seleção (DESEL). Também é admitido o ingresso de estudantes por

transferência  interna  e  externa,  bem como por  transferência  ex-offício,  desde  que

autorizadas e seguindo determinações em conformidade com a legislação vigente.

O Curso Técnico de Nível  Médio em Eletromecânica Subsequente  do IFBA

Campus Santo Amaro foi criado no ano de 2006 e passou a ofertar vagas a partir do

semestre letivo 2006/2. Para ingressar neste curso, o estudante precisa ter concluído

o ensino médio e também ter sido aprovado em processo seletivo.

Esse Processo Seletivo segue os critérios estabelecidos pela redação da Lei nº

12.711, de 29 de agosto de 2012, com as alterações introduzidas pela Lei nº 13.409,

de 28 de dezembro de 2016, do Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, com as

alterações introduzidas pelo Decreto nº 9.034,  de 20 de abril  de 2017,  da Portaria

Normativa nº 18, de 11 de outubro de 2012, da Portaria Normativa nº 21, de 5 de

novembro de 2012, alteradas pela Portaria Normativa nº 9, de 05 de maio de 2017 e

da Resolução IFBA nº 11, de 02 de junho de 2017:

As instituições federais que ofertam vagas de ensino técnico de nível
médio  reservarão,  em  cada  concurso  seletivo  para  ingresso  nos
cursos de nível médio, por curso e turno, no mínimo cinquenta por
cento  de  suas  vagas  para  estudantes  que  tenham  cursado
integralmente o ensino fundamental  e o ensino médio  em escolas
públicas, observadas as seguintes condições: 

I - no mínimo cinquenta por cento das vagas de que trata o caput
serão  reservadas  a  estudantes  com renda  familiar  bruta  igual  ou
inferior a um inteiro e cinco décimos salário-mínimo per capita; e 

II  -  proporção  de  vagas  no  mínimo  igual  à  de  pretos,  pardos  e
indígenas e de pessoas com deficiência na população da unidade da
Federação  do  local  de  oferta  de  vagas  da  instituição,  segundo  o
último Censo Demográfico divulgado pelo IBGE, que será reservada,
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por curso e turno, aos autodeclarados pretos, pardos e indígenas e às
pessoas com deficiência. 

Em resumo, o Processo Seletivo deve sempre obedecer a legislação em vigor

e  as  demais  regulamentações  do  Conselho  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  –

CONSEPE do IFBA.

2.1 Número de vagas

Serão destinadas semestralmente 30 (trinta) vagas para o curso Técnico de

Nível Médio em Eletromecânica Subsequente. Havendo necessidade de variação do

número de vagas ofertadas, o máximo e o mínimo devem ser de 32 (trinta e duas) e

25 (vinte e cinco) vagas, respectivamente.

A distribuição das vagas obedecerá às determinações normativas da legislação

em vigor, sendo que 45% serão de ampla concorrência, 5 % destinadas a pessoas

com necessidades  específicas  e  os  outros  50% distribuídos  para  os  discentes  de

escolas públicas divididos em:

 50% para estudantes com renda familiar maior que 1,5 salários mínimos

per capita;

 50%  para  estudantes  com  renda  familiar  até  1,5  salários  mínimos  per

capita;

Considera-se ainda nestes dois últimos casos a reserva de vagas destinadas

aos estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas, de acordo com o Censo

Demográfico do IBGE e ainda a reserva de vagas destinadas a pessoas portadoras de

necessidades  educacionais  específicas,  obedecendo  a  legislação  em  vigor  e  as

determinações do CONSEPE do IFBA.
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3  PERFIL  PROFISSIONAL  DE

CONCLUSÃO DO CURSO

O concluinte do curso Técnico em Eletromecânica deve possuir um perfil que

ao ser inserido no mundo do trabalho demonstre a capacidade de provocar mudanças

através da agregação de novas tecnologias e do desenvolvimento de estratégias de

criação, propiciando novas formas de planejamento, controle e execução de tarefas,

seja por meio do uso de tecnologias computacionais e de equipamentos modernos ou

pela  utilização  de  procedimentos  e  equipamentos  já  estabelecidos  no  campo  do

trabalho.  Isso  permitirá  agregar  novas  ferramentas  às  já  existentes,  permitindo

melhores condições de trabalho e um fluxo mais eficiente.

3.1 Competências e Habilidades dos Egressos

O  egresso do Curso Técnico em Eletromecânica desenvolve ao longo do

curso algumas habilidades e competências para o exercício de suas atividades

como profissional. Neste sentido, as competências podem ser classificadas em

03 (três) categorias descritas a seguir.

3.1.1 Competências e habilidades técnicas e de gestão

Aquelas  que serão construídas ou desenvolvidas  pela  atividade curricular  a

partir das: (a) habilidades pessoais; (b) dos conteúdos apresentados pelas disciplinas;

e, (c) das práticas exercidas no decorrer do curso. Nesse sentido, são enfatizadas:

I. Planeja,  projeta,  executa,  inspeciona  e  instala  máquinas  e  equipamentos

eletromecânicos;

II. Realiza usinagem e soldagem de peças;

III. Interpreta esquemas de montagem e desenhos técnicos;

IV. Realiza  montagem,  manutenção  e  entrega  técnica  de  máquinas  e

equipamentos eletromecânicos;

V. Realiza medições, testes e calibrações de equipamentos eletromecânicos;

VI. Executa procedimentos de controle de qualidade e gestão.
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3.1.2 Competências e habilidades pessoais

Aquelas  que são características  intrínsecas do estudante  e que podem ser

aprimoradas durante o seu processo formativo. Dentre elas, são enfatizadas:

I. Participar de forma responsável, ativa, crítica e criativa no desenvolvimento das

atividades ao longo do curso;

II. Expressar  ideias  de  forma  clara,  empregando  técnicas  de  comunicação

apropriadas para cada situação;

III. Absorver valores de responsabilidade social, justiça e ética profissional;

IV. Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional.

3.1.3 Competências e habilidades interpessoais

Aquelas que serão desenvolvidas e aprimoradas mediante a interação com os

estudantes  e  professores,  no  curso,  e  com  profissionais  da  área  em  atividades

extracurriculares, como seminários, congressos, workshops, entre outras possíveis:

I. Habilidade de atuar de forma interdisciplinar e trabalhar em equipe;

II. Habilidade de criar grupos com intuito de alcançar objetivos;

III. Habilidade para participar e conduzir processos de negociação para o alcance

de objetivos.

3.2 Áreas de Atuação e o Mundo do Trabalho

Segundo o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos (publicado em 2016),  O

profissional  Técnico em Eletromecânica tem como campo de atuação as indústrias

com  linhas  de  produção  automatizadas,  aeroespaciais,  automobilística,

metalomecânica e plástico, as indústrias de transformação e extrativa em geral,  as

empresas  de  manutenção  e  reparos  e  que  atuam  na  instalação,  manutenção,

comercialização e utilização de equipamentos e sistemas eletromecânicos e ainda em

grupos de pesquisa que desenvolvam projetos na área de eletromecânica, laboratórios

de controle de qualidade, calibração e manutenção.

O campo de atuação do profissional Técnico em Eletromecânica é muito amplo

dentro do mundo do trabalho em constante evolução. Atualmente, esse profissional é

de  vital  importância  no  desenvolvimento  de  ações  e  propondo  melhorias  em

atendimento às demandas da organização.

De  um modo  diversificado,  sua  atuação  profissional  pode  ser  exercida  em

empresas  rurais  e  urbanas,  instituições  públicas  e  privadas,  empreendimentos
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agropecuários  e  agroindustriais,  indústrias,  laboratórios  de  pesquisa,  empresas  na

área  de  fabricação  de  peças  e  componentes  mecânicos,  auxílio  ao  controle  de

qualidade de produção e também em empreendimentos que utilizem equipamentos

mecânicos,  pneumáticos,  hidráulicos,  eletromecânicos,  inclusive  os  assistidos  por

computadores.

De maneira similar a outras regiões do Brasil,  o mundo do trabalho regional

possui  profissionais  sem  qualificação  profissional  técnica  que  tentam  atender  as

necessidades dos setores  comercial,  industrial  e  de serviços.  Contudo,  a contínua

evolução dessa área conduz naturalmente à criação de um nincho de trabalho cada

vez  mais  exigente,  demandando  profissionais  que  possuam  profunda  qualificação

técnico/científica.
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4 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO 

CURSO

Além  de  uma  formação  específica,  o  compromisso  assumido  pelo  IFBA  é

educar para a cidadania, o que implica na realização de processos formativos, acima

de tudo de caráter  humanístico,  que reconheçam o fazer estético,  ético,  político e

incentivo do ser humano, suas relações com o mundo, com o outro e consigo mesmo.

O  perfil  didático-pedagógico  do  curso  Técnico  em  Eletromecânica  deverá  ir  ao

encontro  desses  objetivos,  respondendo  às  exigências  de formação e  qualificação

profissional  requerida  pela  sociedade  em  decorrência  das  atuais  transformações

científicas e tecnológicas.

A organização curricular do curso observa as determinações legais presentes

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN nº. 9.394/96), no Decreto

nº 5.154/2004, na Resolução CNE/CEB nº 06/2012, no Catálogo Nacional de Cursos

Técnicos  e  demais  regulamentações  específicas.  Esses  referenciais  norteiam  as

instituições  formadoras,  como também definem o perfil,  a  atuação  e  os  requisitos

básicos necessários à formação profissional do Técnico em Eletromecânica, quando

estabelecem competências e habilidades, conteúdos curriculares, prática profissional,

bem como os procedimentos de organização e funcionamento dos cursos.

Os cursos de educação profissional técnica possuem uma estrutura curricular

fundamentada na concepção de eixos tecnológicos constantes do Catálogo Nacional

de Cursos Técnicos (CNCT), instituído pela Portaria MEC nº 870, de 16 de julho de

2008,  com  base  no  Parecer  CNE/CEB  nº  11/2008  e  na  Resolução  CNE/CEB  nº

03/2008.  Este  documento  é  atualizado  periodicamente  para  contemplar  novas

demandas socioeducacionais. A terceira edição foi atualizada por meio da Resolução

CNE/CEB nº 01, de 5 de dezembro de 2014, com base no Parecer CNE/CEB nº 08, de

9 de outubro de 2014, homologado pelo Ministro da Educação, em 28 de novembro de

2014.  Trata-se  de  uma  concepção  curricular  que  favorece  o  desenvolvimento  de

práticas pedagógicas integradoras e articula o conceito de trabalho, ciência, tecnologia

e cultura, à medida que os eixos tecnológicos se constituem de agrupamentos dos
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fundamentos  científicos  comuns,  de  intervenções  na  natureza,  de  processos

produtivos e culturais, além de aplicações científicas às atividades humanas.

4.1 Orientações Metodológicas

Para que os discentes do curso obtenham uma ampla formação, os conteúdos

formadores  de  sua  profissão  foram  organizados  em  áreas  de  concentração,

distribuídas  pelos  períodos  letivos  do  curso,  com  o  objetivo  de  promover  as

habilidades  e  competências  necessárias  à  formação.  O  Quadro  1 apresenta  a

distribuição de disciplinas obrigatórias de acordo com a área de concentração.

Quadro 1 - Disciplinas por área de formação e de concentração.

ÁREA DE
CONCENTRAÇÃO

DISCIPLINA

NÚCLEO TECNOLÓGICO 

TECNOLOGIA MECÂNICA I

ELEMENTOS DE MÁQUINAS  

METROLOGIA 

REFRIGERAÇÃO 

TECNOLOGIA MECÂNICA II  

HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS 

MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA 

USINAGEM E SOLDAGEM 

ELETROTÉCNICA I 

ELETROTÉCNICA II  

TÉCNICAS DIGITAIS 

ELETRÔNICA GERAL  

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS  

PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS 

AUTOMAÇÃO E CONTROLE  

COMANDOS E PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA 

PROJETO ELETROMECÂNICO INTEGRADOR 

NÚCLEO POLITÉCNICO

DESENHO TÉCNICO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

ORGANIZAÇÃO, NORMAS E QUALIDADE 

SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA NO TRABALHO 

EMPREENDEDORISMO 

NÚCLEO BÁSICO

FÍSICA APLICADA 

LINGUAGEM E PRODUÇÃO DE TEXTO 

MATEMÁTICA APLICADA 

ORIENTAÇÃO ESTÁGIO PROFISSIONAL SUPERVISIONADO 

O conjunto de disciplinas dispostas na matriz curricular do curso foi ordenado

de  acordo  com  um  nível  crescente  de  complexidade,  permitindo  ao  discente  um
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processo de formação profissional gradativo, centrado na ética e na produção de um

saber técnico-científico prático e consciente da sua responsabilidade social.

Atendendo  o  cumprimento  da  Lei  Federal  nº  9.795/99  para  promover  a

educação ambiental,  bem como determinações contidas nas Diretrizes Curriculares

Nacionais  especificadas  na  Resolução  CNE/CP  n°  02/2012,  o  curso  Técnico  em

Eletromecânica  oferece  os  respectivos  conteúdos  de  forma  transversal  em  seus

núcleos  curriculares.  Além  disso,  há  oferta  de  disciplinas  que  contemplam  as

discussões  relacionadas  ao  meio  ambiente,  como  exemplo:  Desenvolvimento

Sustentável  e  Saúde,  Meio  Ambiente  e  Segurança  do  Trabalho  para  que  os

estudantes do curso desenvolvam a capacidade de pensar soluções para problemas

ambientais nas diversas áreas dos processos industriais.

Outra  maneira  de  se  implementar  tais  conteúdos  de  forma  transversal  e

interdisciplinar é por meio da realização de eventos que envolvam toda a comunidade

na participação de levantamento de questões ambientais.

Entendendo  que  o  respeito  à  diversidade  no  âmbito  do  curso  Técnico  em

Eletromecânica  do  IFBA  Campus  Santo  Amaro  é  de  grande  importância  para  o

desenvolvimento social, a problematização sobre essa temática ocorrerá através da

prática  pedagógica  constante  ou  por  meio  da  participação  em  eventos,  onde  se

buscará sensibilizar a comunidade acadêmica quanto à importância de se discutir e

combater as diversas formas de preconceito, levando os discentes a compreender de

forma crítica a construção da identidade do povo brasileiro.

Ações  práticas  adotadas  no  âmbito  do  IFBA  Campus  Santo  Amaro  são

comprovadas pela realização de eventos como a Semana da Consciência Negra, o

Leituras Mutantes, o IFBARTE e outros, que sempre abordam o respeito a diversidade

e versam sobre a condição  humana e suas diversas maneiras de ser  e  habitar  o

mundo.  A  abordagem  de  tais  conteúdos  visa  promover  a  educação  de  cidadãos

atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural  e pluriétnica  como a do

Brasil.

Neste  projeto  pedagógico  de  curso,  a  metodologia  é  entendida  como  um

conjunto de ações empregadas com o fim de atingir  os objetivos propostos para a

habilitação de Técnico em Eletromecânica, assegurando uma formação integral dos

estudantes.

Respeitando-se a natureza e a particularidade de cada disciplina, bem como os

métodos e mecanismos de ensino adotados pelos docentes, o curso constará de aulas

teóricas, aulas práticas e seminários que objetivem a difusão e o aprofundamento dos
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conhecimentos  relativos  à  área  de  eletromecânica,  visando  à  formação  de  um

profissional ético e competente.

O IFBA tem como concepção pedagógica e metodológica definida em seu PPI,

contribuir com o projeto de nação, com o projeto de desenvolvimento, com a educação

do cidadão brasileiro  e  com este  conjunto  de políticas  e  demandas do mundo do

trabalho, para atender essa política exige-se que a educação integre a formação geral

com a formação específica, a formação política com a formação técnica, a cultura com

o trabalho, o humanismo com a ciência, a educação com a qualificação profissional,

enfim o desenvolvimento da capacidade de investigação científica como dimensões

essenciais à manutenção da autonomia e dos saberes necessários ao permanente

exercício das práticas do mundo do trabalho, que se traduzem nas ações de ensino,

pesquisa e extensão (PPI – IFBA, 2013).

Dentre  as  ações  didático-pedagógicas  de  auxílio  aos  estudantes  nas  suas

construções intelectuais, procedimentais e atitudinais, pode-se destacar:

I. Problematizar o conhecimento, buscando confirmação em diferentes fontes;

II. Entender  a  totalidade  como  uma  síntese  das  múltiplas  relações  que  o

homem estabelece na sociedade;

III. Reconhecer a existência de uma identidade comum do ser humano, sem se

esquecer  de  considerar  os  diferentes  ritmos  de  aprendizagens  e  a

subjetividade do estudante;

IV. Adotar a pesquisa como um princípio educativo e investigativo;

V. Articular  e  integrar  os  conhecimentos  das  diferentes  áreas  sem

sobreposição de saberes;

VI. Adotar atitude interdisciplinar nas práticas educativas;

VII. Diagnosticar as necessidades de aprendizagem dos (as) estudantes a partir

do levantamento dos seus conhecimentos prévios; 

VIII. Elaborar e executar o planejamento, registro e análise das aulas realizadas;

IX. Elaborar  projetos com objetivo de articular  e inter-relacionar  os saberes,

tendo como princípios a contextualização e a interdisciplinaridade;

X. Utilizar recursos tecnológicos para subsidiar as atividades pedagógicas;

XI. Sistematizar  coletivos  pedagógicos  que  possibilitem  os  estudantes  e

professores  refletir,  repensar  e  tomar  decisões  referentes  ao  processo

ensino-aprendizagem de forma significativa; 

XII. Ministrar  aulas  interativas,  por  meio  do  desenvolvimento  de  projetos,

seminários, debates, atividades individuais e outras atividades em grupo.
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4.1.1 Interdisciplinaridade e Trabalho com Projetos

A interdisciplinaridade, pensada enquanto conceito apenas etimológico, significa

a interação entre duas ou mais disciplinas/conteúdos e tem como propósito romper

com as barreiras da fragmentação de área do conhecimento. Essa definição, baseada

em estudos da década de setenta, é o início de uma discussão que se amplia e ganha

novos  contornos  a  partir  do  momento  que  a  sociedade  exige  uma  formação

polivalente,  ou  seja,  além  do  conhecimento  técnico  são  necessários  outros

conhecimentos  que  engendrem  nos  sujeitos  competências  para  resolução  de

problemas práticos.

Fazenda  (2008)  nos  aponta  que  a  interdisciplinaridade  na  formação

profissional,  perpassa  pelo  entendimento  de  que  desenvolver  competências

necessárias requer o diálogo de diferentes saberes. “Sejam saberes da experiência,

saberes das técnicas, e saberes teóricos interagindo de forma dinâmica sem nenhuma

linearidade ou hierarquização”. Isso, portanto é um desafio, pois requer mudança de

postura da escola frente a uma nova forma de integrar e interagir conhecimentos para

formar o sujeito histórico-crítico.

Por outro lado, a interdisciplinaridade como está proposta por Fazenda (2008),

não é possível, dentro da estrutura curricular que a escola tem hoje. As disciplinas são

estruturadas  em  matrizes  hierarquizadas,  que  fragmentam  conteúdos,

consequentemente  as  práticas  pedagógicas  pauta-se  nessa  estrutura  linear  com

pouca ou quase nenhuma interação entre os diversos saberes. No entanto, estruturar

uma proposta dentro da perspectiva da interdisciplinaridade,  mesmo essa pensada

unicamente enquanto junção de disciplinas e integração entre conteúdos, pode ser o

limiar do desenvolvimento de atitudes verdadeiramente interdisciplinares, como afirma

a autora.

Uma  das  propostas  do  IFBA  Campus  Santo  Amaro  para  romper  com  a

fragmentação das disciplinas e iniciar o desenvolvimento de uma prática pedagógica

interdisciplinar está pautada no trabalho com projetos. Estes serão desenvolvidos a

cada etapa do curso, onde as disciplinas irão dialogar para trabalhar uma temática de

forma contextualizada buscando envolver discentes e docentes no processo formativo

articulando  os  saberes:  teórico,  técnico,  prático  e  político,  cuja  finalidade  seja

desenvolver  habilidades e competências  que de fato faça dos sujeitos,  autores do

próprio conhecimento e transformadores do espaço o qual estão inseridos.

A proposta deverá ser contínua, assim como são os problemas que circulam

para além do chão da escola. A interdisciplinaridade é possível de ser inserida através

articulação de diversas disciplinas. Técnicas de soldagem, estudadas na disciplina de
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Usinagem  e  Soldagem,  podem  ser  atribuídas  aos  conteúdos  da  disciplina  de

Manutenção Eletromecânica com foco em soldagem de manutenção. Já a disciplina

de Saúde, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho pode articular a abordagem de

quais procedimentos são necessários para respeitar as Normas de Segurança durante

a fabricação de peças por forjamento, laminação e outros processos de fabricação

estudados na disciplina de Tecnologia Mecânica, por exemplo. Conteúdos presentes

nas disciplinas de Desenho Técnico e Metrologia são essenciais para o projeto de

peças fabricadas  pelo  processo de fundição.  Em Projetos  de Instalações  Elétricas

Prediais  pode-se  trabalhar  com  o  levantamento  de  informações  necessárias  para

montagem de máquinas e equipamentos  dos Laboratórios da instituição e com as

disciplinas  Hidráulica  e  Pneumática  e  Automação  e  Controle  é  possível  construir

projetos  simples  para  acionamentos  de  sistemas  hidráulicos  e  pneumáticos.  Além

destas,  na  disciplina  Projeto  Eletromecânico  Integrador  os  estudantes  terão  a

oportunidade  de  desenvolver  um  projeto  cuja  premissa  é  articular  os  conteúdos

estudados ao longo do curso.

Dessa  forma,  o  currículo  se  configura  como  elemento  fundante,

construído permanentemente pelos sujeitos que compõem a dinâmica escolar.

A  metodologia  deve  buscar  superar  a  rigidez  dos  conteúdos  com  ações

pedagógicas  pautadas  no  diálogo  constante  entre  os  pares;  integrando  os

diversos saberes para proporcionar a esses sujeitos uma formação para além

do espaço físico institucional.

4.1.2 Relação Teoria e Prática

O IFBA busca  aperfeiçoar  a  articulação  entre  a  teoria  e  a  prática  em seu

processo de ensino e aprendizagem. Para isto, a estrutura curricular dos cursos por

ele oferecidos é concebida de forma a garantir um equilíbrio entre atividades teóricas e

práticas, sendo as mesmas trabalhadas em atividades dentro e fora da sala de aula.

A concepção da estrutura curricular do curso procura privilegiar o equilíbrio e a

articulação da teoria e prática, ofertando disciplinas que contemplem em suas ementas

essa  necessidade,  além  de  assegurar  momentos  e  atividades  específicas  que

contribuem significativamente para que essa relação ocorra efetivamente.

Dentre as ações adotadas para garantir a efetividade da relação teoria e prática

destacam-se: a realização de aulas de campo e visitas técnicas, a oferta da disciplina

Projeto Eletromecânico Integrador, o trabalho com projetos interdisciplinares e o uso
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dos Laboratórios das áreas de mecânica e elétrica para o desenvolvimento de tais

projetos e ainda para execução de experimentos.

4.1.3 Tecnologias de Informação e Comunicação no Processo de Ensino

Aprendizagem

O processo de globalização, o avanço tecnológico intenso e as mudanças que

se operam nas relações sociais  e culturais do mundo contemporâneo exigem uma

formação profissional técnica que atenda a esta realidade.

Frente as novas demandas, torna-se necessário a formação de sujeitos aptos

para  o  exercício  pleno  da  cidadania,  cujas  características  devem  contemplar:

autonomia; respeito à democracia; integração com o mundo do trabalho; domínio das

novas  tecnologias;  capacidade  de  adaptação  às  mudanças  que  se  processam

rapidamente. O objetivo é contribuir com o processo educativo de sujeitos que não

vejam sua formação como um processo estanque e concluso, mas que busque de

forma constante adquirir novos conhecimentos como forma de inovação de práticas e

processos.

O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no processo de

ensino/aprendizagem é uma alternativa inovadora para alcançar os objetivos do curso.

As TICs devem ir além da instrumentalização, tornando-se ferramentas pedagógicas,

didáticas e metodológicas no processo de ensino aprendizagem.

No curso Técnico em Eletromecânica, o IFBA Campus Santo Amaro incluirá o

uso de TICs através de Ambientes Virtuais  de Aprendizagem (AVA),  os quais  são

atualmente utilizados nos grandes centros educacionais de todo país como auxílio ao

ensino, e principalmente como ferramenta de ensino a distância. Há inúmeros desses

ambientes disponíveis  de forma gratuita como, por exemplo:  MOODLE, AMADEUS

LMS e TELEDUC. Um AVA permite o aprendizado online, onde o estudante em seu

tempo consegue desenvolver atividades didáticas de ensino. Programas de simulação

de processos industriais também são de grande importância, a exemplo é possível

elaborar  e  simular  projetos  de  sistemas  Pneumáticos  e  Hidráulicos  por  meio  do

software FluidSim.

Além dessas ferramentas existe hoje disponíveis no Campus equipamentos de

projeção e computadores interativos como apoio ao processo de ensino-aprendizagem

em sala de aula. Há uma sala adaptada para exibição de filmes e ainda laboratórios

com  computadores  e  softwares  cuja  finalidade  é  dar  acesso,  por  meio  virtual,  a

visualização do funcionamento de sistemas industriais.  Desta forma, o aprendizado
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pode  ser  distribuído  entre  várias  tecnologias  possibilitando  que  o  estudante  tenha

várias vertentes para entendimento do mesmo assunto.

As  TICs  devem  ainda  dar  apoio  também  a  pessoas  com  necessidades

específicas.  Alguns  aplicativos  e  software  livres  de  apoio  a  deficientes  devem ser

utilizados, tais como sintetizadores de voz, que auxilia o deficiente visual a fazer leitura

de  textos;  ativadores  por  voz,  que  pode  localizar  e  executar  outro  determinado

software  a  partir  da  fala;  tradutores  para  Libras  que  podem  colaborar  para  a

comunicação entre surdos e falantes da língua portuguesa; dentre outros.

4.2 Matriz Curricular

O curso Técnico em Eletromecânica do Campus Santo Amaro está alicerçado

na  base  de  criação  dos  Institutos  Federais  (Lei  nº  11.892/2008) que  é  a

indissolubilidade do tripé ensino, pesquisa e extensão e tem como proposta central a

qualidade de ensino,  a gestão democrática e a responsabilidade social,  respeito à

diversidade e prática inclusiva conforme estabelecido na Lei nº 13.146/2015 Brasileira

de Inclusão com vistas à formação do sujeito histórico-crítico e participativo.

A matriz  curricular  do curso está  organizada  por  módulos/semestres  letivos

conforme pode ser visualizado no Quadro 2. Tal matriz, somada a carga horária do

Estágio  Profissional  Supervisionado,  totaliza  1.440  horas  e  está  organizada  da

seguinte forma:

 1.200 horas distribuídas em 26 disciplinas obrigatórias;

 240 horas dedicadas ao Estágio Profissional Supervisionado.

As atividades do curso Técnico em Eletromecânica Subsequente, objeto deste

projeto,  tem  caráter  presencial,  com  duração  mínima  de  1440  horas  –  conforme

determinação da Resolução CNE/CEB n° 06/2012 e do Parecer CNE/CEB 11/2012, e

oferta semestral de disciplinas. Considerando-se as necessidades regionais do público

alvo,  as  disciplinas  são  ofertadas  no  período  noturno,  com  a  possibilidade  de

realização de aulas e atividades complementares, tais como visitas técnicas ou aula

no campo ou participação em eventos, entre outros, nos turnos matutino e vespertino

e/ou aos sábados,  desde que previamente autorizadas pela Direção de Ensino do

Campus Santo Amaro.

Nas  disciplinas  do  curso  são  desenvolvidos  projetos  e  atividades  com  o

objetivo  de  proporcionar  ao  discente  o  desenvolvimento  de  competências  e
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habilidades necessárias à execução do trabalho com vistas à formação profissional

Técnica em Eletromecânica.

Quadro 2 - Matriz Curricular do Curso Técnico em Eletromecânica.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA
CAMPUS SANTO AMARO

CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA – SUBSEQUENTE

Disciplinas
Carga horária semanal

Total de Carga horária
no módulo

1° 2° 3° 4° H/aula Horas
DESENHO TÉCNICO 2 36 30
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 2 36 30
ELETROTÉCNICA I 4 72 60
FÍSICA APLICADA 4 72 60
LINGUAGEM E PRODUÇÃO DE TEXTO 2 36 30
MATEMÁTICA APLICADA 4 72 60
TECNOLOGIA MECÂNICA I 2 36 30

ELEMENTOS DE MÁQUINAS 2 36 30
ELETROTÉCNICA II 4 72 60
METROLOGIA 4 72 60
ORGANIZAÇÃO, NORMAS E QUALIDADE 2 36 30
REFRIGERAÇÃO 2 36 30
TÉCNICAS DIGITAIS 4 72 60
TECNOLOGIA MECÂNICA II 2 36 30

ELETRÔNICA GERAL 4 72 60
HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA 4 72 60
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 4 72 60
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS 2 36 30
PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS 4 72 60
SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA NO 

TRABALHO
2 36 30

AUTOMAÇÃO E CONTROLE 4 72 60
COMANDOS E PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS 

DE POTÊNCIA
4 72 60

EMPREENDEDORISMO 2 36 30
MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA 4 72 60
PROJETO ELETROMECÂNICO INTEGRADOR 2 36 30
USINAGEM E SOLDAGEM 4 72 60

Total de horas/aulas semanais 20 20 20 20 - -
Subtotal 1440 1200

ESTÁGIO PROFISSIONAL SUPERVISIONADO 288 240

Total de Carga Horária 1728 1440

A carga horária total das disciplinas está de acordo com a determinação do

Catálogo Nacional  de Cursos Técnicos,  que prevê carga horária mínima de 1.200

horas sem contar a carga horária da prática profissional  representada pelo estágio

profissional  supervisionado,  e  em  conformidade  com  o  definido  nas  Diretrizes

Curriculares Nacionais para Educação Profissional Técnica de Nível Médio instituídas

pela Resolução CNE/CEB n° 06/2012 e o Parecer CNE/CEB 11/2012.  Essa carga

horária está distribuída em 04 (quatro) módulos letivos, cada qual com duração total

de 300 horas distribuídas ao longo de 20 semanas.

A cada semestre letivo o estudante deve fazer sua renovação de matrícula.

Caso  tenha  sido  aprovado  em todas  as  disciplinas  na  qual  esteve  matriculado,  é
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possível  avançar  para  a  etapa  seguinte  do  curso.  Do  contrário,  a  matrícula  será

realizada  na  mesma etapa  do  curso  em  que  o  discente  reprovou  em algum  dos

componentes  curriculares  que  estavam  sendo  cursados,  a  fim  de  garantir  o

cumprimento total com aprovação de todas as disciplinas do respectivo módulo.

4.3 Planejamento dos Componentes Curriculares de Cada Etapa

O tempo mínimo para integralização do curso é de 04 (quatro) módulos, e o

tempo máximo de 08 (oito) módulos. Vale salientar que cada módulo corresponde a

um semestre letivo, gerando assim um tempo mínimo de 02 (dois) anos e máximo de

04 (quatro) anos para conclusão dos componentes curriculares do curso Técnico em

Eletromecânica  Subsequente.  O  discente  que  exceder  o  tempo  máximo  para

integralização do curso estará sujeito às penalidades referenciadas na Organização

Didática da EPTNM do IFBA em vigência no momento da ocorrência.

A integralização do curso se dará mediante os seguintes requisitos:

 Cumprimento, com aprovação, de todos os componentes curriculares;

 Cumprimento da carga horária mínima e aprovação no Estágio Profissional

Supervisionado.

A cada semestre letivo são ofertadas gradualmente ao avanço de cada etapa,

todas as disciplinas que compõem cada um dos módulos para que o estudante tenha

a  oportunidade  de  cursar  sequencialmente  todos  os  componentes  curriculares

contidos em cada módulo. As ementas das disciplinas contidas na matriz curricular do

curso são apresentadas a seguir.

Módulo 1

ELETROTÉCNICA I

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Curso: Técnico de Nível Médio em Eletromecânica - Subsequente

Disciplina: Eletrotécnica I
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CH:  60 hs CH Semanal: 4 h/a Módulo: 1

EMENTA: 

Eletricidade:  Conceitos  e  Definições;  Materiais  Elétricos:  Tipos  de  Materiais;
Corrente  Elétrica:  Definição  e  Análise;  Tensão  Elétrica:  Definição  e  Análise;
Resistência: Resistência linear e não-linear; Leis de Ohm: Primeira e Segunda Leis
de Ohm; Potência elétrica: Definição e Análise; Medição de Grandezas Básicas:
Medição em Corrente Contínua; Circuitos Elétricos CC: Circuitos série, paralelo e
misto, Análise e Interpretação de Circuitos; Teoremas de Thévenin e de Norton e
da Superposição.

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GERAL:

Ensinar  ao estudante os conceitos básicos relacionados a eletricidade e a sua

aplicação em circuitos elétricos de corrente contínua.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Compreender os conceitos básicos da eletricidade;

 Estudar e conhecer as grandezas elétricas;

 Aprender as técnicas de análise de circuitos elétricos em corrente contínua;

HABILIDADES: 

1. Compreender as grandezas tensão e corrente elétrica;
2. Entender  o uso e  finalidade  da eletricidade  em corrente  contínua e  em

corrente alternada;
3. Entender a definição de resistência e potência elétrica;
4. Entender as diferenças elétricas dos diversos tipos de materiais elétricos;
5. Conseguir medir grandezas como: corrente, tensão, potência e resistência

utilizando aparelhos de medição adequados;
6. Compreender a montagem e análise de circuitos elétricos CC;
7. Analisar, interpretar e solucionar circuitos elétricos CC;

OBJETOS DO CONHECIMENTO:   

 Grandezas  elétricas  fundamentais  (tensão,  corrente,  resistência  e

potência);

 Leis de Ohm;

 Leis de Kirchoff para análise de circuitos;
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 Conceitos de medição de grandezas elétricas;

 Teoremas de Circuitos (Thévenin, Superposição e Norton);

METODOLOGIA:  

A  proposta  metodológica  da  disciplina  busca  a  interação  dos  discentes  e  a

articulação  com  outras  disciplinas  do  curso  garantindo  a  transversalidade  dos

conteúdos  e  a  interdisciplinaridade.  O  alcance  do  ensino-aprendizagem  de

qualidade  envolve  análises  e  discussões  dos  conteúdos  apresentados.  A

apresentação dos assuntos contidos na ementa de cada disciplina deve promover

debates e a pesquisa extraclasse. Os encontros presenciais ocorrem de modo a

atender  a  carga  horária  da  disciplina  e  podem  ser  baseados  nas  seguintes

características: aulas teóricas expositivas; aulas práticas; aulas para resolução de

exercícios; exibição de vídeo; palestras; instrução quanto ao desenvolvimento e

elaboração  de  trabalhos  individuais  ou  em  grupo,  ao  desenvolvimento  e

elaboração de projetos interdisciplinares, a realização de seminários, análise de

artigos,  entre  outros.  Outras  ferramentas  a  serem  utilizadas  baseiam-se  na

solicitação de pesquisas direcionadas que poderão gerar trabalhos individuais ou

em  grupo,  geração  de  relatórios  técnicos,  geração  de  artigos,  trabalhos

interdisciplinares, apresentação de seminários e debates públicos.

AVALIAÇÃO: 

A avaliação tem como objetivo verificar a qualidade do que foi aprendido e deve

ocorrer de forma contínua e cumulativa. Critérios quantitativos e qualitativos devem

ser  observados,  tais  como  a  capacidade  de  interação,  interpretação  e

envolvimento  do  estudante,  entre  outros  aspectos.  Quando  forem  realizadas

atividades  interdisciplinares,  a  avaliação  destas  poderão  compor  notas  de

disciplinas distintas.

A cada unidade didática o(a) docente responsável pela disciplina registrará uma

nota  de  0,0  (zero)  a  10,0  (dez),  obtida  considerando  o  mínimo  de  03  (três)

instrumentos  avaliativos  de  naturezas  diferentes,  sendo  concedido  o  direito  à

recuperação da aprendizagem ao estudante que obtiver nota inferior a 6,0 (seis). É

importante indicar que os critérios de avaliação devem atender as determinações

indicadas em regulamentos e/ou resoluções e/ou instruções normativas em vigor.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
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1. SANTANA,  Eudemario  Souza  de,  SILVA  Jr,  Irênio  de  Jesus,  Teoria  E
Análise  De  Circuitos  Elétricos:  Para  Cursos  Técnicos  e  Tecnológicos,
Editora Interciência, 2011.

2. ALBUQUERQUE,  Rômulo  Oliveira.  Análise  de  circuitos  em  Corrente
Contínua. 21ª Edição, São Paulo: Érica, 2009.

3. BOYLESTAD, Robert L. Introdução à Análise de Circuitos. 10a Edição, São
Paulo: Prentice Hall do Brasil, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

1. GUSSOW,  Milton.  Eletricidade  Básica.  2a Edição,  São  Paulo:  Makron
Books do Brasil, 1997.

2. MARKUS, Otávio. Circuitos Elétricos. 9ª Edição, São Paulo: Érica, 2004.

3. CAVALCANTI,  P.  Fundamentos  de  Eletrotécnica.  22ª  Edição,  Freitas
Bastos Editora, 2012.

4. CREDER, H. Instalações Elétricas. 15ª Edição, Rio de Janeiro: LTC, 2007.

5. IRWIN,  J.  D.  Introdução à Análise  de Circuitos  Elétricos.  1ª  Edição,São
Paulo: LTC, 2005.

TECNOLOGIA MECÂNICA I

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Curso: Técnico de Nível Médio em Eletromecânica - Subsequente

Disciplina: Tecnologia Mecânica I

CH: 30 h CH Semanal: 2 h/a Módulo: 1

EMENTA: 

Os materiais: classes, características físicas e estrutura; Siderurgia: fabricação do

ferro  gusa;  Produção  e  classes  de  aços;  Ferro  fundido;  Poluição  e  siderurgia;

Propriedades  mecânicas;  Tratamento  térmico;  Ligas  não  ferrosas:  cobre  e

alumínio; Materiais não metálicos: plásticos, borrachas e cerâmicas.

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GERAL

Apresentar ao estudante os diferentes tipos de materiais, quais as suas principais

propriedades e como manipulá-las.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Fornecer aos estudantes informações sobre como os materiais se formam e
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quais são suas principais propriedades;

 Mostrar como ocorre a transformação do minério de ferro nos diferentes

tipos de ligas ferrosas;

 Apresentar como é feita a determinação de propriedades dos materiais;

 Demonstrar como é realizada a manipulação das propriedades em uma liga

ferrosa;

 Apresentar aplicações dos diferentes tipos de materiais na indústria.

HABILIDADES:

1. Conhecer a estrutura cristalina dos metais e a estrutura das cerâmicas e

dos polímeros;

2. Reconhecer  as  principais  características  físicas  dos  materiais  metálicos,

cerâmicos e polímeros;

3. Entender como os materiais metálicos são obtidos;

4. Conhecer  o  processo  siderúrgico  utilizado  para  a  fabricação  de  ligas

ferrosas;

5. Identificar os diferentes tipos de aços e suas propriedades;

6. Compreender  mudanças  de  propriedades  nos  materiais  por  meio  da

aplicação de tratamento térmico;

7. Conhecer as principais aplicações das ligas não ferrosas - cobre e alumínio,

e dos materiais não metálicos;

8. Identificar o material adequado de acordo com a aplicação, nível de esforço

e ambiente ao qual será submetido;

OBJETOS DO CONHECIMENTO:

 A origem dos materiais, classes e características físicas;

 Estrutura cristalina dos metais e o fenômeno de alotropia;

 O processo siderúrgico: redução do minério de ferro;

 Refinamento do ferro gusa e produção do aço;

 Impactos ambientais relacionados à produção do aço;
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 Classes de aço;

 Ferros fundido;

 Diagrama  tensão-deformação  e  determinação  das  propriedades  dos

materiais;

 Tratamentos térmico: recozimento, normalização, têmpera e revenimento;

 Propriedades e aplicações de ligas não ferrosas: cobre e alumínio;

 Propriedades e aplicações das cerâmicas, borrachas e outros polímeros.

METODOLOGIA:

A  proposta  metodológica  da  disciplina  busca  a  interação  dos  discentes  e  a

articulação  com  outras  disciplinas  do  curso  garantindo  a  transversalidade  dos

conteúdos  e  a  interdisciplinaridade.  O  alcance  do  ensino-aprendizagem  de

qualidade  envolve  análises  e  discussões  dos  conteúdos  apresentados.  A

apresentação dos assuntos contidos na ementa de cada disciplina deve promover

debates e a pesquisa extraclasse. Os encontros presenciais ocorrem de modo a

atender  a  carga  horária  da  disciplina  e  podem  ser  baseados  nas  seguintes

características: aulas teóricas expositivas; aulas práticas; aulas para resolução de

exercícios;  exibição de vídeo;  palestras;  instrução quanto ao desenvolvimento e

elaboração de trabalhos individuais ou em grupo, ao desenvolvimento e elaboração

de projetos interdisciplinares, a realização de seminários, análise de artigos, entre

outros.  Outras  ferramentas  a  serem  utilizadas  baseiam-se  na  solicitação  de

pesquisas  direcionadas  que  poderão  gerar  trabalhos  individuais  ou  em  grupo,

geração  de  relatórios  técnicos,  geração  de  artigos,  trabalhos  interdisciplinares,

apresentação de seminários e debates públicos.

AVALIAÇÃO:

A avaliação tem como objetivo verificar a qualidade do que foi aprendido e deve

ocorrer de forma contínua e cumulativa. Critérios quantitativos e qualitativos devem

ser observados, tais como a capacidade de interação, interpretação e envolvimento

do  estudante,  entre  outros  aspectos.  Quando  forem  realizadas  atividades

interdisciplinares, a avaliação destas poderão compor notas de disciplinas distintas.

A cada unidade didática o(a) docente responsável pela disciplina registrará uma

nota  de  0,0  (zero)  a  10,0  (dez),  obtida  considerando  o  mínimo  de  03  (três)
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instrumentos  avaliativos  de  naturezas  diferentes,  sendo  concedido  o  direito  à

recuperação da aprendizagem ao estudante que obtiver nota inferior a 6,0 (seis). É

importante indicar que os critérios de avaliação devem atender as determinações

indicadas em regulamentos e/ou resoluções e/ou instruções normativas em vigor.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. CHIAVERINI,  Vicente.  Tecnologia Mecânica:  estrutura e propriedade das
ligas metálicas. Volume 1: 2. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1986.

2. CHIAVERINI,  Vicente.  Tecnologia  Mecânica:  processos  de  fabricação  e
tratamento. Volume 2: 2. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1986.

3. CALLISTER  JR,  William  D.  Ciência  e  Engenharia  de  Materiais:  Uma
Introdução. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. CHIAVERINI,  Vicente.  Aços  e  Ferros  Fundidos.  7.  ed.  São  Paulo:
Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais, 2005.

2. ASKELAND, Donald R.;  WRIGHT, Wendelin J. Ciência e engenharia dos
materiais. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014.

3. GUIBERT, Arlette A. de Paula [et al]. Telecurso 2000 - Tratamento Térmico,
Tratamento  de  Superfície.  Rio  de  Janeiro:  Fundação  Roberto  Marinho,
1996.

4. SCARAMBONI, Antônio [et al]. Telecurso 2000: Materiais. Rio de Janeiro:
Fundação Roberto Marinho, 1995.

5. MELCONIAN. Sarkis.  Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais.  18.
ed. São Paulo: Érica, 2007.

6. SOUZA, Sérgio Augusto de. Ensaios Mecânicos de Materiais Metálicos –
Fundamentos teóricos e práticos. 5. ed. São Paulo: Blucher, 1982.

7. VAN VLACK,  Laurence Hall.  Princípios de Ciências  dos Materiais.  8  ed.
Edgard Blucher. São Paulo, 1970.

8. SORS, László.; BARDÓCZ, László.; RADNÓTI, István. Plásticos Moldes e
Matrizes. São Paulo: Hemus, 2002.

LINGUAGEM E PRODUÇÃO DE TEXTO

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Curso: Técnico de Nível Médio em Eletromecânica - Subsequente

Disciplina: Linguagem e Produção de Texto

CH: 30 h CH Semanal: 2 h/a Módulo: 1

EMENTA:
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A  disciplina  realiza  o  estudo  da  Língua  Portuguesa  através  da  leitura,  análise

linguística e gramatical, interpretação e produção de textos. Estuda as teorias da

comunicação,  da variação linguística,  da expressão e da comunicação escrita e

falada em diversos gêneros textuais. Analisa o estabelecimento de relações entre

linguagem verbal e não verbal. Reflete sobre os aspectos da coesão e coerência

textuais. Objetivando, desta forma, desenvolver um leitor crítico e criativo para o

pleno exercício da vida social e profissional.

OBJETIVOS:

 Desenvolver  as  competências  linguísticas  de  modo  a  saber  usar

adequadamente  as  linguagens  oral  e  escrita  em diferentes  situações ou

contextos;

 Ler, compreender e produzir textos de modo proficiente;

 Compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos,

nas diferentes linguagens, para fazer escolhas fundamentadas em função

de interesses pessoais e coletivos;

 Analisar visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos e ideologias

presentes nos discursos veiculados nas diferentes mídias como forma de

ampliar as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade;

 Utilizar as diferentes linguagens, levando em conta seus funcionamentos,

para a compreensão e produção de textos e discursos em diversos campos

de atuação social e profissional.

HABILIDADES:

1. Produzir textos em diferentes linguagens;

2. Aperfeiçoar a leitura e a interpretação de diversas modalidades textuais;

3. Reconhecer os elementos de coesão e coerência textuais;

4. Realizar a análise linguística dos textos escritos e orais;

5. Desenvolver a linguagem argumentativa;

6. Melhorar a expressão comunicativa em várias situações sociais;

7. Aperfeiçoar a leitura estética enquanto enriquecimento cultural e linguístico;

8. Aperfeiçoar o conhecimento das normas gramaticais da língua padrão.
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OBJETOS DO CONHECIMENTO:

 Teorias da comunicação;

 Variação e preconceito linguístico;

 Gêneros textuais;

 Tópicos de gramática normativa;

 Linguagem argumentativa;

 Elementos de coesão e coerência textuais;

 Teorias da leitura e da intepretação textual;

 Linguagens estéticas e culturais.

METODOLOGIA:

A  proposta  metodológica  da  disciplina  busca  a  interação  dos  discentes  e  a

articulação  com  outras  disciplinas  do  curso  garantindo  a  transversalidade  dos

conteúdos  e  a  interdisciplinaridade.  O  alcance  do  ensino-aprendizagem  de

qualidade  envolve  análises  e  discussões  dos  conteúdos  apresentados.  A

apresentação dos assuntos contidos na ementa de cada disciplina deve promover

debates e a pesquisa extraclasse. Os encontros presenciais ocorrem de modo a

atender  a  carga  horária  da  disciplina  e  podem  ser  baseados  nas  seguintes

características: aulas teóricas expositivas; aulas práticas; aulas para resolução de

exercícios;  exibição de vídeo;  palestras;  instrução quanto ao desenvolvimento  e

elaboração de trabalhos individuais ou em grupo, ao desenvolvimento e elaboração

de projetos interdisciplinares, a realização de seminários, análise de artigos, entre

outros.  Outras  ferramentas  a  serem  utilizadas  baseiam-se  na  solicitação  de

pesquisas  direcionadas  que  poderão  gerar  trabalhos  individuais  ou  em  grupo,

geração  de  relatórios  técnicos,  geração  de  artigos,  trabalhos  interdisciplinares,

apresentação de seminários e debates públicos.

AVALIAÇÃO:

A avaliação tem como objetivo verificar a qualidade do que foi aprendido e deve

ocorrer de forma contínua e cumulativa. Critérios quantitativos e qualitativos devem

ser observados, tais como a capacidade de interação, interpretação e envolvimento

do  estudante,  entre  outros  aspectos.  Quando  forem  realizadas  atividades
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interdisciplinares, a avaliação destas poderão compor notas de disciplinas distintas.

A cada unidade didática o(a) docente responsável pela disciplina registrará uma

nota  de  0,0  (zero)  a  10,0  (dez),  obtida  considerando  o  mínimo  de  03  (três)

instrumentos  avaliativos  de  naturezas  diferentes,  sendo  concedido  o  direito  à

recuperação da aprendizagem ao estudante que obtiver nota inferior a 6,0 (seis). É

importante indicar que os critérios de avaliação devem atender as determinações

indicadas em regulamentos e/ou resoluções e/ou instruções normativas em vigor.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 2009.

2. KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. A coesão textual. São Paulo: Contexto,
2018.

3. KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça;  TRAVAGLIA, Luiz Carlos.  A coerência
textual. São Paulo: Contexto, 2018.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. ANDRADE,  Maria  Margarida  de.  Guia  prático  de  redação:  exemplos  e
exercícios. São Paulo: Atlas, 2011.

2. BAGNO,  Marcos.  Gramática  pedagógica  do  português  brasileiro.  São
Paulo: Parábola Editorial, 2011.

3. BAGNO, Marcos. Preconceito linguístico. São Paulo: Loyola, 1999.

4. BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 2009.

5. DIONISIO, Angela Paiva (organizadoras). Gêneros textuais e ensino. São
Paulo:

6. Parábola Editorial, 2010.

7. KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. A coesão textual. São Paulo: Contexto,
2018.

8. KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. O texto e a construção dos sentidos. São
Paulo: Contexto, 2018.

9. KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender:
os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2009.

10. KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça;  TRAVAGLIA, Luiz Carlos.  A coerência
textual. São Paulo: Contexto, 2018.

11. RAMOS, Graciliano. Vidas secas. Rio de Janeiro: Record, 2018.

FÍSICA APLICADA

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Curso: Técnico de Nível Médio em Eletromecânica - Subsequente
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Disciplina: Física Aplicada

CH: 60 h CH Semanal: 4 h/a Módulo: 1

EMENTA:

1.  Fundamentos  da  Física  2.  Mecânica:  Elementos  de  cinemática.  3.

Termodinâmica; 4. Eletromagnetismo: Eletrostática, Eletrodinâmica e Magnetismo.

OBJETIVOS:

 Desenvolver  a  habilidade  de  relacionar  o  conhecimento  prévio  de

matemática,  através  dos  conhecimentos  como  conjuntos,  elementos  de

trigonometria  além  de  funções  e  suas  diversas  representações,

características e aplicações com o conteúdo em que será desenvolvido na

disciplina;

 Estabelecer uma relação causa e efeitos com os fenômenos físicos os quais

devem  ser  conectados  com  aplicações  relacionadas  à  sua  área  de

formação.

HABILIDADES:

1. Espera-se  que  o  estudante  seja  capaz  de  identificar  fenômenos  físicos

associados aos conteúdos trabalhados tanto no seu quotidiano bem como

nas disciplinas técnicas;

2. Espera-se também que o estudante seja capaz de relacionar o conteúdo da

disciplina  com  o  conteúdo  profissionalizante  estabelecido  pelas

componentes curriculares da formação técnica;

3. Espera-se  ainda  que  o  estudante  seja  capaz  de  elaborar  e  resolver

problemas na sua área de formação que tenham relações com o conteúdo

trabalhado e que tenham este conteúdo como base.

OBJETOS DO CONHECIMENTO:

 Fundamentos da Física;

◦ Notação científica e ordem de grandeza;

◦ Sistemas de Unidades;

◦ Vetores;
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 Mecânica;

◦ Elementos  de  cinemática:  Funções  horárias  e  gráficos  de  posição,

velocidade e aceleração;

◦ Leis de Newton;

◦ Trabalho e Energia;

◦ Conservação do momento;

◦ Oscilações.

 Termodinâmica;

◦ Temperatura e dilatação;

◦ Calorimetria;

◦ Termodinâmica.

 Eletromagnetismo;

◦ Tópicos de eletrostática: Carga elétrica, Força elétrica, campo elétrico,

potencial elétrico;

◦ Eletrodinâmica: Corrente elétrica, resistência elétrica, lei de Ohm;

◦ Magnetismo: Campo magnético, Força magnética, Lei de Faraday.

METODOLOGIA:

A  proposta  metodológica  da  disciplina  busca  a  interação  dos  discentes  e  a

articulação  com  outras  disciplinas  do  curso  garantindo  a  transversalidade  dos

conteúdos  e  a  interdisciplinaridade.  O  alcance  do  ensino-aprendizagem  de

qualidade  envolve  análises  e  discussões  dos  conteúdos  apresentados.  A

apresentação dos assuntos contidos na ementa de cada disciplina deve promover

debates e a pesquisa extraclasse. Os encontros presenciais ocorrem de modo a

atender  a  carga  horária  da  disciplina  e  podem  ser  baseados  nas  seguintes

características: aulas teóricas expositivas; aulas práticas; aulas para resolução de

exercícios;  exibição de vídeo;  palestras;  instrução quanto ao desenvolvimento  e

elaboração de trabalhos individuais ou em grupo, ao desenvolvimento e elaboração

de projetos interdisciplinares, a realização de seminários, análise de artigos, entre

outros.  Outras  ferramentas  a  serem  utilizadas  baseiam-se  na  solicitação  de

pesquisas  direcionadas  que  poderão  gerar  trabalhos  individuais  ou  em  grupo,

geração  de  relatórios  técnicos,  geração  de  artigos,  trabalhos  interdisciplinares,
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apresentação de seminários e debates públicos.

AVALIAÇÃO:

A avaliação tem como objetivo verificar a qualidade do que foi aprendido e deve

ocorrer de forma contínua e cumulativa. Critérios quantitativos e qualitativos devem

ser observados, tais como a capacidade de interação, interpretação e envolvimento

do  estudante,  entre  outros  aspectos.  Quando  forem  realizadas  atividades

interdisciplinares, a avaliação destas poderão compor notas de disciplinas distintas.

A cada unidade didática o(a) docente responsável pela disciplina registrará uma

nota  de  0,0  (zero)  a  10,0  (dez),  obtida  considerando  o  mínimo  de  03  (três)

instrumentos  avaliativos  de  naturezas  diferentes,  sendo  concedido  o  direito  à

recuperação da aprendizagem ao estudante que obtiver nota inferior a 6,0 (seis). É

importante indicar que os critérios de avaliação devem atender as determinações

indicadas em regulamentos e/ou resoluções e/ou instruções normativas em vigor.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. GASPAR, Alberto. Física. São Paulo: Editora Ática. 2000. vol. 1, 2 e 3 

2. MÁXIMO, Angelo e ALVARENGA, Beatriz.  Física: de olho no mundo do
trabalho.São Paulo: Editora Scipione,2004. Vol único.

3. YAMAMOTO, K. FUKE, L. F. Física para o ensino médio, vol.1: mecânica.
4ª ed. Saraiva. São Paulo, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. RAMALHO  JUNIOR,F.  FERRARO,  N.G.,  SOARES,  P.A.de  T.  Os
Fundamentos da Física, Termologia, Ótica Geométrica e Ondas. 5ª ed. São
Paulo: Moderna, 2000.

2. CALÇADA, C.S. SAMPAIO J.L. Física clássica: vol.II- Dinâmica, Estática e
Hidrostática. São Paulo: Atual, 1985.

3. CALÇADA,  C.S.  SAMPAIO J.L.  Física  clássica:  vol.III-  Eletricidade.  São
Paulo: Atual, 1985.

4. CALÇADA,  C.S.  SAMPAIO J.L.  Física  clássica:  vol.IV-  Termologia.  São
Paulo: Atual, 1985.

5. CALÇADA, C.S. SAMPAIO J.L. Física clássica: vol.V- Óptic e ondas. São
Paulo: Atual, 1985.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
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Curso: Técnico de Nível Médio em Eletromecânica - Subsequente

Disciplina: Desenvolvimento Sustentável

CH: 30 h CH Semanal: 2 h/a Módulo: 1

EMENTA:

Desenvolvimento  sustentável,  Meio  Ambiente,  paradoxos  e  contradições.

Desenvolvimento  sustentável,  características  e  questões.  Noções  sobre

desenvolvimento  Ecodesenvolvimento  e  temas  correlatos:  padrão  de  vida,

qualidade de vida, qualidade ambiental, modernização modernidade. Cronologia e

histórico  do  desenvolvimento  sustentável.  Tratados  e  Acordos  Internacionais:

principais  convenções  e  Conferências.  Direito  Ambiental.  Pontos  relevantes  a

serem considerados  para  operacionalizar  o  conceito.  Participação  dos  diversos

segmentos da sociedade na implementação do desenvolvimento sustentável.

OBJETIVOS:

 Desenvolver a conscientização e a inclusão de hábitos sustentáveis e da

preservação da natureza através da Educação Ambiental.

HABILIDADES:

1. Entender o que é Desenvolvimento Sustentável;

2. Identificar os Impactos ambientais;

3. Entender o que significa qualidade de vida;

4. Compreender o meio ambiente e os desafios socioambientais;

5. Desenvolver capacidades sobre educação ambiental;

6. Inclusão da Educação Ambiental.

OBJETOS DO CONHECIMENTO:

 Apresentação do Plano de Curso; Início das aulas – Contato: professores;

coordenadores e direção.

 Desenvolvimento Sustentável - Conceitos, Paradoxos e Contradições;

 Meio Ambiente: Fatores abióticos: água, ar, solo e energia; Fatores bióticos:

flora  e  fauna;  Cultura  humana:  Seus  paradigmas,  valores  filosóficos,

políticos,  morais,  científicos,  artísticos,  sociais,  econômicos,  religiosos  e
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outros.

 Porque dependemos do Meio Ambiente? Pesquisa sobre: “As Queimadas

em nossa região”.

 Como está o Meio Ambiente? Por que agredimos o Meio Ambiente?

 A Raiz dos Problemas: O Modelo de “Desenvolvimento”; Exclusão Social e

Miséria; Consumismo, opulência e desperdício;

 Meio ambiente: A Lei nº 6.938, de 31/8/1981, que dispõe sobre a Política

Nacional de Meio Ambiente.

 Meio ambiente - Sustentabilidade;

 Declaração Universal dos Direitos da Água. Política Nacional de Recursos

Hídricos (Lei 9.433/97); Bacias Hidrográficas.

 DESAFIOS SOCIOAMBIENTAIS:  Desflorestamentos,  Camada de Ozônio,

Efeito Estufa, Crescimento Populacional;

 DESAFIOS  SOCIOAMBIENTAIS:  Tráfico  Internacional  de  Produtos

Restringido, Saneamento Ambiental, Água potável;

 Crime Ambiental:  Apreensão de animais silvestres - Ministério Público do

estado da Bahia.

 Meio  ambiente/  Conscientização  ambiental/  Preservação  das  espécies/

Biomas e Ecologia.

 Desenvolvimento  de  Sociedades  Sustentáveis;  Qualidade  de  Vida;

Certificação ISO 14000;

 Tratados e Acordos Internacionais – RIO92; RIO+20; Encontro na China –

Emissões  Atmosféricas.  Participação  do  Brasil;  EUA;  EUROPA;  URSS;

CHINA; JAPÃO.

METODOLOGIA:

A  proposta  metodológica  da  disciplina  busca  a  interação  dos  discentes  e  a

articulação  com  outras  disciplinas  do  curso  garantindo  a  transversalidade  dos

conteúdos  e  a  interdisciplinaridade.  O  alcance  do  ensino-aprendizagem  de

qualidade  envolve  análises  e  discussões  dos  conteúdos  apresentados.  A

apresentação dos assuntos contidos na ementa de cada disciplina deve promover

debates e a pesquisa extraclasse. Os encontros presenciais ocorrem de modo a
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atender  a  carga  horária  da  disciplina  e  podem  ser  baseados  nas  seguintes

características: aulas teóricas expositivas; aulas práticas; aulas para resolução de

exercícios;  exibição de vídeo;  palestras;  instrução quanto ao desenvolvimento  e

elaboração de trabalhos individuais ou em grupo, ao desenvolvimento e elaboração

de projetos interdisciplinares, a realização de seminários, análise de artigos, entre

outros.  Outras  ferramentas  a  serem  utilizadas  baseiam-se  na  solicitação  de

pesquisas  direcionadas  que  poderão  gerar  trabalhos  individuais  ou  em  grupo,

geração  de  relatórios  técnicos,  geração  de  artigos,  trabalhos  interdisciplinares,

apresentação de seminários e debates públicos.

AVALIAÇÃO:

A avaliação tem como objetivo verificar a qualidade do que foi aprendido e deve

ocorrer de forma contínua e cumulativa. Critérios quantitativos e qualitativos devem

ser observados, tais como a capacidade de interação, interpretação e envolvimento

do  estudante,  entre  outros  aspectos.  Quando  forem  realizadas  atividades

interdisciplinares, a avaliação destas poderão compor notas de disciplinas distintas.

A cada unidade didática o(a) docente responsável pela disciplina registrará uma

nota  de  0,0  (zero)  a  10,0  (dez),  obtida  considerando  o  mínimo  de  03  (três)

instrumentos  avaliativos  de  naturezas  diferentes,  sendo  concedido  o  direito  à

recuperação da aprendizagem ao estudante que obtiver nota inferior a 6,0 (seis). É

importante indicar que os critérios de avaliação devem atender as determinações

indicadas em regulamentos e/ou resoluções e/ou instruções normativas em vigor.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. BAHIA Meio Ambiente – Legislação Estadual e Federal. Governo do estado
da  Bahia/  Secretaria  do  Planejamento,  Ciência  e  Tecnologia.  Centro  de
Recursos Ambientais – CRA. 1.999.

2. GOLLO, ROGÉRIO Guia de Orientação para Adequação dos Municípios à
Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos  (PNRS).  PWC,  SELUR  e  ABLP,
2011. 135p

3. SIRVINSKAS, LUIS PAULO Coleção de Leis Rideel - Legislação de Direito
Ambiental – Constituição Federal. 6° edição. Editora RIDEEL. 2011. 618p

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. DONAIRE,  D.  Gestão Ambiental  na  Empresa,  2ª  edição;  Ed.  Atlas,  São
Paulo, 1999. 169p.

2. TOCCHETTO DOMINGOS Perícia Ambiental Criminal.Tratado de Pericias
Criminalísticas. Millennium. Editora, 2010. 322p
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3. PUGAS, E.; KATO, M; CORDELLINI, R; TORRES, W. Risco ocupacional:
caracterização Básica, Avaliação Qualitativa e Priorização, P&J ENSINO e
QUALIFICAÇÃO; APOSTILA CURSO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA,
SALVADOR: 2008. 33 p

4. MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS Segurança e Medicina do Trabalho,
75ªed. São Paulo: Ed. Atlas,2015.1054 p

5. MARANO, V.P. A Segurança, A Medicina e o Meio Ambiente do Trabalho
nas Atividades Rurais da Agropecuária. São Paulo. LTr Editora. 2006.167p

6. Revista Proteção.

7. Revista CIPA.

MATEMÁTICA APLICADA

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Curso: Técnico de Nível Médio em Eletromecânica - Subsequente

Disciplina: Matemática Aplicada

CH: 60 h CH Semanal: 4 h/a Módulo: 1

EMENTA:

Sistema métrico decimal. Notação científica. Trigonometria no triângulo retângulo.

Trigonometria  na  circunferência.  Funções  trigonométricas.  Números  complexos.

Matrizes e sistemas lineares.

OBJETIVOS:

 Desenvolver temas da matemática do ensino fundamental e médio que irão

dar suporte a formação técnica em Eletromecânica;

 Desenvolver a capacidade do estudante em analisar, interpretar, elaborar e

resolver  problemas  associados  com  o  cotidiano  como  também  com  as

disciplinas  técnicas  na  área  de  Eletromecânica  utilizando  os  conteúdos

matemáticos estudados.

HABILIDADES:

1. Para uma formação que integralize todas as componentes curriculares do

curso,  essa disciplina  inicia  o  estudante  a  desenvolver  a  capacidade  de

aplicar as fórmulas e conteúdos matemáticos a problemas do cotidiano e da

área técnica de Eletromecânica.
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2. O  estudante  deverá  compreender  a  utilização  da  calculadora  científica

como instrumento para resolução de problemas.

3. O  estudante  deverá  relacionar  os  conteúdos  teóricos  e  práticos  para

resoluções de problemas na área técnica de Eletromecânica.

OBJETOS DO CONHECIMENTO:

 1. Sistema métrico decimal

◦ Unidades de comprimento

◦ Unidades de capacidade

◦ Unidades de massa

◦ Unidades de volume

◦ Unidades de área

 2. Notação científica

 3. Trigonometria no triângulo retângulo

◦ Triângulo retângulo: conceitos, elementos, Teorema de Pitágoras

◦ Triângulo retângulo: razões trigonométricas

◦ Relações entre seno, cosseno, tangente e cotangente

◦ Razões trigonométricas especiais

 4. Trigonometria na circunferência

◦ Arcos de circunferência

◦ Medidas de arco

◦ Medidas de ângulo

◦ Ciclo trigonométrico

◦ Razões trigonométricas na circunferência: seno, cosseno, tangente

 5. Funções trigonométricas

◦ Funções circulares e funções periódicas

◦ Função seno

◦ Função cosseno
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 6. Números complexos

◦ Forma algébrica

◦ Forma trigonométrica

 7. Matrizes e sistemas lineares

◦ Conceito e definição de matrizes

◦ Conceitos básicos de sistemas lineares

◦ Matriz associada a um sistema

◦ Escalonamento de sistemas

METODOLOGIA:

A  proposta  metodológica  da  disciplina  busca  a  interação  dos  discentes  e  a

articulação  com  outras  disciplinas  do  curso  garantindo  a  transversalidade  dos

conteúdos  e  a  interdisciplinaridade.  O  alcance  do  ensino-aprendizagem  de

qualidade  envolve  análises  e  discussões  dos  conteúdos  apresentados.  A

apresentação dos assuntos contidos na ementa de cada disciplina deve promover

debates e a pesquisa extraclasse. Os encontros presenciais ocorrem de modo a

atender  a  carga  horária  da  disciplina  e  podem  ser  baseados  nas  seguintes

características: aulas teóricas expositivas; aulas práticas; aulas para resolução de

exercícios;  exibição de vídeo;  palestras;  instrução quanto ao desenvolvimento  e

elaboração de trabalhos individuais ou em grupo, ao desenvolvimento e elaboração

de projetos interdisciplinares, a realização de seminários, análise de artigos, entre

outros.  Outras  ferramentas  a  serem  utilizadas  baseiam-se  na  solicitação  de

pesquisas  direcionadas  que  poderão  gerar  trabalhos  individuais  ou  em  grupo,

geração  de  relatórios  técnicos,  geração  de  artigos,  trabalhos  interdisciplinares,

apresentação de seminários e debates públicos.

AVALIAÇÃO:

A avaliação tem como objetivo verificar a qualidade do que foi aprendido e deve

ocorrer de forma contínua e cumulativa. Critérios quantitativos e qualitativos devem

ser observados, tais como a capacidade de interação, interpretação e envolvimento

do  estudante,  entre  outros  aspectos.  Quando  forem  realizadas  atividades

interdisciplinares, a avaliação destas poderão compor notas de disciplinas distintas.

A cada unidade didática o(a) docente responsável pela disciplina registrará uma
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nota  de  0,0  (zero)  a  10,0  (dez),  obtida  considerando  o  mínimo  de  03  (três)

instrumentos  avaliativos  de  naturezas  diferentes,  sendo  concedido  o  direito  à

recuperação da aprendizagem ao estudante que obtiver nota inferior a 6,0 (seis). É

importante indicar que os critérios de avaliação devem atender as determinações

indicadas em regulamentos e/ou resoluções e/ou instruções normativas em vigor.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. IEZZI, Gelson. Fundamentos da Matemática elementar: (Trigonometria) vol.
3. São Paulo. Editora Atual., 1993.

2. IEZZI,  Gelson.  Fundamentos  da  Matemática  elementar:  (Matrizes,
determinantes e sistemas lineares) vol. 4 . São Paulo. Editora Atual., 1993.

3. IEZZI,  Gelson.  Fundamentos  da  Matemática  elementar:  (Números
complexos) vol. 6. São Paulo. Editora Atual., 1993.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. LIMA,  Elon  Lages.  et  alii.  A  Matemática  do  Ensino  Médio.  Coleção  do
professor de

2. Matemática. Volume 1,2,3,4. SBM. 2007.

3. LIMA, Elon Lages.  et  alii.  Temas e Problemas Elementares.  Coleção do
professor de

4. Matemática. Volume 1,2,3,4. SBM. 2007.

5. PAIVA, Manoel Rodrigues. Matemática. 1ª edição. Volume 1,2. São Paulo.
Editora Moderna. 2002.

6. GIOVANNI, José Ruy e BONJORNO, José Roberto. Matemática: uma nova
abordagem, vol. 2 – São Paulo: FTD, 2000.

7. GIOVANNI, José Ruy e BONJORNO, José Roberto. Matemática: uma nova
abordagem, vol. 3 – São Paulo: FTD, 2000.

DESENHO TÉCNICO

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Curso: Técnico de Nível Médio em Eletromecânica - Subsequente

Disciplina: Desenho Técnico

CH: 30 h CH Semanal: 2 h/a Módulo: 1

EMENTA:

Conceitos Básicos de Desenho Técnico; Desenho geométrico plano: ponto, linha,

plano,  ângulos,  polígonos;  Geometria  Descritiva;  Sólidos  de  revolução;

Representação de sólidos; vistas técnicas, vistas auxiliares, corte, seção, cotagem;
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Desenho  de  planta  baixa:  representação  de  projetos  arquitetônicos  (elétrico);

Desenho  de  elementos  de  máquinas:  roscas,  parafusos,  porcas,  arruelas,

chavetas, molas, rebites, contrapinos, mancais de rolamento, polias, engrenagens,

entre outros.

OBJETIVOS:

OBJETIVO GERAL

Ensinar ao estudante como ler, interpretar, projetar e elaborar o desenho técnico,
de acordo com a necessidade de sua representação.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Mostrar como são utilizadas as ferramentas de desenho técnico manual;

 Apresentar  as regras,  definidas  por norma,  para elaboração de desenho
técnico;

 Demonstrar  como  são  realizadas  as  projeções,  cortes,  vistas  e
perspectivas;

 Apresentar a maneira como é determinada a escala;

 Demonstrar como é realizada construção de planta baixa e de desenho de
peças;

 Estimular a interpretação e construção de desenhos técnico.

HABILIDADES:

1. Compreender e interpretar o processo de construção de desenhos técnicos;

2. Analisar, interpretar e construir desenhos a partir de escalas, dimensões e

distâncias;

3. Interpretar  vistas  representativas  do  desenho  técnico  de  peças  e

equipamentos industriais;

4. Ser capaz de construir desenhos mecânicos, tais como: figuras, diagramas,

plantas, peças, vistas frontais e laterais, cortes entre outras.

OBJETOS DO CONHECIMENTO:

 Desenho Técnico: definição, aplicação, importância e normalização;
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 Normas Técnicas:

- NBR 10647: Norma geral de Desenho Técnico;

- NBR 10068: Layout e dimensões da folha de desenho;

- NBR 10582: Conteúdo da folha para desenho técnico;

- NBR 8402: Definição da caligrafia técnica em desenhos;

- NBR 8403: Aplicação de linhas para a execução de desenho técnico;

- NBR 13142: Dobramento da folha;

- NBR 8196: Emprego da escala em desenho técnico;

- NBR 10126: Emprego de cotas em desenho técnico;

- NBR 6492: Representação de projetos arquitetônicos.

 Formas  geométricas  planas  e  tridimensionais:  Polígonos,  Sólidos

Geométricos. Construções geométricas;

 Projeção: vistas ortográficas e auxiliares;

 Dimensionamento e cotagem: elementos e técnicas de cotagem;

 Perspectiva Isométrica;

 Escalas: tipos de escala;

 Desenho de esboço: esboço de vistas ortográficas e perspectivas;

 Cortes: elementos de representação, corte pleno ou total; corte em desvio;

meio corte; corte Parcial; Seção; Hachuras;

 Planta Baixa: cotação de medidas, interpretação da escala, elaboração de

plantas baixas residenciais;

 Desenho de peças e equipamentos: cotação de medidas, interpretação da

escala, elaboração de desenho de peças;

METODOLOGIA:

A  proposta  metodológica  da  disciplina  busca  a  interação  dos  discentes  e  a

articulação  com  outras  disciplinas  do  curso  garantindo  a  transversalidade  dos

conteúdos  e  a  interdisciplinaridade.  O  alcance  do  ensino-aprendizagem  de

qualidade  envolve  análises  e  discussões  dos  conteúdos  apresentados.  A

apresentação dos assuntos contidos na ementa de cada disciplina deve promover
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debates e a pesquisa extraclasse. Os encontros presenciais ocorrem de modo a

atender  a  carga  horária  da  disciplina  e  podem  ser  baseados  nas  seguintes

características: aulas teóricas expositivas; aulas práticas; aulas para resolução de

exercícios;  exibição de vídeo;  palestras;  instrução quanto ao desenvolvimento  e

elaboração de trabalhos individuais ou em grupo, ao desenvolvimento e elaboração

de projetos interdisciplinares, a realização de seminários, análise de artigos, entre

outros.  Outras  ferramentas  a  serem  utilizadas  baseiam-se  na  solicitação  de

pesquisas  direcionadas  que  poderão  gerar  trabalhos  individuais  ou  em  grupo,

geração  de  relatórios  técnicos,  geração  de  artigos,  trabalhos  interdisciplinares,

apresentação de seminários e debates públicos.

AVALIAÇÃO:

A avaliação tem como objetivo verificar a qualidade do que foi aprendido e deve

ocorrer de forma contínua e cumulativa. Critérios quantitativos e qualitativos devem

ser observados, tais como a capacidade de interação, interpretação e envolvimento

do  estudante,  entre  outros  aspectos.  Quando  forem  realizadas  atividades

interdisciplinares, a avaliação destas poderão compor notas de disciplinas distintas.

A cada unidade didática o(a) docente responsável pela disciplina registrará uma

nota  de  0,0  (zero)  a  10,0  (dez),  obtida  considerando  o  mínimo  de  03  (três)

instrumentos  avaliativos  de  naturezas  diferentes,  sendo  concedido  o  direito  à

recuperação da aprendizagem ao estudante que obtiver nota inferior a 6,0 (seis). É

importante indicar que os critérios de avaliação devem atender as determinações

indicadas em regulamentos e/ou resoluções e/ou instruções normativas em vigor.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. FRENCH,  Thomas  Ewing,  VIERCK,  Charles  J.  Desenho  Técnico  e
Tecnologia Gráfica. 8. ed. São Paulo: Globo, 2005.

2. SILVA,  Eurico  de  Oliveira  e;  ALBIERO,  Evando.  Desenho  técnico
fundamental. São Paulo: E.P.U., 1977.

3. DEL MONACO, Gino; RE, Vittorio. Desenho eletrotécnico e eletromecânico.
São Paulo: Hemus, 1975.

4. SILVA,  Arlindo;  RIBEIRO,  Carlos  Tavares;  DIAS,  João;  SOUSA,  Luís.
Desenho técnico moderno. 4.ed. Rio de Janeiro: L.T.C., 2006

5. MICELI,  Maria Teresa,  FERREIRA,  Patricia.  Desenho Técnico Básico.  2.
ed. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. DEHMLOW,  M.;  KIEL,  E.  Desenho  mecânico:  volumes  1.  São  Paulo:
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E.P.U., 1974.

2. DEHMLOW,  M.;  KIEL,  E.  Desenho  mecânico:  volumes  2.  São  Paulo:
E.P.U., 1974.

3. DEHMLOW,  M.;  KIEL,  E.  Desenho  mecânico:  volumes  3.  São  Paulo:
E.P.U., 1974.

4. SPECK,  Henderson  José;  PEIXOTO,  V.v..  Manual  básico  de  desenho
técnico. 4ª ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2007.

5. MONTENEGRO,  Gildo  A.  Inteligência  visual  e  3-D:  compreendendo
conceitos básicos da geometria espacial. 1. ed. São Paulo: Edgard Blücher,
2005.

6. JUNGHANS,  Daniel.  Informática  aplicada  ao  desenho  técnico.  Curitiba:
Base Editorial, 2010.

7. TELECURSO 2000. Profissionalizante.; FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO;
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Leitura e
interpretação de desenho técnico mecânico: volume 1: desenho projetivo.
Rio de Janeiro: Globo, 2003.

8. TELECURSO 2000. Profissionalizante.; FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO;
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Leitura e
interpretação  de  desenho  técnico  mecânico:  volume  2:  representações
convencionais. Rio de Janeiro: Globo, 2003.

9. TELECURSO 2000. Profissionalizante.; FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO;
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Leitura e
interpretação de desenho técnico mecânico:  volume 3: dimensionamento.
Rio de Janeiro: Globo, 2003.

Módulo 2

ELETROTÉCNICA II

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Curso: Técnico de Nível Médio em Eletromecânica - Subsequente

Disciplina: Eletrotécnica II

CH: 60 h CH Semanal: 4 h/a Módulo: 2

EMENTA:
Fundamentos de Circuitos Monofásicos de Corrente Alternada (CA): Geração de
Sinal  Alternado  Senoidal,  Características  de  Sinais  Alternados  Senoidais,
Representação  Fasorial  de  Sinais  Alternados,  Análise  de  Circuitos  Resistivos;
Análise de Circuitos Monofásicos de CA: Indutor, Capacitor, Circuitos RC, RL, RLC;
Potência  em Circuitos  Monofásicos  de CA:  Potência  Aparente,  Ativa e Reativa,
Fator de potência, Correção do fator de potência; Sistemas Trifásicos: Geração de
Tensões  Trifásicas,  Configurações  Estrela  e  Triângulo;  Potência  em  Circuitos
Trifásicos.
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OBJETIVOS:

OBJETIVO GERAL:

Ensinar  ao  estudante  os  conceitos  relacionados  à  corrente  alternada  e  a  sua
aplicação em circuitos elétricos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Compreender os conceitos básicos da corrente alternada;

 Estudar e conhecer os elementos passivos de circuito;

 Analisar circuitos elétricos monofásicos e trifásicos;

 Entender  o  comportamento  da  potência  em  circuitos  monofásicos  e
trifásicos;

HABILIDADES:

1. Entender o processo de geração de corrente alternada e as características

do sinal gerado;

2. Entender  e  aplicar  os  conhecimentos  de  trigonometria  e  números

complexos na fundamentação de sinais alternados senoidais;

3. Entender e aplicar o conceito de impedância;

4. Conhecer os elementos passivos de circuito;

5. Entender  e  aplicar  os  fundamentos  de  sinais  alternados  senoidais  na

análise de circuitos em CA;

6. Entender o conceito de potência em CA e sua aplicação mediante exemplos

práticos;

7. Entender  e  aplicar  os  fundamentos  de  sinais  alternados  senoidais  e

elementos de circuitos na análise de sistemas trifásicos.

OBJETOS DO CONHECIMENTO:

 Conceitos fundamentais sobre corrente alternada e sinais senoidais;

 Componentes passivos básicos de circuito (resistor, indutor, capacitor);

 Indutância, Capacitância e Impedância;

 Circuitos Monofásicos e Trifásicos;

 Conceitos  de  Potência  em  Corrente  Alternada  (Potência  Ativa,  Reativa,

Aparente e Fator de Potência);
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METODOLOGIA:

A  proposta  metodológica  da  disciplina  busca  a  interação  dos  discentes  e  a

articulação  com  outras  disciplinas  do  curso  garantindo  a  transversalidade  dos

conteúdos  e  a  interdisciplinaridade.  O  alcance  do  ensino-aprendizagem  de

qualidade  envolve  análises  e  discussões  dos  conteúdos  apresentados.  A

apresentação dos assuntos contidos na ementa de cada disciplina deve promover

debates e a pesquisa extraclasse. Os encontros presenciais ocorrem de modo a

atender  a  carga  horária  da  disciplina  e  podem  ser  baseados  nas  seguintes

características: aulas teóricas expositivas; aulas práticas; aulas para resolução de

exercícios;  exibição de vídeo;  palestras;  instrução quanto ao desenvolvimento  e

elaboração de trabalhos individuais ou em grupo, ao desenvolvimento e elaboração

de projetos interdisciplinares, a realização de seminários, análise de artigos, entre

outros.  Outras  ferramentas  a  serem  utilizadas  baseiam-se  na  solicitação  de

pesquisas  direcionadas  que  poderão  gerar  trabalhos  individuais  ou  em  grupo,

geração  de  relatórios  técnicos,  geração  de  artigos,  trabalhos  interdisciplinares,

apresentação de seminários e debates públicos.

AVALIAÇÃO:

A avaliação tem como objetivo verificar a qualidade do que foi aprendido e deve

ocorrer de forma contínua e cumulativa. Critérios quantitativos e qualitativos devem

ser observados, tais como a capacidade de interação, interpretação e envolvimento

do  estudante,  entre  outros  aspectos.  Quando  forem  realizadas  atividades

interdisciplinares, a avaliação destas poderão compor notas de disciplinas distintas.

A cada unidade didática o(a) docente responsável pela disciplina registrará uma

nota  de  0,0  (zero)  a  10,0  (dez),  obtida  considerando  o  mínimo  de  03  (três)

instrumentos  avaliativos  de  naturezas  diferentes,  sendo  concedido  o  direito  à

recuperação da aprendizagem ao estudante que obtiver nota inferior a 6,0 (seis). É

importante indicar que os critérios de avaliação devem atender as determinações

indicadas em regulamentos e/ou resoluções e/ou instruções normativas em vigor.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. SANTANA,  Eudemario  Souza  de,  SILVA  Jr,  Irênio  de  Jesus,  Teoria  E
Análise  De  Circuitos  Elétricos:  Para  Cursos  Técnicos  e  Tecnológicos,
Editora Interciência, 2011.

2. ALBUQUERQUE,  Rômulo  Oliveira.  Análise  de  circuitos  em  Corrente
Alternada. 1ª Edição, São Paulo: Érica, 2006.

3. BOYLESTAD, Robert L. Introdução à Análise de Circuitos. 10a Edição, São
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Paulo: Prentice Hall do Brasil, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. GUSSOW,  Milton.  Eletricidade  Básica.  2a Edição,  São  Paulo:  Makron
Books do Brasil, 1997.

2. MARKUS, Otávio. Circuitos Elétricos. 9ª Edição, São Paulo: Érica, 2004.

3. CAVALCANTI, P. Fundamentos de Eletrotécnica. 22ª Edição, Freitas Bastos
Editora, 2012.

4. CREDER, H. Instalações Elétricas. 15ª Edição, Rio de Janeiro: LTC, 2007.

5. IRWIN,  J.  D.  Introdução  à  Análise  de  Circuitos  Elétricos.  1ª  Edição,São
Paulo: LTC, 2005.

TÉCNICAS DIGITAIS

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Curso: Técnico de Nível Médio em Eletromecânica - Subsequente

Disciplina: Técnicas Digitais

CH: 60h CH Semanal: 4 h/a Módulo: 2

EMENTA:

1. Sistemas de Numeração e álgebra Booleana:  Introdução a sinais e sistemas;

Sistemas  de  numeração  (binário,  octal,  decimal  e  hexadecimal);  Códigos

numéricos  e  alfanuméricos;  Álgebra  booleana;  Funções  e  portas  lógicas.  2.

Circuitos  lógicos  combinacionais:  2.1.  Portas  NOR  e  portas  NAND;  2.2.

Simplificação  de  circuitos  lógicos;  2.3.  Mapa de  Karnaugh;  2.4.  Características

básicas  de CIs digitais;  2.5.  Exemplos  de circuitos  combinacionais.  3.  Circuitos

Lógicos Sequenciais: 3.1. Flip-flop tipo SR; 3.2. Flip-flop tipo JK; 3.3. Flip-flop tipo D

e  tipo  T;  3.4.  Contadores;  3.5.  Temporizadores.  4.  Dispositivos  de  memória  e

conversão A/D e  D/A:  4.1.  Princípios  de operação de memórias;  4.2.  Tipos  de

memórias; 4.3. Conversão digital/Analógica (D/A); 4.4. Conversão Analógica/Digital

(A/D).

OBJETIVOS:

OBJETIVO GERAL:

Ensinar ao estudante os conceitos básicos relacionados à eletrônica digital.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
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 Compreender os conceitos básicos do sistema binário e hexadecimal;

 Entender  como transformar  uma ideia  lógica  em um circuito  digital  com

portas lógicas;

 Estudar o conceito de tempo (clock) em sistemas digitais;

 Aprender técnicas de formação de sistemas de códigos e transmissão  e

conversão de dados digitais.

HABILIDADES:

1. Compreender os diversos sistemas de numeração existentes e efetuar a

conversão entre estes sistemas;

2. Entender álgebra booleana e sua aplicação em circuitos eletrônicos

3. Compreender  e  especificar  os  diversos  tipos  de  circuitos  lógicos

combinacionais e sequenciais;

4. Organizar e planejar técnicas de interpretação para soluções de problemas

que envolvem circuitos lógicos;

5. Entender os dispositivos de memória e suas aplicações

6. Compreender  os  princípios  da  conversão  analógica/digital  e

digital/analógica, e suas aplicações práticas.

OBJETOS DO CONHECIMENTO:

 Base numéricas (decimal, binária e hexadecimal);

 Operações com utilização de postulados, propriedades e o teorema de De

Morgan;

 Portas lógicas digitais ( definições e utilização de laboratório);

 Simplificações ( mapa de Veith karnaugh);

 Lógica combinacional;

 Flip flops e seus usos;

 Conversores Analógico/Digital e Digital/Analógico.

METODOLOGIA:
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A  proposta  metodológica  da  disciplina  busca  a  interação  dos  discentes  e  a

articulação  com  outras  disciplinas  do  curso  garantindo  a  transversalidade  dos

conteúdos  e  a  interdisciplinaridade.  O  alcance  do  ensino-aprendizagem  de

qualidade  envolve  análises  e  discussões  dos  conteúdos  apresentados.  A

apresentação dos assuntos contidos na ementa de cada disciplina deve promover

debates e a pesquisa extraclasse. Os encontros presenciais ocorrem de modo a

atender  a  carga  horária  da  disciplina  e  podem  ser  baseados  nas  seguintes

características: aulas teóricas expositivas; aulas práticas; aulas para resolução de

exercícios;  exibição de vídeo;  palestras;  instrução quanto ao desenvolvimento  e

elaboração de trabalhos individuais ou em grupo, ao desenvolvimento e elaboração

de projetos interdisciplinares, a realização de seminários, análise de artigos, entre

outros.  Outras  ferramentas  a  serem  utilizadas  baseiam-se  na  solicitação  de

pesquisas  direcionadas  que  poderão  gerar  trabalhos  individuais  ou  em  grupo,

geração  de  relatórios  técnicos,  geração  de  artigos,  trabalhos  interdisciplinares,

apresentação de seminários e debates públicos.

AVALIAÇÃO:

A avaliação tem como objetivo verificar a qualidade do que foi aprendido e deve

ocorrer de forma contínua e cumulativa. Critérios quantitativos e qualitativos devem

ser observados, tais como a capacidade de interação, interpretação e envolvimento

do  estudante,  entre  outros  aspectos.  Quando  forem  realizadas  atividades

interdisciplinares, a avaliação destas poderão compor notas de disciplinas distintas.

A cada unidade didática o(a) docente responsável pela disciplina registrará uma

nota  de  0,0  (zero)  a  10,0  (dez),  obtida  considerando  o  mínimo  de  03  (três)

instrumentos  avaliativos  de  naturezas  diferentes,  sendo  concedido  o  direito  à

recuperação da aprendizagem ao estudante que obtiver nota inferior a 6,0 (seis). É

importante indicar que os critérios de avaliação devem atender as determinações

indicadas em regulamentos e/ou resoluções e/ou instruções normativas em vigor.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. CAPUANO,  Francisco  Gabriel;  IDOETA,  Ivan  Valeije.  Elementos  de
eltrônica digital. 40ª edição, São Paulo: Érica, 2008

2. TOCCI, Ronald J.; WIDEMER, Neal S.;Moss. Sistemas digitais – Princípios
e aplicações. 10ª edição, São Paulo: Prentice Hall Brasil, 2007

3. NATALE, Ferdinando. Automação Industrial. 9ª edição, São Paulo: Érica,
2007.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. GARCIA,  Paulo  Alves.  Eletrônica  Digital  -  Teoria  e  Laboratório,  Editora
Érica, 2009.

2. TOKHEIM,  Roger.  Fundamentos  de  Eletrônica  Digital  -  Sistemas
Sequenciais - 7ª Ed. - Vol.2 Série Tekne, Amgh Editora, 2013.

3. HOROWITZ,  Hill.  A  Arte  da  Eletrônica,  Circuitos  Eletrônicos  e
Microeletrônica - 3ª Ed., Bookman, 2017.

4. DONOVAN, Robert; BIGNELL, James W. Eletrônica Digital - Tradução da 5ª
Ed. Norte – Americana, Cengage Learning, 2009.

5. OLIVEIRA, Yan De, NETO, Arlindo. Eletrônica Analógica e Digital Aplicada
À Iot, Alta Books, 2019.

REFRIGERAÇÃO

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Curso: Técnico de Nível Médio em Eletromecânica - Subsequente

Disciplina: Refrigeração

CH: 30h CH Semanal: 2 h/a Módulo: 2

EMENTA:

Introdução  aos  sistemas  de  refrigeração  e  climatização,  Grandezas  físicas,

conceito de energia,  Calor,  Trabalho e Potência,  Propriedades Termodinâmicas,

Conceito de entalpia e entropia, Mecanismo de transferência de calor: condução,

convecção  e  radiação,  Sistemas  de  Refrigeração,  Sistemas  de  climatização,

Segunda lei da termodinâmica, Ciclo de Carnot, Fluidos Refrigerante, Psicrometria

Projetos de climatização, Qualidade do Ar Interno; Psicrometria, Cálculo de carga

térmica, Conforto térmico, Plano de manutenção Operação e Controle – PMOC.

OBJETIVOS:

OBJETIVO GERAL

Apresentar os conceitos e fundamentos básicos para sistemas de refrigeração e

climatização.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Compreender os diferentes tipos de ciclo de refrigeração;

 Identificar os principais componentes de um sistema de refrigeração;
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 Conhecer os diversos tipos de fluidos refrigerantes;

 Elaborar Plano de Manutenção Operação e Controle – PMOC.

HABILIDADES:

1. Interpretar  desenhos,  catálogos,  manuais  e  tabelas  de  fabricantes  de

sistemas de refrigeração;

2. Identificar os principais componentes de um sistema de refrigeração, tais

como:  compressores,  condensadores,  evaporadores  e  dispositivos  de

expansão;

3. Identificar  os  principais  componentes  elétricos  de  um  sistema  de

refrigeração, tais como: reles, protetor térmico, termostatos, pressostatos e

capacitores;

4. Compreender  a  metodologia  de  recarga  de  fluido  refrigerante,  troca  de

compressores;

5. Diferenciar os sistemas de climatização, tais como: condicionamento de ar,

selfs, splits e fan-coil/chiller;

6. Dimensionar um ar condicionado em função da carga térmica;

7. Elaborar Plano de Manutenção para sistemas de climatização.

OBJETOS DO CONHECIMENTO:

 Conceitos e fundamentos da transferência de calor;

 Transmissão de calor por condução, convecção e radiação;

 Lei de Fourier;

 Resistência térmica;

 Entalpia;

 Entropia;

 Ciclo de Carnot;

 Ciclo reverso de Carnot;

 Psicrometria.

METODOLOGIA:
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A  proposta  metodológica  da  disciplina  busca  a  interação  dos  discentes  e  a

articulação  com  outras  disciplinas  do  curso  garantindo  a  transversalidade  dos

conteúdos  e  a  interdisciplinaridade.  O  alcance  do  ensino-aprendizagem  de

qualidade  envolve  análises  e  discussões  dos  conteúdos  apresentados.  A

apresentação dos assuntos contidos na ementa de cada disciplina deve promover

debates e a pesquisa extraclasse. Os encontros presenciais ocorrem de modo a

atender  a  carga  horária  da  disciplina  e  podem  ser  baseados  nas  seguintes

características: aulas teóricas expositivas; aulas práticas; aulas para resolução de

exercícios;  exibição de vídeo;  palestras;  instrução quanto ao desenvolvimento  e

elaboração de trabalhos individuais ou em grupo, ao desenvolvimento e elaboração

de projetos interdisciplinares, a realização de seminários, análise de artigos, entre

outros.  Outras  ferramentas  a  serem  utilizadas  baseiam-se  na  solicitação  de

pesquisas  direcionadas  que  poderão  gerar  trabalhos  individuais  ou  em  grupo,

geração  de  relatórios  técnicos,  geração  de  artigos,  trabalhos  interdisciplinares,

apresentação de seminários e debates públicos.

AVALIAÇÃO:

A avaliação tem como objetivo verificar a qualidade do que foi aprendido e deve

ocorrer de forma contínua e cumulativa. Critérios quantitativos e qualitativos devem

ser observados, tais como a capacidade de interação, interpretação e envolvimento

do  estudante,  entre  outros  aspectos.  Quando  forem  realizadas  atividades

interdisciplinares, a avaliação destas poderão compor notas de disciplinas distintas.

A cada unidade didática o(a) docente responsável pela disciplina registrará uma

nota  de  0,0  (zero)  a  10,0  (dez),  obtida  considerando  o  mínimo  de  03  (três)

instrumentos  avaliativos  de  naturezas  diferentes,  sendo  concedido  o  direito  à

recuperação da aprendizagem ao estudante que obtiver nota inferior a 6,0 (seis). É

importante indicar que os critérios de avaliação devem atender as determinações

indicadas em regulamentos e/ou resoluções e/ou instruções normativas em vigor.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. CREDER H. Instalações de Ar Condicionado – 6. ed., Ed. LTC, 2004.

2. SILVA J. G., Introdução à Tecnologia da Refrigeração e da Climatização. 2.
ed., Ed. Artliber, 2004.

3. SILVA  J.  C.  Refrigeração  Comercial  Climatização  Industrial.  2.  ed.,  Ed.
Hemus, 2013.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. RAPIN  P.  Manual  do  Frio:  Fórmulas  Técnicas  –  Refrigeração  e  Ar-
condicionado. Ed. Hemus, 2001.

2. LAUAND  C.  A.  Manual  Prático  de  Geladeiras:  Refrigeração  Industrial  e
Residencial. 1. ed., Ed. Hemus, 2004.

3. Frank Kreith & Mark S. Bohn. Princípios de Transferência de Calor. 7. ed.,

Ed. Cengage, 2014.

4. FERRAZ F. B. Apostila de Refrigeração, Apostila organizada pelo professor
Fábio Barbosa Ferraz – CEFET-BA/Unidade de Santo Amaro, 2008.

5. STOECKER W. F., JABARDO J. M. S. Refrigeração Industrial –. 2. ed., Ed.

Edgard Blücher, 2002

TECNOLOGIA MECÂNICA II

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Curso: Técnico de Nível Médio em Eletromecânica - Subsequente

Disciplina: Tecnologia Mecânica II

CH: 30 h CH Semanal: 2 h/a Módulo: 2

EMENTA:

Fundição; Processos de conformação mecânica: Laminação; Forjamento; Extrusão;

Trefilação; Estampagem; Metalurgia do pó.

OBJETIVOS:

OBJETIVO GERAL

Apresentar  aos  estudantes  os  diferentes  tipos  de  processos  de  fabricação

mecânica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Demonstrar os diferentes tipos de processos de fundição;

 Mostrar as principais variáveis dos processos de conformação mecânica;

 Definir  cada processo de conformação mecânica relacionando-os com as

peças e componentes por eles fabricados;

HABILIDADES:
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1. Conhecer e identificar diferentes processos de fabricação;

2. Reconhecer os diferentes processos de fundição;

3. Determinar o tipo de fundição em função das características desejadas à

peça;

4. Projetar  e  construir  modelos  e  moldes  para  fabricação  de  peças  por

fundição;

5. Conhecer os princípios essenciais à fabricação de peças e componentes

por meio dos diferentes processos de conformação mecânica;

6. Identificar  os  principais  parâmetros  para  cada  um  dos  processos  de

conformação mecânica;

7. Conhecer os equipamentos, tipos de materiais e consumíveis inerentes a

cada processo de fabricação mecânica;

8. Propor  soluções  tecnológicas  para  fabricação  de  peças  e  componentes

utilizados  nos  meios  produtivos,  visando  à  melhoria  contínua,

racionalizando processos que levem ao alcance dos padrões de qualidade e

objetivando o desenvolvimento sustentável;

9. Selecionar  os  equipamentos,  tipos  de  matérias  primas  e  consumíveis

necessários à fabricação mecânica de peças diversas.

OBJETOS DO CONHECIMENTO:

 Fundição: princípios básicos e características dos moldes;

 Tipos de fundição: em areia verde, em casca, em cera perdida e em molde

permanente;

 Projeto de moldes e defeitos em peças fabricadas por fundição;

 Características gerais dos processos de conformação mecânica;

 Laminação: características do processo e suas aplicações;

 Forjamento: características do processo e suas aplicações;

 Extrusão: características do processo e suas aplicações;

 Trefilação: características do processo e suas aplicações;

 Processos de estampagem: características e suas aplicações;
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 Metalurgia do pó: métodos de fabricação de pós;

 Fabricação de peças por metalurgia do pó.

METODOLOGIA:

A  proposta  metodológica  da  disciplina  busca  a  interação  dos  discentes  e  a

articulação  com  outras  disciplinas  do  curso  garantindo  a  transversalidade  dos

conteúdos  e  a  interdisciplinaridade.  O  alcance  do  ensino-aprendizagem  de

qualidade  envolve  análises  e  discussões  dos  conteúdos  apresentados.  A

apresentação dos assuntos contidos na ementa de cada disciplina deve promover

debates e a pesquisa extraclasse. Os encontros presenciais ocorrem de modo a

atender  a  carga  horária  da  disciplina  e  podem  ser  baseados  nas  seguintes

características: aulas teóricas expositivas; aulas práticas; aulas para resolução de

exercícios;  exibição de vídeo;  palestras;  instrução quanto ao desenvolvimento  e

elaboração de trabalhos individuais ou em grupo, ao desenvolvimento e elaboração

de projetos interdisciplinares, a realização de seminários, análise de artigos, entre

outros.  Outras  ferramentas  a  serem  utilizadas  baseiam-se  na  solicitação  de

pesquisas  direcionadas  que  poderão  gerar  trabalhos  individuais  ou  em  grupo,

geração  de  relatórios  técnicos,  geração  de  artigos,  trabalhos  interdisciplinares,

apresentação de seminários e debates públicos.

AVALIAÇÃO:

A avaliação tem como objetivo verificar a qualidade do que foi aprendido e deve

ocorrer de forma contínua e cumulativa. Critérios quantitativos e qualitativos devem

ser observados, tais como a capacidade de interação, interpretação e envolvimento

do  estudante,  entre  outros  aspectos.  Quando  forem  realizadas  atividades

interdisciplinares, a avaliação destas poderão compor notas de disciplinas distintas.

A cada unidade didática o(a) docente responsável pela disciplina registrará uma

nota  de  0,0  (zero)  a  10,0  (dez),  obtida  considerando  o  mínimo  de  03  (três)

instrumentos  avaliativos  de  naturezas  diferentes,  sendo  concedido  o  direito  à

recuperação da aprendizagem ao estudante que obtiver nota inferior a 6,0 (seis). É

importante indicar que os critérios de avaliação devem atender as determinações

indicadas em regulamentos e/ou resoluções e/ou instruções normativas em vigor.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. HELMAN, Horácio; CETLIN, Paulo Roberto. Fundamentos da Conformação
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Mecânica dos Metais. 2. ed. São Paulo: Artliber, 2005.

2. GUIBERT,  Arlette  A.  de  Paula...  [et  al].  Telecurso  2000:  Processo  de
Fabricação: Volume 1. Rio de Janeiro: Fundação Roberto Marinho, 1996.

3. SCARAMBONI, Antônio... [et al]. Telecurso 2000: Processo de Fabricação:
Volume 2. Rio de Janeiro: Fundação Roberto Marinho, 2000.

4. PENTEADO,  Branca  Manassés...[et  al].  Telecurso  2000:  Processo  de
fabricação: Volume 3. Rio de Janeiro: Fundação Roberto Marinho, 1996.

5. PENTEADO,  Branca  Manassés...[et  al].  Telecurso  2000:  Processo  de
fabricação: Volume 4. Rio de Janeiro: Fundação Roberto Marinho, 1997.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. BRESCIANI FILHO, E. et al. Conformação Plástica dos Metais. UNICAMP.
4 ed. São Paulo.

2. SCHAEFFER, Lirio. Conformação mecânica. 2. ed. Porto Alegre: Imprensa
Livre, 2004.

3. CHIAVERINI,  Vicente.  Tecnologia  Mecânica:  processos  de  fabricação  e
tratamento. Volume 2: 2. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1986.

4. BRITO,  Osmar  de.  Técnicas  e  Aplicações  dos Estampos  de Corte.  São
Paulo: Hemus, 2004.

5.  SORS, L.; BARDOCZ, L; RADNOTI, I. Plásticos: moldes e matrizes. São
Paulo: Hemus, 2002.

METROLOGIA

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Curso: Técnico de Nível Médio em Eletromecânica - Subsequente

Disciplina: Metrologia

CH: 60 h CH Semanal: 4 h/a Módulo: 2

EMENTA:

Introdução  à  metrologia;  Medidas;  Escalas;  Instrumentos  de  medição  direta  e

indireta; Régua; Paquímetro; Micrômetro; Relógio comparador; Relógio apalpador;

Goniômetro;  Traçador  de  altura;  Blocos-padrão;  Calibradores;  Verificadores;

Rugosidade;  Projetores  de  perfil;  Ajustes;  Sistema  de  tolerância  dimensional  e

geométrica.

OBJETIVOS:

OBJETIVO GERAL:

Efetuar procedimentos relativos ao controle dimensional utilizando adequadamente
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instrumentos de medição.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Conhecer  os  métodos  de  utilização  dos  instrumentos  de  medição  e  a

interpretação de suas leituras;

 Identificar a aplicação dos diversos sistemas de medição;

 Conhecer os sistemas de unidade e padrões internacionais de medida;

 Conhecer os erros relacionados ao processo de medição e de superfície;

 Conhecer os sistemas de medição direta e indireta.

HABILIDADES:

1. Conhecer  os  instrumentos  de  controle  dimensional  na  indústria  metal

mecânica;

2. Correlacionar as características dos instrumentos com as aplicações;

3. Manusear  corretamente  os  instrumentos  de  medição  observando  as

particularidades  de  cada  um,  levando  em  consideração  a  precisão

requerida;

4. Transformar unidades de medida nos sistemas métrico e inglês;

5. Interpretar adequadamente a leitura de instrumentos em diferentes escalas

e os erros de medição associados.

OBJETOS DO CONHECIMENTO:

 Metrologia científica e industrial;

 Terminologias legais e conceitos fundamentais da metrologia;

 Metrologia, histórico e conceito de metro;

 Medidas, padrões fundamentais do sistema internacional (SI), conversões

de unidades e regras de arredondamento;

 Escalas em milímetro e polegada;

 Paquímetro:  leitura,  escalas,  definição,  nomenclatura,  princípio  de

funcionamento  do  nônio,  capacidade  de  leitura  de  um  paquímetro

(resolução), tipos e aplicações;
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 Paquímetro no sistema métrico:  resoluções de 0,1 mm, 0,02 mm e 0,05

mm;

 Paquímetro  no  sistema  inglês:  polegada  fracionária  com  resolução  de

1/128” e polegada milesimal com resolução de 0.001”.

 Micrômetro:  leitura,  escalas,  definição,  nomenclatura,  princípio  de

funcionamento  do  nônio,  capacidade  de  leitura  de  um  micrômetro

(resolução), tipos e aplicações;

 Micrômetro no sistema métrico: resoluções de 0,01 mm e 0,001 mm;

 Micrômetro no sistema inglês: polegada milesimal com resolução de 0.001”;

 Relógio  comparador  e  relógio  apalpador:  leitura,  definição,  tipos,

mecanismos de amplificação, condições de uso, conservação e aplicações;

 Relógio comparador e relógio apalpador no sistema métrico: resoluções de

0,01 mm e 0,001 mm.

 Traçador de altura:  leitura,  escalas,  definição,  nomenclatura,  princípio de

funcionamento do nônio,  capacidade de leitura de um traçador de altura

(resolução), tipos e aplicações;

 Goniômetro:  leitura,  escalas,  definição,  nomenclatura,  princípio  de

funcionamento  do  nônio,  capacidade  de  leitura  de  um  goniômetro

(resolução), tipos e aplicações;

 Goniômetro com resoluções de 5’ e 60 ‘;

 Blocos-padrão:  características,  materiais,  técnicas  de  empilhamento,

inspeção e ajuste de instrumentos de medição; Calibração;

 Rugosidade:  definições,  critérios  de avaliação,  parâmetros e  técnicas  de

medição;

 Calibradores,  verificadores  e  projetores  de  perfil:  interpretação,  escalas,

definição, nomenclatura, princípio de funcionamento, tipos e aplicações;

 Sistemas de tolerâncias e ajustes conforme normas aplicáveis;

 Conservação,  utilização  e  principais  tipos  de  erros  na  leitura  de

instrumentos de medição.

 Interpretação de desenho técnico mecânico e simbologias;

66



 Processos de fabricação relacionados e controle dimensional de peças.

METODOLOGIA:

A  proposta  metodológica  da  disciplina  busca  a  interação  dos  discentes  e  a

articulação com outras disciplinas  do curso permitindo assim a transversalidade

dos conteúdos, a interdisciplinaridade e a dinamização das aulas. Para o alcance

do  ensino-aprendizagem  deve-se  envolver  o(a)s  estudantes  com  análises  e

discussões de textos, debates, prática de pesquisa, apresentações orais, escrita de

trabalhos/relatórios  técnicos  e  científicos,  entre  outros.  As  ações  do(a)  docente

devem  estar  baseadas  na  utilização  de  métodos  como  a  realização  de  aulas

teóricas expositivas, aulas práticas e aulas de resolução de exercícios; a instrução

quanto ao desenvolvimento e elaboração de trabalhos individuais ou em grupo, ao

desenvolvimento  e  elaboração  de  projetos  interdisciplinares,  a  realização  de

seminários, entre outros.

AVALIAÇÃO:

A avaliação tem como objetivo verificar a qualidade do que foi aprendido e deve

ocorrer de forma contínua e cumulativa. Critérios quantitativos e qualitativos devem

ser observados, tais como a capacidade de interação, interpretação e envolvimento

do  estudante,  entre  outros  aspectos.  Quando  forem  realizadas  atividades

interdisciplinares, a avaliação destas poderão compor notas de disciplinas distintas.

A cada unidade letiva o(a) docente responsável pela disciplina registrará uma nota

de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), obtida considerando o mínimo de 03 (três) instrumentos

avaliativos de naturezas diferentes, sendo concedido o direito à recuperação da

aprendizagem ao estudante  que obtiver  nota  inferior  a  6,0  (seis).  É  importante

indicar que os critérios de avaliação devem atender as determinações indicadas

pela legislação em vigor.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. SCARAMBONI,  Antônio...  [et  al].  Telecurso  2000  -  Metrologia.  Rio  de
Janeiro: Fundação Roberto Marinho, 2003.

2. DIAS,  José  Luciano  de  Mattos.  Medida,  Normalização  e  Qualidade:
Aspectos da História da Metrologia no Brasil. Rio de Janeiro: Inmetro, 1998.

3. INMETRO. Vocabulário Internacional de Termos Fundamentais e Gerais de
Metrologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Inmetro, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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1. ALBERTAZZI,  A.;  SOUZA,  A.  R.  Fundamentos de metrologia científica e
industrial. - Barueri : Manole, 2008. - 1ª Edição.

2. GUIMARÃES, V. A.; Controle Dimensional e Geométrico: Uma Introdução à
Metrologia Industrial. Passo Fundo: EDIUPF, 1999.

3. LIRA, Francisco Adival, Metrologia na Indústria. São Paulo: Erica, 2008.

4. GUIMARÃES,  Vagner  Alves,  Controle  Dimensional  e  Geométrico  -  Uma
Introdução à Metrologia  Industrial.  Passo Fundo:  UPF -  Universidade de
Passo Fundo 1999.

5. SANTANA, Reinaldo Gomes. Metrologia. Curitiba: Editora do Livro Técnico
Ltda., 2012.

6. SILVA NETO, João Cirilo da. Metrologia e Controle Dimensional. . Rio de
Janeiro: Elsevier, 2012.

ORGANIZAÇÃO, NORMAS E QUALIDADE

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Curso: Técnico de Nível Médio em Eletromecânica - Subsequente

Disciplina: Organização, Normas e Qualidade

CH: 30 h CH Semanal: 2 h/a Módulo: 2

EMENTA: Conceitos  básicos  de  Economia.  Funções  da  Administração.

Planejamento  Administrativo.  A estrutura  organizacional.  Gestão pela  Qualidade

Total.  Seminários  sobre  gestão  empresarial  e  qualidade.  Visitas  in  loco  em

instituições e empresas.

OBJETIVOS:

 Diagnosticar as funções básicas da Economia e da Administração e suas

características principais.

 Despertar no aluno a importância de uma atuação (administração) eficiente

e  eficaz  dentro  do  seu  contexto  profissional  (organização),  levando-o  a

oferecer serviços e/ou produtos de qualidade para a sociedade em geral.

HABILIDADES:

1. Refletir  sobre  o  desenvolvimento  de  habilidades  relacionadas  ao

administrador e a necessidade de buscar o perfil empreendedor no mercado

de trabalho;
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2. Utilizar adequadamente Métodos e técnicas de qualidade em um Sistema

de Gestão de uma micro e pequena empresa;

OBJETOS DO CONHECIMENTO:

 Princípios de Economia aplicada à organização

◦ Demanda, oferta, produção e custos

 Funções da Administração

◦ Planejamento, Organização, Direção e Controle

 Planejamento Administrativo

◦ Marketing,  Desenvolvimento  de  Produtos  e  Serviços,  Produção  e

Operações, Recursos Humanos e Finanças

 A estrutura organizacional 

◦ Fluxograma, Cronograma e Organograma

 Princípios da Gestão pela Qualidade

◦ Conceitos  de  Qualidade;  Custo  da  Qualidade;  Ciclo  PDCA

(Planejamento,  Desenvolvimento,  Controle  e  Ações  Corretivas);

Padronização;  Gerência  das  Rotinas;  Gerência  das  Melhorias;

Ferramentas  da  Qualidade;  Método  de  Análise  e  de  Melhoria  de

Processos –MAMP; Programa dos “5S”

 Conceitos e simbologias das Normas ISO 9.000 – Revisão 2.000. 

◦ Fundamentos da Norma ISO 9001.

METODOLOGIA:

A  proposta  metodológica  da  disciplina  busca  a  interação  dos  discentes  e  a

articulação  com  outras  disciplinas  do  curso  garantindo  a  transversalidade  dos

conteúdos  e  a  interdisciplinaridade.  O  alcance  do  ensino-aprendizagem  de

qualidade  envolve  análises  e  discussões  dos  conteúdos  apresentados.  A

apresentação dos assuntos contidos na ementa de cada disciplina deve promover

debates e a pesquisa extraclasse. Os encontros presenciais ocorrem de modo a

atender  a  carga  horária  da  disciplina  e  podem  ser  baseados  nas  seguintes

características: aulas teóricas expositivas; aulas práticas; aulas para resolução de

exercícios;  exibição de vídeo;  palestras;  instrução quanto ao desenvolvimento  e
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elaboração de trabalhos individuais ou em grupo, ao desenvolvimento e elaboração

de projetos interdisciplinares, a realização de seminários, análise de artigos, entre

outros.  Outras  ferramentas  a  serem  utilizadas  baseiam-se  na  solicitação  de

pesquisas  direcionadas  que  poderão  gerar  trabalhos  individuais  ou  em  grupo,

geração  de  relatórios  técnicos,  geração  de  artigos,  trabalhos  interdisciplinares,

apresentação de seminários e debates públicos.

AVALIAÇÃO:

A avaliação tem como objetivo verificar a qualidade do que foi aprendido e deve

ocorrer de forma contínua e cumulativa. Critérios quantitativos e qualitativos devem

ser observados, tais como a capacidade de interação, interpretação e envolvimento

do  estudante,  entre  outros  aspectos.  Quando  forem  realizadas  atividades

interdisciplinares, a avaliação destas poderão compor notas de disciplinas distintas.

A cada unidade didática o(a) docente responsável pela disciplina registrará uma

nota  de  0,0  (zero)  a  10,0  (dez),  obtida  considerando  o  mínimo  de  03  (três)

instrumentos  avaliativos  de  naturezas  diferentes,  sendo  concedido  o  direito  à

recuperação da aprendizagem ao estudante que obtiver nota inferior a 6,0 (seis). É

importante indicar que os critérios de avaliação devem atender as determinações

indicadas em regulamentos e/ou resoluções e/ou instruções normativas em vigor.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. CARPINETTI, Lcr; MIGUEL, Pac; GEROLAMO, Mc. Gestão da qualidade
ISO 9001: 2000: princípios e .... São Paulo: Atlas, 2007.

2. MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à administração. 7 ed. São
Paulo: Atlas, 2007.

3. PASSOS, Carlos Roberto Martins; NOGAMI, Otto. Princípios de Economia.
3. ed. São Paulo: Editora Thomson; Pioneira, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. PALADINI,  Edson Pacheco.  Gestão da qualidade:  teoria e prática. 2ª ed.
São Paulo: Atlas, 2007.

2. TAYLOR, Frederick W.  Princípios de administração científica. 8ª ed. São
Paulo: Atlas, 2006.

3. VASCONCELOS,  Marco Antonio  Sandoval  de;  TROSTER,  Roberto  Luis.
Economia Básica. Sao Paulo: Editora Atlas, 2003.

4. ARAUJO, Luis Cesar G. de. Organização, sistemas e métodos e as 
tecnologias da gestão organizacional: volume 1. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 
2007.

70



5. CAMPOS,  Vicente  Falconi.  Tqc:  controle  da  qualidade  total  (no  estilo
japonês). 2ª ed. Belo Horizonte: Fund. Christiano Ottoni, 1992.

ELEMENTOS DE MÁQUINAS

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Curso: Técnico de Nível Médio em Eletromecânica - Subsequente

Disciplina: Elementos de Máquinas

CH: 30 h CH Semanal: 2 h/a Módulo: 2

EMENTA:

Esforços  mecânicos  em  elementos  de  máquinas;  Tensões  e  deformações;

Elementos  de fixação;  Elementos  de  apoio;  Elementos  elásticos;  Elementos  de

transmissão.

OBJETIVOS:

 Fornecer informações gerais sobre os elementos de fixação, de apoio, de

transmissão e outros elementos que envolvam a construção de máquinas e

conjuntos mecânicos;

 Apresentar os principais esforços mecânicos aos quais são submetidos os

diversos tipos de elementos de máquinas e demonstrar como deve ser feita

a especificação destes componentes em suas respectivas aplicações.

HABILIDADES:

1. Conhecer, especificar e realizar cálculos de projeto para os diversos tipos

de elementos de fixação;

2. Conhecer, especificar e realizar cálculos de projeto para os diversos tipos

de elementos de apoio;

3. Conhecer e especificar os diversos tipos de elementos elásticos;

4. Conhecer, especificar e realizar cálculos de projeto para os diversos tipos

de elementos de transmissão;

5. Identificar os principais elementos de máquinas empregando-os em cada

uma de suas funções específicas;
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6. Conhecer os diferentes tipos de rosca e realizar cálculos de projeto;

7. Realizar  cálculos  de projeto  dos principais  tipos  engrenagens e saber  a

aplicação prática de cada uma delas;

8. Interpretar  desenhos,  catálogos,  manuais  e  tabelas  de  fabricantes  de

elementos de máquinas.

OBJETOS DO CONHECIMENTO:

 Elementos de máquinas e esforços mecânicos;

 Tensões e deformações;

 Rebites, pinos, cavilhas e cupilhas;

 Parafusos e cálculos de roscas, porcas e arruelas;

 Anéis elásticos;

 Chavetas;

 Buchas;

 Guias;

 Mancais;

 Molas;

 Eixos e árvores;

 Polias e correias;

 Correntes e cabos;

 Engrenagens;

METODOLOGIA:

A  proposta  metodológica  da  disciplina  busca  a  interação  dos  discentes  e  a

articulação  com  outras  disciplinas  do  curso  garantindo  a  transversalidade  dos

conteúdos  e  a  interdisciplinaridade.  O  alcance  do  ensino-aprendizagem  de

qualidade  envolve  análises  e  discussões  dos  conteúdos  apresentados.  A

apresentação dos assuntos contidos na ementa de cada disciplina deve promover

debates e a pesquisa extraclasse. Os encontros presenciais ocorrem de modo a

atender  a  carga  horária  da  disciplina  e  podem  ser  baseados  nas  seguintes
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características: aulas teóricas expositivas; aulas práticas; aulas para resolução de

exercícios;  exibição de vídeo;  palestras;  instrução quanto ao desenvolvimento  e

elaboração de trabalhos individuais ou em grupo, ao desenvolvimento e elaboração

de projetos interdisciplinares, a realização de seminários, análise de artigos, entre

outros.  Outras  ferramentas  a  serem  utilizadas  baseiam-se  na  solicitação  de

pesquisas  direcionadas  que  poderão  gerar  trabalhos  individuais  ou  em  grupo,

geração  de  relatórios  técnicos,  geração  de  artigos,  trabalhos  interdisciplinares,

apresentação de seminários e debates públicos.

AVALIAÇÃO:

A avaliação tem como objetivo verificar a qualidade do que foi aprendido e deve

ocorrer de forma contínua e cumulativa. Critérios quantitativos e qualitativos devem

ser observados, tais como a capacidade de interação, interpretação e envolvimento

do  estudante,  entre  outros  aspectos.  Quando  forem  realizadas  atividades

interdisciplinares, a avaliação destas poderão compor notas de disciplinas distintas.

A cada unidade didática o(a) docente responsável pela disciplina registrará uma

nota  de  0,0  (zero)  a  10,0  (dez),  obtida  considerando  o  mínimo  de  03  (três)

instrumentos  avaliativos  de  naturezas  diferentes,  sendo  concedido  o  direito  à

recuperação da aprendizagem ao estudante que obtiver nota inferior a 6,0 (seis). É

importante indicar que os critérios de avaliação devem atender às determinações

indicadas em regulamentos e/ou resoluções e/ou instruções normativas em vigor.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. CUNHA, Lamartine Bezerra da. Elementos de máquinas.  Rio de Janeiro:
LTC, 2005.

2. MELCONIAN,  Sarkis.  Elementos  de  máquinas.  8ª  ed.  São  Paulo:  Érica,
2007.

3. TOLERÂNCIAS,  rolamentos  e  engrenagens:  tecnologia  mecânica.  São
Paulo: Hemus, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. NIEMANN, Gustav. Elementos de máquinas: volume i. São Paulo: Edgard
Blucher, 1971.

2. NIEMANN, Gustav. Elementos de máquinas: volume ii. São Paulo: Edgard
Blucher, 1971.

3. NIEMANN, Gustav. Elementos de máquinas: volume iii. São Paulo: Edgard
Blucher, 1971.

4. TELECURSO 2000. Profissionalizante.; FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO;
FEDERAÇÃO  DAS  INDÚSTRIAS  DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO.
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Elementos de máquinas: volume 1. Rio de Janeiro: Globo, 1996.

5. TELECURSO 2000. Profissionalizante.; FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO;
FEDERAÇÃO  DAS  INDÚSTRIAS  DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO.
Elementos de máquinas: volume 2. Rio de Janeiro: Globo, 1996.

6. NOVO  TELECURSO.  Profissionalizante  de  mecânica.;  FUNDAÇÃO
ROBERTO MARINHO; FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE
SÃO  PAULO.  Elementos  de  máquinas:  volume  1:  profissionalizante  de
mecânica. Rio de Janeiro: Fundação Roberto Marinho, 2009.

7. NOVO  TELECURSO.  Profissionalizante  de  mecânica.;  FUNDAÇÃO
ROBERTO MARINHO; FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE
SÃO  PAULO.  Elementos  de  máquinas:  volume  2:  profissionalizante  de
mecânica. Rio de Janeiro: Fundação Roberto Marinho, 2009.

Módulo 3

PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Curso: Técnico de Nível Médio em Eletromecânica - Subsequente

Disciplina: Projetos de Instalações Elétricas Prediais

CH: 60 h CH Semanal: 4 h/a Módulo: 3

EMENTA:

Conhecer  a  norma  NBR5410  de  Instalações  Elétricas  de  Baixa  Tensão;

Reconhecer  e interpretar  simbologia de instalações elétricas prediais;  interpretar

planta  baixa predial;  projetar  instalações elétricas prediais;  projetar  sistemas de

proteção predial com disjuntores termomagnéticos, disjuntores DR, dispositivos de

proteção contra surto e aterramentos elétricos.

OBJETIVOS:

OBJETIVO GERAL

Capacitar  o  estudante  para  planejar  e  desenvolver  projetos  elétricos  de

baixa tensão.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Interpretar  e  aplicar  as  Normas  de  Instalações  Elétricas  de  Baixa
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Tensão;

 Dimensionar fiação, proteção e eletrodutos;

 Planejar e Desenvolver Projetos Elétricos em Baixa Tensão.

HABILIDADES:

1. Identificar todos os elementos que compõem as instalações e equipamentos

elétricos;

2. Definir  soluções  técnicas  para  a  concepção  de  projetos  de  instalações

elétricas de baixa tensão, iluminação artificial e equipamentos correlatos.

3. Solucionar problemas sobre a escolha de técnicas e materiais relacionados

às  instalações  elétricas  de  baixa  tensão,  além da  iluminação  artificial  e

equipamentos correlatos.

4. Discriminar as soluções tecnológicas adotadas nos projetos de instalações

elétricas de baixa tensão, iluminação artificial e equipamentos correlatos.

5. Aplicar as normas técnicas nos projetos de instalações elétricas de baixa

tensão.

OBJETOS DO CONHECIMENTO:

 Introdução às instalações elétricas: Normas técnicas;

 Noções de dimensionamento de carga:

 Instalações para dimensionamento de cargas domésticas;

 Estimativa de carga e divisão de circuitos;

 Condutores elétricos e eletrodutos: dimensionamento e instalação;

 Aterramento de instalações elétricas: modalidades e dimensionamento;

 Aterramento;

 Dimensionamento de quadros de proteção;

 Para-raios prediais: tipos dimensionamento e instalações;

 Proteção de circuitos: dimensionamento de fusíveis e disjuntores;

 Seletividade na proteção: dispositivo diferencial residual;
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 Projeto de instalações elétricas prediais.

METODOLOGIA:

A  proposta  metodológica  da  disciplina  busca  a  interação  dos  discentes  e  a

articulação  com  outras  disciplinas  do  curso  garantindo  a  transversalidade  dos

conteúdos  e  a  interdisciplinaridade.  O  alcance  do  ensino-aprendizagem  de

qualidade  envolve  análises  e  discussões  dos  conteúdos  apresentados.  A

apresentação dos assuntos contidos na ementa de cada disciplina deve promover

debates e a pesquisa extraclasse. Os encontros presenciais ocorrem de modo a

atender  a  carga  horária  da  disciplina  e  podem  ser  baseados  nas  seguintes

características: aulas teóricas expositivas; aulas práticas; aulas para resolução de

exercícios;  exibição de vídeo;  palestras;  instrução quanto ao desenvolvimento  e

elaboração de trabalhos individuais ou em grupo, ao desenvolvimento e elaboração

de projetos interdisciplinares, a realização de seminários, análise de artigos, entre

outros.  Outras  ferramentas  a  serem  utilizadas  baseiam-se  na  solicitação  de

pesquisas  direcionadas  que  poderão  gerar  trabalhos  individuais  ou  em  grupo,

geração  de  relatórios  técnicos,  geração  de  artigos,  trabalhos  interdisciplinares,

apresentação de seminários e debates públicos.

AVALIAÇÃO:

A avaliação tem como objetivo verificar a qualidade do que foi aprendido e deve

ocorrer de forma contínua e cumulativa. Critérios quantitativos e qualitativos devem

ser observados, tais como a capacidade de interação, interpretação e envolvimento

do  estudante,  entre  outros  aspectos.  Quando  forem  realizadas  atividades

interdisciplinares, a avaliação destas poderão compor notas de disciplinas distintas.

A cada unidade didática o(a) docente responsável pela disciplina registrará uma

nota  de  0,0  (zero)  a  10,0  (dez),  obtida  considerando  o  mínimo  de  03  (três)

instrumentos  avaliativos  de  naturezas  diferentes,  sendo  concedido  o  direito  à

recuperação da aprendizagem ao estudante que obtiver nota inferior a 6,0 (seis). É

importante indicar que os critérios de avaliação devem atender as determinações

indicadas em regulamentos e/ou resoluções e/ou instruções normativas em vigor.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. CREDER, Helio. Instalações Elétricas. 15. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

2. MAMEDE  FILHO,  João.  Instalações  Elétricas  Industriais.  7.  ed.  Rio  de
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Janeiro: LTC, 2007.

3. NISKIER,  Julio,  MACINTYRE,  A.  J.  Instalações  Elétricas.  5.  ed.  Rio  de
Janeiro: LTC, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. CAVALIN,  Geraldo;  CERVELIN,  Severino.  Instalações  Elétricas  Prediais.
18. ed. São Paulo: Érica, 2008.

2. COTRIM,  Ademaro  A.  M.  B.  Instalações  Elétricas.  4.  ed.  Sao  Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2003.

3. CREDER,  Helio.  Manual  do Instalador  Eletricista.  2.  ed.  Rio  de Janeiro:
LTC, 2004.

4. LIMA FILHO, Domingos leite. Projetos de Instalações Elétricas Prediais. 11.
ed. São Paulo: Érica, 2007.

5. PERAIRE, Jose M. Pares. Manual do Montador de Quadros Elétricos. 2. ed.
São Paulo: Hemus, 2004.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Curso: Técnico de Nível Médio em Eletromecânica - Subsequente

Disciplina: Máquinas e Equipamentos Elétricos

CH: 60 h CH Semanal: 4 h/a Módulo: 3

EMENTA:

Introdução á máquinas rotativas e transformadores; Transformadores monofásicos

e trifásicos;Motores e Geradores de C.C.;  Geradores de C.A .;  Motores de C.A

(Síncronos e Asíncronos).

OBJETIVOS:

OBJETIVO GERAL:

Capacitar  o  estudante  conhecer  o  princípio  dos  equipamentos  estáticos  e

dinâmicos.

OBJETIVO ESPECÍFICOS:

 Descrever  os  principais  tipos  de  materiais  magnéticos  empregados  na

construção de máquinas e transformadores.

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

e trifásicos.

 Saber os tipos e as características dos motores e geradores síncronos.

 Saber os tipos e as características dos motores monofásicos e bifásicos.

HABILIDADES:

1. Conhecer os tipos de transformadores (Monofásicos e Trifásicos);

1.1 Conhecer as características elétricas.

1.2 Conhecer características construtivas;

1.3 Conhecer as características térmicas;

1.4 Conhecer os ensaios elétricos;

1.5 Conhecer as maneiras de armazenar e transportar.

2. Conhecer os geradores e motores de corrente contínua.

2.1 Conhecer características elétricas;

2.2 Conhecer características construtivas;

2.3 Conhecer as características térmicas;

2.4 Conhecer os ensaios elétricos.

3. Conhecer os geradores elétricos de corrente alternada (Síncronos).

3.1 Conhecer as características elétricas.

3.2 Conhecer características construtivas;

3.3 Conhecer as características térmicas;

3.4 Conhecer os ensaios elétricos;

4. Conhecer  os  motores  elétricos  síncronos  e  assíncronos  (Monofásico  e

Trifásico).

4.1 Conhecer as características elétricas.

4.2 Conhecer características construtivas;

4.3 Conhecer as características térmicas;

4.4 Conhecer os ensaios elétricos;
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OBJETOS DO CONHECIMENTO:

 Transformadores elétricos (monofásicos, trifásicos, autotransforma-dores e
transformadores de instrumentos):

◦ Características  elétricas:  Princípio  de  funcionamento;  Calculo  de
potências, (aparente, ativa e reativa); Cálculo de rendimento; Cálculo de
impedâncias e perdas.

◦ Características  construtivas:  Partes  construtivas;  Tipo  camadas;  Tipo
panqueca; Número de fases; Tipos de ligações.

◦ Características térmicas: Meio isolante ( óleo mineral e seco); Tipos de
resfriamentos.

◦ Ensaios:  Ensaio  a  vazio;  Ensaio  em carga;  Ensaio  de curto  circuito;
Paralelismo de transformadores de potência.

◦ Armazenamento  e  transporte:  Inspeção  visual  definidos  na  NBR
7036/81.

 Conhecer os geradores e motores de corrente contínua

◦ Características  elétricas:  Princípio  de  funcionamento;  Cálculos  de
potências ( aparente, ativa e reativa); Cálculo de rendimento;

◦ Características construtivas: Tipos de excitação;

◦ Aplicações industriais: Geradores CC; Motores CC;

 Conhecer os geradores elétricos de corrente alternada (Síncronos).

◦ Características  elétricas:  Princípios  de  funcionamento;  Cálculo  de
potências  (aparente,  ativa  e  reativa);  Cálculo  de  rendimento;
Sincronização.

◦ Características construtivas: Partes dos geradores síncronos;

◦ Aplicações industriais: Sincronização com a rede;

 Conhecer  os  motores  elétricos  síncronos  e  assíncronos  (Monofásico  e
Trifásico).

◦ Características  elétricas:  Princípio  de  funcionamento  do  motor
monofásico assíncrono;  Princípio de funcionamento do motor trifásico
síncrono;  Princípio  de  funcionamento  do  motor  trifásico  assincrono;
Cálculos de parâmetros elétricos;

◦ Características construtivas do motor monofásico assíncronos: Tipos de

79



motores monofásicos de rotor gaiola; Motor monofásico de fase dividida;
Motor  monofásico  com  capacitor  de  partida;  Motor  monofásico  com
capacitor permanente; Motor monofásico universal;

◦ Aplicações industriais: Ligações elétricas;

◦ Ensaios elétricos dos motores monofásicos: Identificações de terminais;
Teste  de isolação  elétrica;  Medição de corrente  elétrica;  Medição de
velocidade do rotor.

◦ Características construtivas dos motores elétricos trifásicos (síncronos e
assíncronos):Tipo de motor trifásico com rotor gaiola de indução; Tipo
de motor trifásico com rotor bobinado; Motor de dupla velocidade;

◦ Aplicações  industriais:  Tipos  de  ligações;  Motores  de  áreas
classificadas;

◦ Ensaios  elétricos:  Identificação  de  terminais;  Medição  de  resistência
elétrica  de  isolação;  Medição  de  corrente  elétrica;  Medição  de
velocidade do rotor.

METODOLOGIA:

A  proposta  metodológica  da  disciplina  busca  a  interação  dos  discentes  e  a

articulação  com  outras  disciplinas  do  curso  garantindo  a  transversalidade  dos

conteúdos  e  a  interdisciplinaridade.  O  alcance  do  ensino-aprendizagem  de

qualidade  envolve  análises  e  discussões  dos  conteúdos  apresentados.  A

apresentação dos assuntos contidos na ementa de cada disciplina deve promover

debates e a pesquisa extraclasse. Os encontros presenciais ocorrem de modo a

atender  a  carga  horária  da  disciplina  e  podem  ser  baseados  nas  seguintes

características: aulas teóricas expositivas; aulas práticas; aulas para resolução de

exercícios;  exibição de vídeo;  palestras;  instrução quanto ao desenvolvimento  e

elaboração de trabalhos individuais ou em grupo, ao desenvolvimento e elaboração

de projetos interdisciplinares, a realização de seminários, análise de artigos, entre

outros.  Outras  ferramentas  a  serem  utilizadas  baseiam-se  na  solicitação  de

pesquisas  direcionadas  que  poderão  gerar  trabalhos  individuais  ou  em  grupo,

geração  de  relatórios  técnicos,  geração  de  artigos,  trabalhos  interdisciplinares,

apresentação de seminários e debates públicos.

AVALIAÇÃO:

A avaliação tem como objetivo verificar a qualidade do que foi aprendido e deve
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ocorrer de forma contínua e cumulativa. Critérios quantitativos e qualitativos devem

ser observados, tais como a capacidade de interação, interpretação e envolvimento

do  estudante,  entre  outros  aspectos.  Quando  forem  realizadas  atividades

interdisciplinares, a avaliação destas poderão compor notas de disciplinas distintas.

A cada unidade didática o(a) docente responsável pela disciplina registrará uma

nota  de  0,0  (zero)  a  10,0  (dez),  obtida  considerando  o  mínimo  de  03  (três)

instrumentos  avaliativos  de  naturezas  diferentes,  sendo  concedido  o  direito  à

recuperação da aprendizagem ao estudante que obtiver nota inferior a 6,0 (seis). É

importante indicar que os critérios de avaliação devem atender as determinações

indicadas em regulamentos e/ou resoluções e/ou instruções normativas em vigor.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. MARTIGNONI, Alfonso. Máquinas eléctricas de corriente continua. 5a ed.
Rio de Janeiro, 1987.

2. NASCIMENTO JUNIOR, Geraldo Carvalho do. Máquinas elétricas: teoria e
ensaios. 4. ed. São Paulo (SP): Érica, 2011. 260 p.

3.  VAN  VALKENBURG,  NOOGER;  NEVILLE  INC.  Eletricidade  básica.
Tradução  de  Fausto  João  Mendes  Cavalcanti.  Rio  de  Janeiro:  Ao  Livro
Técnico, 1982. v. 3.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. DEL TORO, V. – Fundamentos de Máquinas Elétricas, Ed. LTC, 1994

2. FITZGERALD,A.E , KINGSLEY JR,C e UMANS, S.D. – Máquinas Elétricas. 

3. KOSOW. Bookman, 2006. ,I.L – Máquinas Elétricas e Transformadores, Ed.
Globo, 1985.

4. SIMONE,  G.  A.  Máquinas  de  Indução  Trifásicas  -  Teoria  e  Exercícios.
Editora Érica, 2000.

5. SIMONE, G. A. Máquinas de Corrente Contínua. Editora Érica, 2000.

HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Curso: Técnico de Nível Médio em Eletromecânica - Subsequente

Disciplina: Hidráulica e Pneumática

CH: 60 h CH Semanal: 4h/a Módulo: 3

EMENTA:
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Princípios físicos de sistemas hidráulicos e pneumáticos, Conceitos fundamentais

da  Mecânica  dos  Fluidos,  Características  físicas  dos  fluidos  líquido  e  gasoso,

Pressão, energia mecânica, trabalho mecânico, Velocidade e vazão volumétrica,

Potência  e  eficiência,  Tipos  de  escoamentos  de  fluidos,  Cavitação,  Aeração,

Fluidos hidráulicos, Contaminação de fluidos hidráulicos, Grupo de acionamento e

reservatório  hidráulico  Filtros  e  tipos  de  filtragem,  Bombas,  Simbologia  Gráfica

Conforme  Norma  ISO  1219  (NBR  8896),  Válvulas  hidráulicas,  Atuadores

hidráulicos,  Fluido  pneumático  (ar  comprimido),Válvulas  pneumáticas,  Atuadores

pneumáticos, Movimento sequencial, Diagramas: trajeto passo, trajeto tempo.

OBJETIVOS:

OBJETIVO GERAL

Apresentar os conceitos e princípios fundamentais da hidráulica e pneumática de

forma  que  os  alunos  compreendam  suas  aplicabilidades  a  partir  de  atividades

teórico-prático.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Compreender os princípios fundamentais da hidráulica e pneumática;

 Entender a diferença entre circuitos hidráulicos e pneumáticos;

 Reconhecer os componentes e suas diferenças.

HABILIDADES:

1. Diferenciar as aplicações da hidráulica e da pneumática;

2. Identificar elementos Conforme Norma ISO 1219 (NBR 8896);

3. Desenvolver projetos hidráulicos e pneumáticos utilizando simulador;

4. Executar atividades práticas na bancada didática.

OBJETOS DO CONHECIMENTO:

 Princípios fundamentais da mecânica dos fluidos;

 Princípio de Pascal;

 Princípio da Multiplicação das forças;

 Lei de Gay-Lussac;
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 Lei dos Gases Ideias.

METODOLOGIA:

A  proposta  metodológica  da  disciplina  busca  a  interação  dos  discentes  e  a

articulação  com  outras  disciplinas  do  curso  garantindo  a  transversalidade  dos

conteúdos  e  a  interdisciplinaridade.  O  alcance  do  ensino-aprendizagem  de

qualidade  envolve  análises  e  discussões  dos  conteúdos  apresentados.  A

apresentação dos assuntos contidos na ementa de cada disciplina deve promover

debates e a pesquisa extraclasse. Os encontros presenciais ocorrem de modo a

atender  a  carga  horária  da  disciplina  e  podem  ser  baseados  nas  seguintes

características: aulas teóricas expositivas; aulas práticas; aulas para resolução de

exercícios;  exibição de vídeo;  palestras;  instrução quanto ao desenvolvimento  e

elaboração de trabalhos individuais ou em grupo, ao desenvolvimento e elaboração

de projetos interdisciplinares, a realização de seminários, análise de artigos, entre

outros.  Outras  ferramentas  a  serem  utilizadas  baseiam-se  na  solicitação  de

pesquisas  direcionadas  que  poderão  gerar  trabalhos  individuais  ou  em  grupo,

geração  de  relatórios  técnicos,  geração  de  artigos,  trabalhos  interdisciplinares,

apresentação de seminários e debates públicos.

AVALIAÇÃO:

A avaliação tem como objetivo verificar a qualidade do que foi aprendido e deve

ocorrer de forma contínua e cumulativa. Critérios quantitativos e qualitativos devem

ser observados, tais como a capacidade de interação, interpretação e envolvimento

do  estudante,  entre  outros  aspectos.  Quando  forem  realizadas  atividades

interdisciplinares, a avaliação destas poderão compor notas de disciplinas distintas.

A cada unidade didática o(a) docente responsável pela disciplina registrará uma

nota  de  0,0  (zero)  a  10,0  (dez),  obtida  considerando  o  mínimo  de  03  (três)

instrumentos  avaliativos  de  naturezas  diferentes,  sendo  concedido  o  direito  à

recuperação da aprendizagem ao estudante que obtiver nota inferior a 6,0 (seis). É

importante indicar que os critérios de avaliação devem atender as determinações

indicadas em regulamentos e/ou resoluções e/ou instruções normativas em vigor.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. FIALHO,  Arivelto  Bustamente.  Automação  Hidráulica:  projetos,
dimensionamento e análise de circuitos. São Paulo: Érica, 2003.

2. FIALHO,  Arivelto  Bustamente.  Automação  Pneumática:  projetos,
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dimensionamento e análise de circuitos. São Paulo: Érica, 2003.

3. STEWART, Harry L. Pneumática e Hidráulica. 3 ed. São Paulo: Ed. Hemus.
2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. PRUDENTE,  Francesco.  Automação  industrial  pneumática:  teoria  e
aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

2. BRUNETTI,  Franco.  Mecânica  dos  Fluidos.  2.  Ed.  São  Paulo:  Pearson
Prentice Hall, 2008.

3. LINSINGEN, Irlan von. Fundamentos de sistemas hidráulicos. Florianópolis:
Edufsc, 2001.

4. FESTO.  Introdução  aos  sistemas  eletropneumáticos.  São  Paulo:  Festo
Didactic, 2000.

5. APOSTILA DE HIDRÁULICA (CEFET-BA) – Biblioteca IFBA Santo Amaro.

ELETRÔNICA GERAL

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Curso: Técnico de Nível Médio em Eletromecânica - Subsequente

Disciplina: Eletrônica Geral

CH: 60 h CH Semanal: 4 h/a Módulo: 3

EMENTA:

1.  Semicondutores:  Diodos:  1.1.  Diodo  ideal  e  real;  1.2.  Tipos  de  diodos;  1.3.

Aplicações; 1.4. Retificadores: Meia onda e onda completa; 1.5. Zener / LEDs; 1.6.

Projeto de uma fonte linear: 1.6.1. Transformadores; 1.6.2. Fusíveis e chave H-H;

1.6.3.  Capacitores;  1.6.4.  CI  –  regulador  de  tensão;  1.7.  Atuadores.  2.

Semicondutores:  Transistores;  2.1.  TBJs;  2.1.1.  Estruturas;  2.1.2.  Curvas;  2.1.3.

Polarização;  2.1.4.  Funcionamento  como  chave  e  como  amplificadores;  2.2.

Transistores  MOSFET,  FET  e  IGBT;  2.2.1.  Estruturas;  2.2.2.  Curvas;  2.2.3.

Polarização;  2.2.4.  Funcionamento  básico.  3.  Microcontroladores:  3.1.

Microcontroladores; 3.2. Estudo específicos das entradas e saídas, memória etc;

3.3. Programação; 3.4. Kit didático.

OBJETIVOS:

OBJETIVO GERAL:

Ensinar ao estudante os conceitos relacionados à dispositivos semicondutores e
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suas principais aplicações.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Aprimorar os conceitos de análises de circuitos;

 Compreender  o  comportamento  dos  dispositivos  semicondutores  e  suas

mais diversas construções;

 Possibilitar  o  projeto  e  montagem  de  circuitos  eletrônicos  básicos  com

semicondutores;

 Promover  uma  ponte  adequada  entres  os  circuitos  básicos  e  uma

plataforma de soluções complexas.

HABILIDADES:

1. Utilizar os principais instrumentos de medidas elétricas;

2. Compreender o comportamento básico dos dispositivos semicondutores;

3. Analisar o funcionamento dos diodos em circuitos elétricos – forma de onda;

4. Analisar o funcionamento dos transistores TBJs – Transistores de junção;

5. Analisar o funcionamento dos transistores MOSFET, FETs e IGBTs

6. Projetar circuitos com diodos e transistores;

7. Estudar microcontroladores.

OBJETOS DO CONHECIMENTO:

 Dispositivos semicondutores (diodos, transistores e tiristores);

 Aplicação de teoremas de circuitos

 Análise de circuitos em corrente contínua e alternada;;

 Circuitos básicos de retificação;

 Circuitos básicos com transistores;

 Circuitos basicos com tiristores;

 Utilização de multímetros e osciloscópios;

 Utilização de plataformas eletrônicas que envolvem também programação.

METODOLOGIA:
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A  proposta  metodológica  da  disciplina  busca  a  interação  dos  discentes  e  a

articulação  com  outras  disciplinas  do  curso  garantindo  a  transversalidade  dos

conteúdos  e  a  interdisciplinaridade.  O  alcance  do  ensino-aprendizagem  de

qualidade  envolve  análises  e  discussões  dos  conteúdos  apresentados.  A

apresentação dos assuntos contidos na ementa de cada disciplina deve promover

debates e a pesquisa extraclasse. Os encontros presenciais ocorrem de modo a

atender  a  carga  horária  da  disciplina  e  podem  ser  baseados  nas  seguintes

características: aulas teóricas expositivas; aulas práticas; aulas para resolução de

exercícios;  exibição de vídeo;  palestras;  instrução quanto ao desenvolvimento  e

elaboração de trabalhos individuais ou em grupo, ao desenvolvimento e elaboração

de projetos interdisciplinares, a realização de seminários, análise de artigos, entre

outros.  Outras  ferramentas  a  serem  utilizadas  baseiam-se  na  solicitação  de

pesquisas  direcionadas  que  poderão  gerar  trabalhos  individuais  ou  em  grupo,

geração  de  relatórios  técnicos,  geração  de  artigos,  trabalhos  interdisciplinares,

apresentação de seminários e debates públicos.

AVALIAÇÃO:

A avaliação tem como objetivo verificar a qualidade do que foi aprendido e deve

ocorrer de forma contínua e cumulativa. Critérios quantitativos e qualitativos devem

ser observados, tais como a capacidade de interação, interpretação e envolvimento

do  estudante,  entre  outros  aspectos.  Quando  forem  realizadas  atividades

interdisciplinares, a avaliação destas poderão compor notas de disciplinas distintas.

A cada unidade didática o(a) docente responsável pela disciplina registrará uma

nota  de  0,0  (zero)  a  10,0  (dez),  obtida  considerando  o  mínimo  de  03  (três)

instrumentos  avaliativos  de  naturezas  diferentes,  sendo  concedido  o  direito  à

recuperação da aprendizagem ao estudante que obtiver nota inferior a 6,0 (seis). É

importante indicar que os critérios de avaliação devem atender as determinações

indicadas em regulamentos e/ou resoluções e/ou instruções normativas em vigor.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. BOYLESTAD,  Robert  L.  e  NASELSKY,  Louis.  Dispositivos  e  Teoria  de
Circuitos. 6ª edição, Rio de Janeiro, LTC, 1998.

2. BOGART, Theodore F. Dispositivos e Circuitos Eletrônicos 3ª edição, São
Paulo, Makron Books, 2001.

3. MALVINO, Albert  Paul.  Eletrônica,  4ª edição,  São Paulo,  Makron Books,
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1995.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. DUARTE,  Marcelo  De  Almeida,  ALMEIDA,  Nival  Nunes  de  -  Eletrônica
Analógica Básica, LTC Exatas Didático, 2017.

2. ALMEIDA, José Luiz Antunes de - Dispositivos Semicondutores: Tiristores -
Controle de Potência Em Cc e Ca - 13ª Ed., Editora Érica, 2012.

3. MEIRELES, Vítor Cancela. Circuitos Elétricos - 6ª Ed. , Lidel – Zamboni,
2010.

4. CAPUANO,  Francisco  Gabriel.  Laboratório  de  Eletricidade  e  Eletrônica,
Editora Érica, 1997.

5. CHOUERI JR., Salomão, CRUZ, Eduardo Cesar Alves. Eletrônica Aplicada,
Editora Érica, 2009.

6. ALBUQUERQUE, Romulo Oliveira. Utilizando Eletrônica com Ao, Scr, Triac,
Ujt, Put, Ci 555, Ldr, Led, Fet, Igbt, Editora Érica, 2012.

7. HOROWITZ,  Hill.  A  Arte  da  Eletrônica,  Circuitos  Eletrônicos  e
Microeletrônica - 3ª Ed., Bookman, 2017.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Curso: Técnico de Nível Médio em Eletromecânica - Subsequente

Disciplina: Máquinas e Equipamentos Mecânicos

CH: 30 h CH Semanal: 2 h/a Módulo: 3

EMENTA:

Equipamentos  estáticos;  Válvulas;  Caldeiras  de  vapor;  Turbinas  a  vapor  e

compressores;  Bombas e  instalações  de bombeamento;  Motores de combustão

interna (MCI).

OBJETIVOS:

OBJETIVO GERAL

Apresentar ao estudante os diferentes tipos de máquinas e equipamentos estáticos

e dinâmicos utilizados no tecnológico industrial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Apresentar  aos  estudantes  aplicações  de  máquinas  e  equipamentos

estáticos e dinâmicos;
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 Mostrar os mecanismos, características construtivas e funcionalidades das

máquinas e equipamentos;

 Apresentar  como  é  realizado  o  dimensionamento  de  um  sistema  de

bombeamento;

 Demonstrar como é realizada a identificação de defeitos e suas causas nas

instalações de sistemas de bombeamento;

 Apresentar a estrutura e funcionamento de motores à combustão interna;

 Estimular a leitura para compreensão e interpretação de catálogos, tabelas

e manuais de fabricantes de equipamentos.

HABILIDADES:

1. Conhecer  os  principais  tipos  e  características  das  máquinas  e

equipamentos  mecânicos  utilizados  nas  indústrias  como:  Caldeiras  e

Turbinas;

2. Identificar  diferentes  tipos  e  características  construtivas  de  válvulas  e

acessórios de tubulação, correlacionando o emprego de cada um deles na

prática;

3. Realizar projetos de instalações de bombeamento;

4. Identificar  os  defeitos  mais  comuns  em  instalações  de  bombas  e

motobombas, e suas causas mais prováveis;

5. Conhecer  a  classificação,  definições,  vantagens  e  desvantagens  dos

principais MCI;

6. Entender o princípio de funcionamento e identificar as principais partes do

MCI;

7. Ler  e  interpretar  catálogos,  manuais  e  tabelas  de  fabricantes  de

equipamentos.

8. Compreender princípios básicos de manutenção nesses equipamentos.

OBJETOS DO CONHECIMENTO:

 Tubulações industriais e acessórios;

 Válvulas;
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 Permutadores de calor;

 Tanques, torres e fornos industriais;

 Caldeiras de vapor: classificação, estrutura e funcionamento;

 Turbinas a vapor;

 Compressores;

 Bombas:  componentes  principais,  tipos,  descrição  e  análise  de

componentes;

 Bombas: aplicações e dimensionamento;

 Motores  à  combustão  interna  (MCI):  características  gerais,  torque  e

potência.

METODOLOGIA:

A  proposta  metodológica  da  disciplina  busca  a  interação  dos  discentes  e  a

articulação  com  outras  disciplinas  do  curso  garantindo  a  transversalidade  dos

conteúdos  e  a  interdisciplinaridade.  O  alcance  do  ensino-aprendizagem  de

qualidade  envolve  análises  e  discussões  dos  conteúdos  apresentados.  A

apresentação dos assuntos contidos na ementa de cada disciplina deve promover

debates e a pesquisa extraclasse. Os encontros presenciais ocorrem de modo a

atender  a  carga  horária  da  disciplina  e  podem  ser  baseados  nas  seguintes

características: aulas teóricas expositivas; aulas práticas; aulas para resolução de

exercícios;  exibição de vídeo;  palestras;  instrução quanto ao desenvolvimento  e

elaboração de trabalhos individuais ou em grupo, ao desenvolvimento e elaboração

de projetos interdisciplinares, a realização de seminários, análise de artigos, entre

outros.  Outras  ferramentas  a  serem  utilizadas  baseiam-se  na  solicitação  de

pesquisas  direcionadas  que  poderão  gerar  trabalhos  individuais  ou  em  grupo,

geração  de  relatórios  técnicos,  geração  de  artigos,  trabalhos  interdisciplinares,

apresentação de seminários e debates públicos.

AVALIAÇÃO:

A avaliação tem como objetivo verificar a qualidade do que foi aprendido e deve

ocorrer de forma contínua e cumulativa. Critérios quantitativos e qualitativos devem

ser observados, tais como a capacidade de interação, interpretação e envolvimento

do  estudante,  entre  outros  aspectos.  Quando  forem  realizadas  atividades
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interdisciplinares, a avaliação destas poderão compor notas de disciplinas distintas.

A cada unidade didática o(a) docente responsável pela disciplina registrará uma

nota  de  0,0  (zero)  a  10,0  (dez),  obtida  considerando  o  mínimo  de  03  (três)

instrumentos  avaliativos  de  naturezas  diferentes,  sendo  concedido  o  direito  à

recuperação da aprendizagem ao estudante que obtiver nota inferior a 6,0 (seis). É

importante indicar que os critérios de avaliação devem atender as determinações

indicadas em regulamentos e/ou resoluções e/ou instruções normativas em vigor.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. TELLES,  Pedro  C.  Silva.  Tubulações  Industriais:  Materiais,  Projeto  e
Montagem. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.

2. MACINTYRE, Archibald Joseph. Equipamentos Industriais e de Processo.
Rio de Janeiro: LTC, 2008.

3. MATTOS, Edson Ezequiel  de;  FALCO, Reinaldo  de.  Bombas Industriais.
2.ed. Rio de Janeiro: Interciência, 1998.

4. MACINTYRE, Archibald Joseph. Bombas e Instalações de Bombeamento.
2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.

5. BRUNETTI, Franco. Motores de combustão interna. vol. 1. 2ª ed. São Paulo
2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. MONACHESI,  Marcelo  Gaio;  MONTEIRO,  Marco  Aurélio  Guimarães;
ROCHA,  Carlos  Roberto.  Eficiência  energética  em  sistemas  de
bombeamento: manual prático. Rio de Janeiro: Eletrobrás, 2005.

2. LIMA,  Epaminondas  Pio  Correia.  Mecânica  das  bombas.  2.ed.  Rio  de
Janeiro: Interciência, 2003.

3. REIS,  Carlos V.,  COSTACURTA, Rui  Fernando.  Equipamentos Estáticos.
Apostila  Petrobras  do  curso  de  formação  de  operadores  de  refinaria.
Curitiba, 2002.

4. LIMA, Epaminondas Pio C. Mecânica das Bombas. 2. ed. Rio de Janeiro:
Interciência:, 2003.

5. TELLES, Pedro C. Silva. Vasos de Pressão. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC,
1996.

6. TELLES,  Pedro  C.  Silva.  Tubulações  Industriais:  Cálculo.  9.  ed.  Rio  de
Janeiro: LTC, 1999.

7. BRUNETTI, Franco. Motores de combustão interna. vol. 2. 2ª ed. São Paulo
2012.

SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO TRABALHO

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
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Curso: Técnico de Nível Médio em Eletromecânica - Subsequente

Disciplina: Saúde, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho 

CH: 30 h CH Semanal: 2h/a Módulo: 3

EMENTA:

Meio  Ambiente  do  Trabalho:  conceitos  gerais  e  características  específicas.  O

Direito  à  Saúde  e  Segurança  no  Meio  Ambiente  do  Trabalho:  panorama  da

legislação nacional e internacional e inspeção do trabalho. Acidentes do Trabalho:

legislação vigente e cultura prevencionista. Normas Regulamentadoras (NRs) do

Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  (MTE):  preceitos  básicos  e  importância  na

proteção ao meio ambiente do trabalho. Meio Ambiente. Saúde.

OBJETIVOS:

Desenvolver  capacidade de observar as medidas necessárias à fiel  observância

dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança do trabalho, com vistas a

adotar  medidas  para  eliminar  ou  neutralizar  a  insalubridade  e  as  condições

inseguras  de  trabalho,  nas  fases  de  planejamento,  implantação,  utilização  e

manutenção das obras de engenharia, promovendo assim a saúde e integridade do

trabalhador no local de trabalho.

HABILIDADES:

1. Conhecer  parte  da  legislação  nacional  sobre  saúde  e  segurança  no

trabalho;

2. Interpretar tópicos importantes acerca do conteúdo de algumas das Normas

Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);

3. Dimensionar  acerca  da  importância  da  efetivação  do  direito  à  saúde  e

segurança no meio ambiente do trabalho para a vida e o trabalho urbano e

industrial;

4. Analisar  criticamente  aspectos  sociais  e  jurídicos  inerentes  ao  tema  do

acidente de trabalho;

5. Implementar medidas de prevenção de acidentes de trabalho;

6. Analisar os fatos históricos correlacionados à relação entre trabalho, saúde

e  meio  ambiente  que  tem  contribuído  para  a  ocorrência  dos  acidentes

industriais;
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7. Desempenhar trabalhos que sejam seguros, a partir da análise prévia de

riscos e do estabelecimento de medidas de precaução adequadas;

8. Identificar condições de risco de acidentes de trabalho no ambiente laboral.

OBJETOS DO CONHECIMENTO:

 Normas Regulamentadoras– 36;

 Riscos Ambientais;

 Riscos Físicos;

 Riscos Químicos;

 Riscos Biológicos;

 Riscos Ergonômicos;

 Riscos de Acidentes;

 Mapa de Riscos – Sinalização de Segurança;

 Equipamento de Proteção Individual;

 Equipamento de Proteção Coletiva;

 Princípio de Prevenção e Combate a Incêndio;

 Lei nº 13.425, de 30 de março de 2017: medidas de prevenção e combate a

incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião

de público;

 Inspeção de Segurança e Investigação e Acidentes;

 Acidentes no trabalho;

 Risco e Perigo;

 Acidentes, incidentes e Desvios;

 Causas dos acidentes no trabalho;

 Consequências dos acidentes no trabalho;

 Análise dos acidentes;

 Legislação Previdenciária;

 Impactos ambientais (ar, água e solo) e medidas mitigadoras;
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 Lesões Agudas e Doenças Relacionadas ao Trabalho;

 Primeiros Socorros;

 Ergonomia.

METODOLOGIA:

A  proposta  metodológica  da  disciplina  busca  a  interação  dos  discentes  e  a

articulação  com  outras  disciplinas  do  curso  garantindo  a  transversalidade  dos

conteúdos  e  a  interdisciplinaridade.  O  alcance  do  ensino-aprendizagem  de

qualidade  envolve  análises  e  discussões  dos  conteúdos  apresentados.  A

apresentação dos assuntos contidos na ementa de cada disciplina deve promover

debates e a pesquisa extraclasse. Os encontros presenciais ocorrem de modo a

atender  a  carga  horária  da  disciplina  e  podem  ser  baseados  nas  seguintes

características: aulas teóricas expositivas; aulas práticas; aulas para resolução de

exercícios;  exibição de vídeo;  palestras;  instrução quanto ao desenvolvimento  e

elaboração de trabalhos individuais ou em grupo, ao desenvolvimento e elaboração

de projetos interdisciplinares, a realização de seminários, análise de artigos, entre

outros.  Outras  ferramentas  a  serem  utilizadas  baseiam-se  na  solicitação  de

pesquisas  direcionadas  que  poderão  gerar  trabalhos  individuais  ou  em  grupo,

geração  de  relatórios  técnicos,  geração  de  artigos,  trabalhos  interdisciplinares,

apresentação de seminários e debates públicos.

AVALIAÇÃO:

A avaliação tem como objetivo verificar a qualidade do que foi aprendido e deve

ocorrer de forma contínua e cumulativa. Critérios quantitativos e qualitativos devem

ser observados, tais como a capacidade de interação, interpretação e envolvimento

do  estudante,  entre  outros  aspectos.  Quando  forem  realizadas  atividades

interdisciplinares, a avaliação destas poderão compor notas de disciplinas distintas.

A cada unidade didática o(a) docente responsável pela disciplina registrará uma

nota  de  0,0  (zero)  a  10,0  (dez),  obtida  considerando  o  mínimo  de  03  (três)

instrumentos  avaliativos  de  naturezas  diferentes,  sendo  concedido  o  direito  à

recuperação da aprendizagem ao estudante que obtiver nota inferior a 6,0 (seis). É

importante indicar que os critérios de avaliação devem atender as determinações

indicadas em regulamentos e/ou resoluções e/ou instruções normativas em vigor.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
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1. BRANDÃO, Cláudio. Acidente do Trabalho e a Responsabilidade Civil  do
Empregador. São Paulo: LTr, 2006.

2. CARRION,  Valentin.  Comentários  a  Consolidação  das Leis  do  Trabalho:
legislação complementar, jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 2007.

3. COSTA, Hertz. Manual de Acidente do Trabalho – Encadernação Espacial. 
Curitiba: Juruá Editora, 2006.

4. GROTT,  João  Manoel.  Meio  Ambiente  do  Trabalho  –  Prevenção  e
Salvaguarda do Trabalhador. Curitiba: Juruá Editora, 2003.

5. PAGANO, Sofia. C. Reis; TUFFI, Messias Saliba. Legislação de Segurança,
Acidente do Trabalho e Saúde do Trabalhador. São Paulo: LTr, 2007.

6. PERRENÉ,  Pámela;  ROSSI,  Ana  Maria;  SAUTER,  Steven.  L.;  Outros;
Stress e Qualidade de Vida no Trabalho - Perspectivas Atuais da Saúde
Ocupacional. São Paulo: Atlas.

7. SILVA, Luis de Pinho Pedreira. Principiologia do Direito do Trabalho. São
Paulo: LTr, 1999.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. AROUCA, José Carlos. Curso básico de Direito Sindical. São Paulo: LTr,
2006.

2. CARVALHO, Weliton Sousa. Despedida Arbitrária no Texto constitucional
de 1988. Curitiba: Juruá Editora, 1998.

3. CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 5a ed.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004.

4. FIGUEIREDO,  Renata  Moraes  Nóbrega.  Flexibilização  da  CLT  -  Na
Perspectiva  dos Limites  da Negociação Coletiva.  Curitiba:  Juruá Editora,
2006.

5. GOMES, Angela Maria de Castro. Cidadania e os direitos do trabalho. Rio
de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2002.

6. MARTINS, Sérgio Pinto. Terceirização e o Direito do Trabalho. São Paulo:
Atlas, (?).

7. RENZO,  Rober  (Coord.).  Fiscalização  do Trabalho  –  Doutrina  e  Prática.
Modelos  de  Defesa  e  Recurso,  Limites  e  Princípios  da  Fiscalização,
Poderes e Deveres da Inspeção Fiscal,  Tipos de Fiscalização,  Aspectos
Polêmicos, etc. São Paulo: LTr, 2007.

8. ROCHA,  Geraldo  Celso.  Saúde  e  Ergonomia  –  Relação  entre  Aspectos
Legais e Médicos. Curitiba: Juruá Editora, 2004.

Módulo 4

COMANDOS E PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
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Curso: Técnico de Nível Médio em Eletromecânica - Subsequente

Disciplina: Comandos e Proteção de Sistemas Elétricos de Potência

CH: 60 h CH Semanal: 4h/a Módulo: 4

EMENTA:

Introdução  ao  sistema  elétrico  de  grande  porte;  Dispositivos  de  manobra;

Dispositivos  de  proteção.  Dispositivo  de  comando  e  sinalização;  Circuitos

temporizados; Circuito de comando e força; Tipos de partidas de motores elétricos;

Partidas eletrônicas.

OBJETIVOS:

OBJETIVO GERAL:

Capacitar o estudante conhecer os princípios de comando, proteção e método de

partidas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Conhecer os tipos de proteção e comando;

 Compreender os conceitos e a importância dos dispositivos de acionamento

e proteção;

 Conhecer a simbologia utilizada em diagramas elétricos;

 Conhecer os diversos tipos de partida de motores e construir circuitos de

força e comando;

 Conhecer os relés especiais de falta de fase, sequência de fase retardo na

energização e retardo na desenergização, Cíclico e Estrela/Triângulo.

 Conhecer  os  tipos  de  partidas  eletrônicas.(  inversor  Frequência  e  Soft

Starter).

HABILIDADES:

1. Elaborar  e  analisar  os  circuitos  de  força  e  comando  dos  métodos  de

partidas e motores;

2. Identificar os dispositivos de comando e proteção;

3. Elaborar projetos de comando e proteção, para equipamentos elétricos;
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4. Dimensionar dispositivos de proteção para cada um dos tipos de motores,

seletividade de fossáveis;

5. Dimensionar  o contacto para as classe AC – 1,  AC – 3 e AC – 4.  E a

proteção de sobrecarga.

6. Saber programar inversor de frequência.

OBJETOS DO CONHECIMENTO:

 Funcionamento dos relés biestáveis e temporizados eletrônicos;

 Elaboração de circuitos de relés biestáveis eletrônicos, relès temporizados e
sinalizações;

 Métodos de partida de motores elétricos (partida direta, partida direta com
reversão, partida de motores de dupla velocidade, partida estrela triângulo e
partida compensadora;

 Diagrama e simbologia de cada método de partida (circuitos de controle e
força);

 Funcionamentos e aplicação de cada método de partida;

 Identificação e funcionalidade de cada componente e dos dispositivos de
proteção dos circuitos de controle e força (relés de falta de fase, sequêcia e
subtensão);

 Cálculos dos dispositivo de comando e proteção para cada tipo de método
de partida dos motores elétricos;

 Cálculo  os  parâmetros  no  dimensionamento  do  sistema  de  partida
eletrônica por soft starter;

 Calcular  os  parâmetros  no  dimensionamento  de  um  sistema  de  partida
eletrônico por inversor de frequência;

 Aplicações dos sistemas de partidas eletrônicas.

METODOLOGIA:

A  proposta  metodológica  da  disciplina  busca  a  interação  dos  discentes  e  a

articulação  com  outras  disciplinas  do  curso  garantindo  a  transversalidade  dos

conteúdos  e  a  interdisciplinaridade.  O  alcance  do  ensino-aprendizagem  de

qualidade  envolve  análises  e  discussões  dos  conteúdos  apresentados.  A

apresentação dos assuntos contidos na ementa de cada disciplina deve promover

debates e a pesquisa extraclasse. Os encontros presenciais ocorrem de modo a

atender  a  carga  horária  da  disciplina  e  podem  ser  baseados  nas  seguintes
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características: aulas teóricas expositivas; aulas práticas; aulas para resolução de

exercícios;  exibição de vídeo;  palestras;  instrução quanto ao desenvolvimento  e

elaboração de trabalhos individuais ou em grupo, ao desenvolvimento e elaboração

de projetos interdisciplinares, a realização de seminários, análise de artigos, entre

outros.  Outras  ferramentas  a  serem  utilizadas  baseiam-se  na  solicitação  de

pesquisas  direcionadas  que  poderão  gerar  trabalhos  individuais  ou  em  grupo,

geração  de  relatórios  técnicos,  geração  de  artigos,  trabalhos  interdisciplinares,

apresentação de seminários e debates públicos.

AVALIAÇÃO:

A avaliação tem como objetivo verificar a qualidade do que foi aprendido e deve

ocorrer de forma contínua e cumulativa. Critérios quantitativos e qualitativos devem

ser observados, tais como a capacidade de interação, interpretação e envolvimento

do  estudante,  entre  outros  aspectos.  Quando  forem  realizadas  atividades

interdisciplinares, a avaliação destas poderão compor notas de disciplinas distintas.

A cada unidade didática o(a) docente responsável pela disciplina registrará uma

nota  de  0,0  (zero)  a  10,0  (dez),  obtida  considerando  o  mínimo  de  03  (três)

instrumentos  avaliativos  de  naturezas  diferentes,  sendo  concedido  o  direito  à

recuperação da aprendizagem ao estudante que obtiver nota inferior a 6,0 (seis). É

importante indicar que os critérios de avaliação devem atender as determinações

indicadas em regulamentos e/ou resoluções e/ou instruções normativas em vigor.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

1. CREDER, H. Manual do Instalador Eletricista. Editora LTC, 2ª Edição/2004.

2. FRANCHI,  Claiton  M.  Acionamentos  Elétricos.  Editora  Érica,  4ª
Edição/2008.

3. NASCIMENTO, G. Comandos Elétricos – Teoria e Atividades. Editora Érica,
1ª Edição/2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. BARROS, Benjamim Ferreira; GEDRA, Ricardo Luis. Cabine Primária 2ª Ed.
São Paulo: Erica, 2011.

2. CAVALIN, G.  Instalações Elétricas Prediais - Estude e Use. 11. ed. : Erica,
2006.

3. CLAITON, Moro Fanchi. Acionamentos Elétricos. Editora Érica, São Paulo,
2008.

4. FILHO, João Mamede. Manual de Equipamentos Elétricos. 2ª Ed. Rio de
Janeiro: LTC, 1994.
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5. J. Niskier e A.J. Macintyre, “Instalações Elétricas”, LTC, 2008.

AUTOMAÇÃO E CONTROLE

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Curso: Técnico de Nível Médio em Eletromecânica - Subsequente

Disciplina: Automação e Controle

CH: 60 h CH Semanal: 4 h/a Módulo: 4

EMENTA:

1.  Definição  de  Automação:  1.1.  Dispositivos  automáticos  e  autônomos;  1.2.

Sensores: 1.2.1. Indutivos; 1.2.2. Capacitivos; 1.2.3. Presença; 1.2.4. Fim de curso;

1.2.5.  Switches  e  reed  switches;  1.2.6.  Efeito  Hall;  1.2.7.  Fotoelétricos,  LDR,

Encoder,  Fototransistor,  Fotodiodo,  Fotocéluls,  Fotodisparadores,  Óticos  de

medidas;  1.2.8.  Sensores  de  imagem;  1.2.9.  Térmicos  –  NTC,  PTC,  -  PT100,

Termopares; 1.2.10. Ultrassônicos; 1.2.11. Piezoelétricos; 1.2.12. Pressão; 1.2.13.

Sensor de gases. 2. Comunicação e programação: 2.1. Comunicação com ou sem

fio;  2.2.  Protocolos  de  comunicação  –  redes ModBus,  FieldBus  e  RS-485;  2.3.

Atuadores. 3. Programação em LADDER / Controladores; 3.1. PLC ou CLP; 3.2.

Básico sobre sistemas de controle em malha aberta e malha fechada; 3.3. Básico

sobre sistemas supervisórios.

OBJETIVOS:

OBJETIVO GERAL

Capacitar o estudante para entender a automação industrial com seus desafios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Interpretar e aplicar as Normas de Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

 Dimensionar fiação, proteção e eletrodutos;

 Planejar e Desenvolver Projetos Elétricos em Baixa Tensão.
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HABILIDADES:

1. Compreender os principais sistemas envolvendo automação industrial;

2. Compreender o funcionamento dos principais sensores;

3. Conhecer o funcionamento dos principais protocolos de comunicação;

4. Compreender o funcionamento das principais redes de sensores com fio e

sem fio;

5. Compreender o funcionamento dos protocolos de comunicação;

6. Programar em LADDER E CLPSs;

7. Compreender o que é um sistema de controle em malha aberta e malha

fechada;

8. Compreender o que é um sistema supervisório e seu funcionamento.

OBJETOS DO CONHECIMENTO:

 Conceitos de automação e sua história;

 Dispositivos de entradas ( sensores diversos);

 Dispositivos de controle ( relés, temporizadores, etc);

 Dispositivos de saída (motores, leds, etc)

 Programação em ladder;

 Programação de CLP.

METODOLOGIA:

A  proposta  metodológica  da  disciplina  busca  a  interação  dos  discentes  e  a

articulação  com  outras  disciplinas  do  curso  garantindo  a  transversalidade  dos

conteúdos  e  a  interdisciplinaridade.  O  alcance  do  ensino-aprendizagem  de

qualidade  envolve  análises  e  discussões  dos  conteúdos  apresentados.  A

apresentação dos assuntos contidos na ementa de cada disciplina deve promover

debates e a pesquisa extraclasse. Os encontros presenciais ocorrem de modo a

atender  a  carga  horária  da  disciplina  e  podem  ser  baseados  nas  seguintes

características: aulas teóricas expositivas; aulas práticas; aulas para resolução de

exercícios;  exibição de vídeo;  palestras;  instrução quanto ao desenvolvimento  e

elaboração de trabalhos individuais ou em grupo, ao desenvolvimento e elaboração
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de projetos interdisciplinares, a realização de seminários, análise de artigos, entre

outros.  Outras  ferramentas  a  serem  utilizadas  baseiam-se  na  solicitação  de

pesquisas  direcionadas  que  poderão  gerar  trabalhos  individuais  ou  em  grupo,

geração  de  relatórios  técnicos,  geração  de  artigos,  trabalhos  interdisciplinares,

apresentação de seminários e debates públicos.

AVALIAÇÃO:

A avaliação tem como objetivo verificar a qualidade do que foi aprendido e deve

ocorrer de forma contínua e cumulativa. Critérios quantitativos e qualitativos devem

ser observados, tais como a capacidade de interação, interpretação e envolvimento

do  estudante,  entre  outros  aspectos.  Quando  forem  realizadas  atividades

interdisciplinares, a avaliação destas poderão compor notas de disciplinas distintas.

A cada unidade didática o(a) docente responsável pela disciplina registrará uma

nota  de  0,0  (zero)  a  10,0  (dez),  obtida  considerando  o  mínimo  de  03  (três)

instrumentos  avaliativos  de  naturezas  diferentes,  sendo  concedido  o  direito  à

recuperação da aprendizagem ao estudante que obtiver nota inferior a 6,0 (seis). É

importante indicar que os critérios de avaliação devem atender as determinações

indicadas em regulamentos e/ou resoluções e/ou instruções normativas em vigor.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. Georgini, Marcelo. Automação aplicada – Descrição e Implementação de
Sistemas Sequenciais com PLCs. 9ª edição, São Paulo: Érica, 2007.

2. Natale,  Ferdinando.  Automação  Industrial.  9ª  edição,  São  Paulo:  Érica,
2007.

3. Silveira, Paulo R.; Santos, Winderson E. Automação e controle discreto. 9ª
edição, São Paulo: Érica, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. Tocci, Ronald J.; Widmer, Neal S.; Moss, Gregory. Sistemas Digitais –

Princípios e Aplicações. 10ª edição, São Paulo: Prentice Hall Brasil, 2007.

2. Roque,Luiz  Alberto  Oliveira  Lima  -  Automação  de  Processos  Com

Linguagem Ladder e Sistemas Supervisórios, LTC Exatas Didático, 2014

3. Silva,Edilson Alfredo Da - Introdução Às Linguagens de Programação

Para Clp, Blucher, 2016

4. Silva,Rodrigo  Adamshuk,Stevan  Jr.,Sergio  Luiz  -  Automação  e

Instrumentação Industrial Com Arduino - Teoria e Projetos, Editora Érica
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(Livro Digital) 2015

5. Moraes,Cícero Couto de,Castrucci,Plinio - Engenharia de Automação
Industrial - 2ª Ed., LTC Exatas Didático, 2007.

USINAGEM E SOLDAGEM

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Curso: Técnico de Nível Médio em Eletromecânica - Subsequente

Disciplina: Usinagem e Soldagem

CH: 60 h CH Semanal: 4 h/a Módulo: 4

EMENTA:

Introdução  aos  processos  de união  dos  materiais;  Processos  de soldagem  por

pressão e por fusão; Brasagem; Processos convencionais e não convencionais de

usinagem; Sistemas CAD/CAM/CNC.

OBJETIVOS:

OBJETIVO GERAL:

Capacitar  alunos  conferindo  fundamentação  teórica  e  utilização  prática  das

técnicas  relacionadas  aos  processos  de  soldagem  e  usinagem,  trazendo

informações relativas às suas tecnologias e aplicações.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Conhecer os princípios básicos dos processos de soldagem e usinagem;

 Conhecer os diferentes processos de soldagem e usinagem utilizados nos

diversos produtos industrializados;

 Conhecer  os acessórios,  tipos de materiais  e consumíveis  inerentes aos

processos de soldagem e usinagem;

 Conhecer as ferramentas e equipamentos de soldagem e usinagem no que

se refere às suas operações básicas;

 Estudar,  conhecer  e  interpretar  normas  relativas  aos  processos  de

soldagem e usinagem.
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HABILIDADES:

1. Executar  tarefas  elementares,  inerentes  ao  controle  dimensional  e

fabricação de peças utilizando os instrumentos de medição, o ferramental e

os equipamentos relativos aos processos de soldagem e usinagem;

2. Manusear ferramentas, equipamentos de soldagem e usinagem, no que se

refere às suas operações básicas;

3. Interpretar desenhos técnicos e confeccionar peças;

4. Utilizar  os  equipamentos  de  proteção  individual  e  aplicar  as  normas  de

higiene e segurança do trabalho;

5. Identificar os diversos processos de soldagem e usinagem na construção

mecânica;

6. Especificar  equipamentos,  acessórios,  materiais  e  consumíveis  relativos

aos processos de soldagem e usinagem;

7. Especificar e aplicar os parâmetros de soldagem e usinagem;

8. Interpretar catálogos, manuais e tabelas de fabricantes. 

OBJETOS DO CONHECIMENTO:

 Processos  de  soldagem  por  explosão,  difusão,  forjamento,  resistência

elétrica, laminação, ultrassom, fricção, entre outros;

 Processo  de  soldagem  por  eletrodo  revestido;  TIG;  MIG/MAG;  Arame

tubular; Arco submerso; Soldagem Oxiacetilênica, entre outros;

 Fundamentos, equipamentos, consumíveis, técnica operatória e aplicações

industriais dos processos de soldagem;

 Fundamentos, equipamentos, consumíveis, técnica operatória e aplicações

industriais dos processos de brasagem;

 Ensaios  não destrutivos  em juntas  soldadas:  Visual;  Líquido Penetrante;

Raio-X, Partículas magnéticas e Ultrassom;

 Fundamentos de metalurgia da soldagem;

 Defeitos em juntas soldadas;

 Terminologia e simbologia da soldagem;
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 Introdução, classificação, nomenclatura, aplicações e principais operações

dos processos de usinagem;

 Processos convencionais de usinagem: torneamento, furação, fresamento,

serramento, retificação, aplainamento, entre outros;

 Processos  não  convencionais  de  usinagem:  jato  d'água,  jato  abrasivo,

eletroquímica, laser, entre outros.

 Máquinas-ferramenta de usinagem e suas aplicações;

 Movimentos de corte e grandezas nos processos de usinagem;

 Mecanismo de formação do cavaco;

 Força e potência de corte na usinagem;

 Cálculo de parâmetros usinagem;

 Usinabilidade dos materiais;

 Geometria da cunha de corte;

 Fluidos de corte;

 Materiais para ferramentas de corte;

 Princípios e aplicações dos sistemas CAD/CAM/CNC;

 Interpretação de desenho técnico mecânico e suas simbologias;

 Aplicação, leitura e utilização de instrumentos de medição;

 Tipos  de  materiais  de  construção  mecânica,  aplicações,  propriedades  e

características;

 Processos de fabricação auxiliares e/ou complementares;

 Princípios de segurança em soldagem e usinagem.

METODOLOGIA:

A  proposta  metodológica  da  disciplina  busca  a  interação  dos  discentes  e  a

articulação com outras disciplinas  do curso permitindo assim a transversalidade

dos conteúdos, a interdisciplinaridade e a dinamização das aulas. Para o alcance

do  ensino-aprendizagem  deve-se  envolver  o(a)s  estudantes  com  análises  e

discussões de textos, debates, prática de pesquisa, apresentações orais, escrita de

trabalhos/relatórios  técnicos  e  científicos,  entre  outros.  As  ações  do(a)  docente
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devem  estar  baseadas  na  utilização  de  métodos  como  a  realização  de  aulas

teóricas expositivas, aulas práticas e aulas de resolução de exercícios; a instrução

quanto ao desenvolvimento e elaboração de trabalhos individuais ou em grupo, ao

desenvolvimento  e  elaboração  de  projetos  interdisciplinares,  a  realização  de

seminários, entre outros.

AVALIAÇÃO:

A avaliação tem como objetivo verificar a qualidade do que foi aprendido e deve

ocorrer de forma contínua e cumulativa. Critérios quantitativos e qualitativos devem

ser observados, tais como a capacidade de interação, interpretação e envolvimento

do  estudante,  entre  outros  aspectos.  Quando  forem  realizadas  atividades

interdisciplinares, a avaliação destas poderão compor notas de disciplinas distintas.

A cada unidade letiva o(a) docente responsável pela disciplina registrará uma nota

de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), obtida considerando o mínimo de 03 (três) instrumentos

avaliativos de naturezas diferentes, sendo concedido o direito à recuperação da

aprendizagem ao estudante  que obtiver  nota  inferior  a  6,0  (seis).  É  importante

indicar que os critérios de avaliação devem atender as determinações indicadas

pela legislação em vigor.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. MARQUES,  P.  V.,  MODENESI,  P.  J.  BRACARENSE,  A.  Q.  Soldagem
fundamento e tecnologia. 3. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2011.

2. Telecurso 2000 Profissionalizante  – Mecânica:  Processos de Fabricação;
Vol. 1 e 2, Editora Globo.

3. FERRARESI, Dino. Fundamentos da Usinagem dos Metais. São Paulo: Ed.
Edgard Blucher, 2011.

4. ANTUNES, I.; Dionísio, G. A., Torno Mecânico Universal. Editora Érica. São
Paulo, 1996.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. SOUZA, Adriano Fagali de, ULBRICH, Cristiane Brasil de Lima. Engenharia
Integrada  por  Computador  e  sistemas  CAD/CAM/CNC.  Princípios  e
aplicações. Editora Artliber. São Paulo, 2009.

2. MACHADO, A.R.; ABRÃO, A.M.; COELHO, R.T. & DA SILVA, M.B. Teoria
da usinagem dos materiais. Edgard Blucher, São Paulo, 2009. 371 p.

3. DINIZ,  Anselmo  Eduardo;  MARCONDES,  Francisco  Carlos;  COPPINI,
Nivaldo Lemos. Tecnologia da usinagem dos materiais. 7. ed. São Paulo:
Artliber, 2010. 268 p. ISBN 9788587296016.
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4. MELLO,  Fábio  Décourt  Homem  de;  WAINER,  Emílio;  BRANDI,  Sérgio
Duarte  (Coord.).  Soldagem  processos  e  metalurgia.  São  Paulo:  Edgard
Blucher, 1992.

5. GEARY,  Don;  MILLER,  Rex.  Soldagem.  2ª  ed.  Porto  Alegre:  Bookman,
2013. (Série Tekne).

6. GROOVER,  Mikell  P.  Introdução  aos  processos  de  fabricação.  Rio  de
Janeiro: LTC, 2014.

EMPREENDEDORISMO

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Curso: Técnico de Nível Médio em Eletromecânica - Subsequente

Disciplina: Empreendedorismo

CH: 30 h CH Semanal: 2 h/a Módulo: 4

EMENTA:

Conceito de Empreendedorismo. Tipos de Empreendedorismo. Características do

empreendedor  e  mitos  associados.  Inovação  Tecnológica.  Produtos/Serviços

Inovadores. Empreendedorismo tecnológico: parques tecnológicos, incubadoras de

empresas  e  startup.  Modelo  de  Negócio.  Plano  de  negócio.  Seminários  sobre

inovação e empreendedorismo. Instituições e empresas inovadoras.

OBJETIVOS:

 Estudar conceitos sobre Gestão e Empreendedorismo.

 Compreender o estudo da arte do empreendedor.

 Conhecer  os  mecanismos  institucionais  desenvolvidos  para  o  ambiente

empresarial.

HABILIDADES:

1. Compreender a relevância dos da inovação tecnológica na área de atuação.

2. Identificar  a  concepção  de  novos  negócios,  visando  a  identificação  de

oportunidades.

3. Saber fazer um plano de negócio e um modelo de negócio.

OBJETOS DO CONHECIMENTO:
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 Noções básicas sobre Empreendedorismo e Inovação

◦ Conceitos de empreendedorismo

◦ Tipos de empreendedorismo e Características do Empreendedor

◦ Empreendedorismo Corporativo ou Intraempreendedor

◦ Empreendedores e Startups: Estudos de casos

◦ Oportunidades de negócios: ideias e produtos inovadores

 Visitas  Técnicas  em  Empresas,  Parque  Tecnológicos  e  em  Ambientes

Inovadores.

 Modelos de Negócio

◦ Método CANVAS

 Plano de Negócios

◦ A importância do Plano de Negócio

◦ Estrutura do Plano de Negócio: Sumário, Sumário Executivo, Descrição

da Empresa, Produtos e serviços, Mercado e competidores, Marketing e

vendas, Análise Estratégica e Plano Financeiro.

METODOLOGIA:

A  proposta  metodológica  da  disciplina  busca  a  interação  dos  discentes  e  a

articulação  com  outras  disciplinas  do  curso  garantindo  a  transversalidade  dos

conteúdos  e  a  interdisciplinaridade.  O  alcance  do  ensino-aprendizagem  de

qualidade  envolve  análises  e  discussões  dos  conteúdos  apresentados.  A

apresentação dos assuntos contidos na ementa de cada disciplina deve promover

debates e a pesquisa extraclasse. Os encontros presenciais ocorrem de modo a

atender  a  carga  horária  da  disciplina  e  podem  ser  baseados  nas  seguintes

características: aulas teóricas expositivas; aulas práticas; aulas para resolução de

exercícios;  exibição de vídeo;  palestras;  instrução quanto ao desenvolvimento  e

elaboração de trabalhos individuais ou em grupo, ao desenvolvimento e elaboração

de projetos interdisciplinares, a realização de seminários, análise de artigos, entre

outros.  Outras  ferramentas  a  serem  utilizadas  baseiam-se  na  solicitação  de

pesquisas  direcionadas  que  poderão  gerar  trabalhos  individuais  ou  em  grupo,

geração  de  relatórios  técnicos,  geração  de  artigos,  trabalhos  interdisciplinares,

apresentação de seminários e debates públicos.
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AVALIAÇÃO:

A avaliação tem como objetivo verificar a qualidade do que foi aprendido e deve

ocorrer de forma contínua e cumulativa. Critérios quantitativos e qualitativos devem

ser observados, tais como a capacidade de interação, interpretação e envolvimento

do  estudante,  entre  outros  aspectos.  Quando  forem  realizadas  atividades

interdisciplinares, a avaliação destas poderão compor notas de disciplinas distintas.

A cada unidade didática o(a) docente responsável pela disciplina registrará uma

nota  de  0,0  (zero)  a  10,0  (dez),  obtida  considerando  o  mínimo  de  03  (três)

instrumentos  avaliativos  de  naturezas  diferentes,  sendo  concedido  o  direito  à

recuperação da aprendizagem ao estudante que obtiver nota inferior a 6,0 (seis). É

importante indicar que os critérios de avaliação devem atender as determinações

indicadas em regulamentos e/ou resoluções e/ou instruções normativas em vigor.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. BERNARDI,  Luiz  Antonio.  Manual  de  empreendedorismo  e  gestão.  São
Paulo: Atlas, 2007.

2. CHIAVENATO,  Idalberto.  Empreendedorismo:  dando  asas  ao  espírito
empreendedor. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

3. DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias
em negócios. 2ª ed. Rio de Janeiro: CAMPUS/ELSEVIER, 2005.

4. HARVARD BUSINESS REVIEW.  Empreendedorismo e estratégia.  7ª  ed.
Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. DOLABELA, Fernando. O segredo de luísa. 30ª ed. São Paulo: Editora de
Cultura, 2006.

2. DRUCKER,  Peter  Ferdinand.  Inovação  e  espírito  empreendedor
(entrepreneurship):  prática  e  princípios.  São  Paulo:  Cengage  Learning,
1986.

3. HISRICH,  Robert  D;  PETERS,  Michael  P;  SHEPHERD,  Dean  A.
Empreendedorismo. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

4. DORNELAS,  José  Carlos  Assis.  Empreendedorismo  corporativo:  como
ser.... Rio de Janeiro: CAMPUS/ELSEVIER, 2003.

5. CARDOSO, Hugo Saba Pereira; JORGE, Eduardo Manuel de Freitas; 
SOUZA, Claudio Reynaldo Barbosa de; SANTOS JÚNIOR, Aníbal de 
Freitas (Org.). Empreendedorismo & inovação. Salvador: Edifba, 2017.

MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
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Curso: Técnico de Nível Médio em Eletromecânica - Subsequente

Disciplina: Manutenção Eletromecânica

CH: 60 h CH Semanal: 4 h/a Módulo: 4

EMENTA:

Introdução  à  manutenção;  Manutenção  produtiva  total  (TPM);  Planejamento  e

controle da manutenção; Tipos e estratégias de manutenção; Análise de falhas em

máquinas  e  equipamentos  industriais;  Uso  de  ferramentas;  Técnicas  de

desmontagem  e  montagem  de  conjuntos  eletromecânicos;  Manutenção  de

máquinas e equipamentos industriais;  Alinhamento geométrico e nivelamento de

máquinas e equipamentos; Lubrificação industrial.

OBJETIVOS:

 Capacitar  o  estudante  a  executar,  compreender,  planejar,  organizar  e

controlar a manutenção de máquinas e equipamentos industriais.

HABILIDADES:

1. Compreender e aplicar os conceitos de manutenção corretiva, preventiva e

preditiva em equipamentos industriais.

2. Realizar a manutenção em equipamentos de sistemas industriais.

3. Aplicar  adequadamente  as  técnicas  de  montagem  e  desmontagem  de

conjuntos eletromecânicos.

4. Selecionar  e utilizar  corretamente as ferramentas durante o processo de

desmontagem e montagem dos conjuntos eletromecânicos em manutenção.

5. Identificar  e  corrigir  falhas  e  defeitos  em  máquinas  e  equipamentos

industriais.

6. Identificar  e  substituir  componentes  defeituosos  em  sistemas

eletromecânicos.

7. Analisar lubrificantes e lubrificar elementos de sistemas industriais.

OBJETOS DO CONHECIMENTO:

 Conceito de manutenção e seu histórico;

 Manutenção Produtiva Total;
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 Planejamento e controle da manutenção;

 Manutenção  preventiva,  corretiva,  preditiva  e  estratégias  de manutenção

aplicadas na indústria;

 Manutenção de máquinas e equipamentos industriais, tais como: bombas,

motores, redutores, entre outros;

 Manutenção em elementos de máquinas, tais como: engrenagens, correias,

polias, eixos, mancais, entre outros;

 Utilização  de  ferramentas,  técnicas  de  montagem  e  desmontagem  de

conjuntos eletromecânicos;

 Lubrificação industrial.

METODOLOGIA:

A  proposta  metodológica  da  disciplina  busca  a  interação  dos  discentes  e  a

articulação com outras disciplinas  do curso permitindo assim a transversalidade

dos conteúdos, a interdisciplinaridade e a dinamização das aulas. Para o alcance

do  ensino-aprendizagem  deve-se  envolver  o(a)s  estudantes  com  análises  e

discussões de textos, debates, prática de pesquisa, apresentações orais, escrita de

trabalhos/relatórios  técnicos  e  científicos,  entre  outros.  As  ações  do(a)  docente

devem  estar  baseadas  na  utilização  de  métodos  como  a  realização  de  aulas

teóricas expositivas, aulas práticas e aulas de resolução de exercícios; a instrução

quanto ao desenvolvimento e elaboração de trabalhos individuais ou em grupo, ao

desenvolvimento  e  elaboração  de  projetos  interdisciplinares,  a  realização  de

seminários, entre outros.

AVALIAÇÃO:

A avaliação tem como objetivo verificar a qualidade do que foi aprendido e deve

ocorrer de forma contínua e cumulativa. Critérios quantitativos e qualitativos devem

ser observados, tais como a capacidade de interação, interpretação e envolvimento

do  estudante,  entre  outros  aspectos.  Quando  forem  realizadas  atividades

interdisciplinares, a avaliação destas poderão compor notas de disciplinas distintas.

A cada unidade letiva o(a) docente responsável pela disciplina registrará uma nota

de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), obtida considerando o mínimo de 03 (três) instrumentos

avaliativos de naturezas diferentes, sendo concedido o direito à recuperação da
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aprendizagem ao estudante  que obtiver  nota  inferior  a  6,0  (seis).  É  importante

indicar que os critérios de avaliação devem atender as determinações indicadas

pela legislação em vigor.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. TELECURSO:  profissionalizante de Mecânica: manutenção. 1ª ed. Rio de
Janeiro: Fundação Roberto Marinho, 2009.

2. VIANA,  H.  R.  G.  PCM, planejamento  e  controle de manutenção.  Rio  de
Janeiro: Qualitymark Ed., 2002.

3. NEPOMUCENO, L.X. Técnicas de manutenção preditiva, volumes 1 e
2. Ed. Edgard Blücher: São Paulo, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. SANTOS, Valdir Aparecido dos. Manual prático da manutenção industrial. 3ª
ed. São Paulo: Ícone, 2010.

2. MOTTER, O. Manutenção industrial. São Paulo: Hemus, 1992.

3. DRAPINSKI,  J.  Manutenção mecânica básica: manual  prático de oficina.
São Paulo: McGraw-Hill. 1978.

4. SILVA,  M.  J.  M.  et  al.  Manutenção  de  máquinas  e  equipamentos. São
Paulo: SENAI, s. d.

5. SHROCK, J. Montagem, ajustes, verificação de peças em máquinas. Trad.
José R. da Silva. Rio de Janeiro: Reverté, 1979.

PROJETO ELETROMECÂNICO INTEGRADOR

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Curso: Técnico de Nível Médio em Eletromecânica - Subsequente

Disciplina: Projeto Eletromecânico Integrador

CH: 30 h CH Semanal: 2 h/a Módulo: 4

EMENTA:

A escrita de trabalhos acadêmicos da área de eletromecânica; Desenvolvimento de

trabalho  acadêmico,  projeto,  elaboração,  construção  ou  aperfeiçoamento  de

protótipo  de  equipamento  ou  sistema  elétrico,  mecânico  ou  eletromecânico;

Normas ABNT NBR para elaboração de trabalhos acadêmicos;  Acompanhamento

da construção do protótipo e da escrita de relatório ou artigo.

OBJETIVOS:
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 Apresentar  aos  estudantes  regras  a  serem  seguidas  para  elaboração  e

escrita de trabalhos acadêmicos;

 Estimular a elaboração do projeto, o desenvolvimento e a construção de um

protótipo eletromecânico integrador;

 Acompanhar e definir prazos para cumprimento das atividades previstas no

projeto a ser desenvolvido ao longo da unidade letiva.

HABILIDADES:

1. Fazer a análise de problemas e propor a solução por meio da construção de

sistemas ou equipamentos eletromecânicos;

2. Desenvolver  a  capacidade  de  realizar  pesquisa,  compilação  de ideias  e

proposição de ações com a finalidade de garantir a construção do protótipo;

3. Executar  ideias  para  resolução  de problemas  atrelados à construção do

protótipo escolhido;

4. Ser  capaz  de  criar  e  montar  tecnicamente  sistemas  e/ou  equipamentos

eletromecânicos;

5. Ser  capaz  de  correlacionar competências,  conhecimentos  e  habilidades

adquiridas ao longo do curso;

6. Desempenhar  ações  de  planejamento,  execução,  acompanhamento  e

revisão de projetos;

7. Realizar escrita técnica/científica de relatórios e artigos;

8. Expressar,  na  forma  escrita,  as  ações  práticas  executadas  para  a

construção do protótipo;

9. Desenvolver  a  habilidade  de  comunicação  em  público  por  meio  da

expressão oral.

OBJETOS DO CONHECIMENTO:

 Estrutura de trabalhos acadêmicos: ABNT NBR 14724;

 Citações em trabalhos acadêmicos: ABNT NBR 10520;

 Referências bibliográficas: ABNT NBR 6023;

 Orientação  quanto  ao  desenvolvimento  e  elaboração  de  protótipo  ou
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trabalho acadêmico e da escrita do relatório ou artigo.

METODOLOGIA:

Nesta  disciplina  os  estudantes devem  projetar,  construir  ou  aperfeiçoar  um

protótipo  de  equipamento  ou  sistema  elétrico,  mecânico  ou  eletromecânico  ou

desenvolver um trabalho acadêmico utilizando o conhecimento adquirido ao longo

do curso técnico em eletromecânica.

Os discentes da turma formarão equipes contendo no máximo 4 pessoas e devem

pesquisar a respeito de temas para a elaboração do trabalho acadêmico ou projeto

do  protótipo  a  ser  construído.  A  equipe  deve  procurar  um(a)  docente para

socialização e discussão dos temas pesquisados a fim de delimitar o tema que será

desenvolvido para  a  construção  do  protótipo  ou  a  elaboração  do  trabalho

acadêmico.  Quando ocorrer  um consenso,  o(a)  docente que  aceitar  a proposta

apresentada  torna-se  orientador(a)  e  consequentemente,  deve  acompanhar  o

desenvolvimento da proposta apresentada pela equipe direcionando-a ao longo do

período letivo e sendo responsável por acompanhar e corrigir a escrita do relatório/

artigo final.

Esta disciplina possui um(a)  docente que acompanha a turma em sala de aula,

auxiliando  na  confecção  do  relatório/artigo  e  definindo  prazos  para

apresentação/entrega  das  etapas  do  projeto  e,  cada  equipe possui  um(a)

orientador(a) para acompanhar o desenvolvimento do projeto, protótipo ou trabalho

acadêmico e também da escrita técnica do relatório/artigo final.

AVALIAÇÃO:

A avaliação ocorre de forma contínua e cumulativa e será realizada em momentos:

ao longo do período letivo por meio do(a) docente responsável pela disciplina e

o(a) orientador(a) e, por uma banca examinadora, em momento oportuno, formada

por  orientador(a)  e  mais  dois  docentes,  que  devem  avaliar  a  parte  escrita  e

apresentação oral de defesa do trabalho construído ao longo do período letivo.

O(a) docente responsável pela disciplina deve atribuir uma nota de zero a dez que

tem peso  2  e  está  relacionada  ao  trabalho  desenvolvido  e  ao  envolvimento  e

participação dos estudantes. Uma segunda nota com peso 2 deve ser atribuída,

pelo responsável da disciplina e em conjunto ao orientador(a), após apresentação

do projeto a uma pré-banca composta por dois docentes que não são responsáveis
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por orientar a equipe.

A  terceira  nota  corresponde  a avaliação  da  parte  escrita  e  da  apresentação

realizada a uma banca examinadora,  o trabalho elaborado recebe uma nota de

zero a dez e um dos seguintes conceitos: aprovado, aprovado com restrições ou

reprovado. É definido um prazo para que o(a)s discentes entreguem a versão final

da parte escrita contendo as correções sugeridas pela banca. A nota atribuída tem

peso 6 na composição da nota final da disciplina.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. REY, Luís. Planejar e redigir trabalhos científicos. 2. ed., rev. e ampl. São 
Paulo: Blucher, 1993.

2. DEMO, Pedro. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 
2011.

3. SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. 
rev. e ampl. 12. reimp. São Paulo: Cortez, 2007.

4. ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho 
científico: elaboração de trabalhos na graduação. 10. ed. São Paulo: Atlas, 
2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. GONÇALVES, Hortência de Abreu.. Manual de artigos científicos. São 
Paulo: Avercamp, 2004.

2. MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 
metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

3. BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida De Souza. 
Fundamentos de metodologia científica. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2007.

4. MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, 
resumos, resenhas. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

5. GONÇALVES, Hortência de Abreu.. Manual de artigos científicos. São 
Paulo: Avercamp , 2004.

4.3.1 Oferta de Atividades Extracurriculares

O propósito das Atividades Extracurriculares é o de manter o estudante em

contato com a atividade profissional e atualizações no mundo do trabalho de sua área

de formação. O IFBA Campus Santo Amaro tem o dever de promover ações visando

proporcionar atividades extracurriculares para os discentes da instituição.

A coordenação de curso em conjunto aos docentes manterão os estudantes

informados sobre a realização de eventos técnico/científicos e apontará meios para

participação dos discentes nestes eventos.
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O Campus Santo Amaro também promoverá eventos científicos tanto na área

de  eletromecânica,  quanto  englobando  diferentes  áreas,  para  complementação  da

formação de seus estudantes. Entre tais eventos pode-se destacar o Seminário de

Pesquisa e Extensão e a Semana de Ciência e Tecnologia, que promovem discussões

sobre diversos temas, além de integrar corpo discente, docente, técnico-administrativo

e a comunidade externa.

As  atividades  serão  acompanhadas  e  apoiadas  tanto  pela  coordenação  de

curso, quanto pelo setor pedagógico,  assim como pelas direções,  com o intuito de

promover uma ampla formação, com diversidade de conhecimentos e competências.

4.4 Ensino, Pesquisa e Extensão

As atividades  de ensino,  pesquisa  e  extensão são  desenvolvidas  de forma

articulada, ao longo de toda a formação profissional. Essas atividades se apoiam na

Lei de Criação dos Institutos Federais - Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008:

Art. 6º Os Institutos Federais têm por finalidades e características:

...

VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e
tecnológica;

VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o
empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico
e tecnológico;

...

Art. 7º Observadas as finalidades e características definidas no art.
6º desta Lei, são objetivos dos Institutos Federais:

...

III - realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de
soluções  técnicas  e  tecnológicas,  estendendo  seus  benefícios  à
comunidade;

IV - desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios
e finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação
com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na
produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e
tecnológicos;

V - estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de
trabalho  e  renda  e  à  emancipação  do  cidadão  na  perspectiva  do
desenvolvimento socioeconômico local e regional.
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Não  apenas  na  lei  citada,  mas,  também  pautado  no  Projeto  Pedagógico

Institucional do IFBA, o Campus Santo Amaro afirma o compromisso de desenvolver

atividades  correlatas  para  o  envolvimento  dos  discentes  do  curso  Técnico  em

Eletromecânica.  Tais  atividades  podem  ser  executadas  a  partir  de  programas  e

projetos,  que  consistem  no  processo  educativo,  cultural,  social,  científico  e

tecnológico, além de promover a interação entre as instituições, os segmentos sociais

e o mundo do trabalho, visando ao desenvolvimento socioeconômico local e regional.

Uma das propostas do curso Técnico em Eletromecânica do IFBA Campus

Santo Amaro é fomentar o desenvolvimento de pesquisa e inovação aliadas ao ensino,

tanto pela abordagem baseada em projetos desenvolvida no decorrer das disciplinas

do curso, quanto pela inserção de discentes em grupos de pesquisa e atividades de

iniciação científica.

Em relação à extensão, além da realização de atividades extracurriculares, a

proposta do curso é buscar a interação entre comunidade interna e externa, através da

publicação e disponibilização de resultados de trabalhos científicos, como também da

promoção de projetos voltados para aplicação e integração da eletromecânica com as

diversas áreas de atuação.

Trabalhos desenvolvidos pelos estudantes na disciplina Projeto Eletromecânico

Integrador possui forte potencial de interação com a economia local. São exemplos:

uma  máquina  que  tritura  carapaças  de  mariscos,  uma  desidratadora  de  frutas  e

sistemas automatizados para envaze de líquidos. A produção de mariscos, frutas e

licores são importantes fontes econômicas na região do recôncavo baiano. Os projetos

citados  podem auxiliar  os  meios  de  produção  ou  ainda  aprimorar  os  produtos  ou

subprodutos conferindo-lhes maior valor agregado.

No âmbito  do ensino  o intuito  é despertar  o interesse dos estudantes  pela

interação com o mundo do trabalho, desde a esfera local, e a produção de inovação

tecnológica a fim de interagir com os setores locais de produção e atender de forma

eficaz possíveis demandas destes setores. Tal estímulo reflete na extensão, pois, a

geração de novos negócios tem como consequência a disponibilização de produtos e

serviços para a comunidade externa, além da promoção da integração entre academia

e  empresas.  Por  fim,  a  produção  da  inovação  está  atrelada  a  pesquisa  e

desenvolvimento,  fechando  assim  um  ciclo  onde  o  foco  é  a  criação  e  o

desenvolvimento de ideias.

Desta  forma,  o  curso  Técnico  em  Eletromecânica  do  IFBA  Campus  Santo

Amaro apresenta um projeto de formação profissional para os seus discentes que visa
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a  criação  e  o  fortalecimento  de  um  nicho  de  mercado  com  vistas  a  contribuir

significativamente para o desenvolvimento econômico da região e ainda preparar o

estudante  para  ser  inserido  no  mundo  do  trabalho  com  a  finalidade  de  suprir

demandas  de  empresas  que  necessitem  do  profissional  técnico  da  área  de

eletromecânica.
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5 PRÁTICA PROFISSIONAL

5.1 Estágio Profissional Supervisionado

O Estágio Profissional Supervisionado é baseado na Lei nº 11.788, de 25 de

setembro  de  2008  e  é  regulamentado  pelo  Regulamento  de  Estágio  do  IFBA.

Conforme descrito na referida lei, “estágio é um ato educativo escolar supervisionado,

desenvolvido  no  ambiente  de  trabalho,  que  visa  à  preparação  para  o  trabalho

produtivo de educandos”. 

A  prática  do  estágio  consiste  de  atividades  desenvolvidas  na  área  de

abrangência do curso junto a profissionais liberais, universidades, empresas, ou outras

instituições, públicas ou privadas, que serão denominadas de forma genérica como

instituição  receptora.  Para  o  Curso  Técnico  em Eletromecânica  –  Subsequente,  o

Estágio  Profissional  Supervisionado  poderá ser  realizado  pelo  discente  a  partir  da

efetivação da matrícula no 3º módulo, pois neste caso o discente já concluiu 50 % da

carga horária total de componentes curriculares obrigatórios do curso.

O  Estágio  Profissional  Supervisionado  tem  por  objetivo  conceder  a

oportunidade  de experiências  profissionais  por  meio  de  atividades  inerentes  à

produção,  pesquisa,  manutenção,  controle  de  qualidade,  comercialização  e

distribuição de máquinas e equipamentos mecânicos e elétricos, suas matérias-primas

e  subprodutos  oriundos  de  seus  processos  produtivos  e  demais  atividades

relacionadas ao planejamento setorial de controle e processos industriais. O estágio

deve possuir planejamento de atividades (Plano de Estágio do Discente) e elaboração

de relatório final.

A função do estágio pode ser assim resumida: dar um referencial à formação

do estudante; esclarecer seu real campo de trabalho durante sua formação; motivá-lo

ao  permitir  o  contato  com  o  real:  teoria-prática;  dar-lhe  consciência  das  suas

necessidades  teóricas  e  comportamentais;  e  dar-lhe  uma  visão  geral  do  setor

produtivo  e  da  empresa  em  especial.  As  atividades  programadas  para  o  estágio

devem  manter  uma  correspondência  com  os  conhecimentos  teórico-práticos

adquiridos pelo discente no decorrer do curso.

O estágio será acompanhado por um(a) professor(a) orientador(a) para cada

estudante,  em  função  da  área  de  atuação  no  estágio  e  das  condições  de
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disponibilidade  de carga-horária  docente.  São mecanismos de acompanhamento  e

avaliação de estágio:

 Elaboração de um Plano de Atividades, aprovado pelo(a) orientador(a);

 Reuniões periódicas do(a) discente com o(a) professor(a) orientador(a);

 Realização de entrevistas e visitas ao local de realização do estágio por

parte do(a) professor(a) orientador(a), sempre que necessário;

 Elaboração de relatório de estágio;

 Avaliação  do  relatório  de  estágio  pelo(a)  professor(a)  orientador(a),

atribuindo-lhe uma nota que deve, em conjunto à nota do(a) supervisor(a)

técnico da empresa, compor o barema disponibilizado pela coordenação de

estágio, ou setor competente, conforme Regulamento de Estágio do IFBA.

No Anexo A são apresentados o Termo de Compromisso de Estágio e o Plano

de Atividades de Estágio, disponibilizados pela Pró-Reitoria de Extensão do IFBA. Por

meio  destes  documentos  são definidas  todas  as  informações  relativas  ao

desenvolvimento e acompanhamento do estágio, tais como a carga horária, onde será

realizado,  o  momento  e  como  será  orientado.  Vale  salientar  que  o  Termo  de

Compromisso de Estágio é realizado entre o IFBA Campus Santo Amaro, o estudante

e a empresa na qual o estudante realizará as atividades de estágio. Já o Plano de

Atividades de Estágio deve ser elaborado por supervisor(a) técnico da empresa junto

com  o(a)  orientador(a)  e  o  discente.  Além  destes  documentos,  no  Anexo  B  é

apresentado o modelo de relatório de estágio que deve ser utilizado no momento da

escrita do Relatório Final de Estágio, a ser entregue para avaliação do(a) professor(a)

orientador(a).

O  Estágio  Profissional  Supervisionado  deve  ser  desenvolvido  observado  o

prazo limite para a conclusão do curso de educação profissional de nível técnico. Em

caráter  excepcional,  quando  comprovada  a  necessidade  de  realização  do  estágio

obrigatório  em  etapa  posterior  aos  demais  componentes  curriculares  do  curso,  o

discente  deve  estar  matriculado  e  a  instituição  deve  orientar  e  supervisionar  o

respectivo estágio, o qual deverá ser devidamente registrado. Após, conclusão das

disciplinas ou competências,  o estudante deve semestralmente renovar a matrícula

para realização do Estágio Profissional Supervisionado pelo tempo máximo de dois

anos letivos, conforme determina a Organização Didática dos cursos da EPTNM do

IFBA.

A carga horária mínima do Estágio Profissional Supervisionado é equivalente a

240 horas  e não pode  exceder  a jornada  diária  de 6  horas,  perfazendo 30 horas
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semanais,  quando  o  estágio  estiver  sendo  realizado  simultaneamente  e  em turno

diferente às aulas regulares do curso. Para os casos em que o estágio ocorrer em

período posterior  às  aulas  presenciais,  ou  seja,  após o(a)  estudante  ter  concluído

todos os componentes curriculares previstos, é facultada a realização de jornada de

até 40 horas semanais, conforme especifica o Art. 10 da Lei N° 11.788/2008.

No período em que o estudante estiver desenvolvendo o estágio ele terá a

oportunidade de consolidar os conhecimentos adquiridos durante o curso através da

integração  à  situações  reais,  comuns  a  suas  futuras  atividades  como  profissional

habilitado  a  exercer  o  papel  de  Técnico  em  Eletromecânica,  ao  ser  inserido

profissionalmente ao mundo do trabalho. Assim, o Estágio Profissional Supervisionado

tem como objetivos:

 Propiciar  o contato do estudante com ambientes de trabalho na área de

eletromecânica visando o desenvolvimento de habilidades e competências

profissionais;

 Possibilitar o desenvolvimento do relacionamento humano e profissional, a

fim de aprimorar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso e adaptá-

los às situações práticas do cotidiano;

 Possibilitar  uma  avaliação  pessoal  do  mundo  do  trabalho,  fornecendo

elementos para uma análise crítica das realidades sociais, econômicas e

comportamentais de sua futura classe profissional;

 Permitir ao estudante o desenvolvimento de suas habilidades profissionais

em  atividades  de  caráter  não  acadêmico,  assegurando-lhe  a

complementação de sua formação;

 Servir  de  elemento  de  autoavaliação  do  curso  ao  fornecer  uma

realimentação por meio do desempenho profissional do discente.

O Estágio  Profissional  Supervisionado será desenvolvido individualmente.  O

mecanismo  de  planejamento,  acompanhamento,  desenvolvimento  e  avaliação  é

baseado no Regulamento de Estágio do IFBA e suas determinações.

O  discente  deverá  estar  regularmente  matriculado  na  disciplina  Estágio

Profissional Supervisionado e apresentar previamente à Coordenação de Estágios e

Egressos  e/ou  Coordenação  de  Curso,  seu  Plano  de  Atividades  aprovado  pelo

professor orientador, contendo uma descrição das atividades a serem realizadas. Além

disso, faz-se necessária a apresentação do termo de compromisso de estágio.

O cumprimento da carga horária mínima de 240 (duzentas e quarenta) horas

de  atividades  na  instituição  receptora,  deverão  ser  registradas  pelo  supervisor  e
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acompanhadas  pelo  professor  orientador.  O não  cumprimento  desta  carga horária

implicará na não aprovação do discente no Estágio Profissional Supervisionado. Após

a conclusão do estágio, o discente deve apresentar o relatório de estágio num prazo

máximo  de  30  (trinta)  dias.  Cabe  ao  orientador  avaliar  o  relatório  de  estágio,

atribuindo-lhe uma nota.
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6 CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE

CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS

No  Curso  Técnico  em  Eletromecânica  Subsequente  o  aproveitamento  de

estudos  e  a  certificação  de  conhecimentos  adquiridos  através  de  experiências

vivenciadas previamente ao início do curso ocorrerão conforme descrito a seguir:

 Aproveitamento de Estudos: entende-se por aproveitamento de estudos o

processo  de  reconhecimento  de  disciplinas,  competências  ou  etapas

cursadas com aprovação em cursos da EPTNM ou no Ensino Médio, desde

que  diretamente  relacionados  com o  perfil  profissional  de  conclusão  da

respectiva  qualificação  ou  habilitação  profissional,  cursados  em  uma

habilitação específica, com aprovação no IFBA ou em outras Instituições de

Ensino da EPTNM, credenciadas pelo Ministério da Educação, bem como

Instituições Estrangeiras, para a obtenção de habilitação diversa, conforme

estabelece o Art. 11 da Resolução CNE/CEB nº 04/99.

 Aproveitamento  de  Experiências  Anteriores: entende-se  por

aproveitamento de experiências anteriores o processo de reconhecimento

de  competências  adquiridas  pelo  estudante,  no  trabalho  ou  por  outros

meios informais, mediante um sistema avaliativo.

O(a) discente poderá solicitar o aproveitamento da(s) disciplina(s) cursada(s)

em outra instituição em qualquer  época,  desde que tenham sido cursadas em um

período  inferior  a  cinco  anos.  Sendo  que,  as  avaliações  para  a  concessão  do

aproveitamento serão realizadas levando-se em conta os quesitos de compatibilidade

de carga horária e conteúdo programático, com análise realizada pelo Conselho de

Curso.  Somente as disciplinas  ainda não cursadas pelo discente são passíveis  de

solicitação  de  aproveitamento.  O  aproveitamento  de  estudos  será  concedido  em

conformidade com a Resolução IFBA/CONSUP n° 41/2012.

Em  casos  de  estudantes  com  deficiência  ou  necessidades  específicas,

conforme  o  Art.  11  da  Política  de  Inclusão  do  IFBA,  aprovada  pela  Resolução

IFBA/CONSUP n.º 30, de 12 de dezembro de 2017, poderá haver aproveitamento do

desempenho, mediante avaliação do pleito  de dispensa do processo avaliativo dos

componentes  curriculares  cursados  com aprovação,  observando  os  procedimentos

descritos na Resolução IFBA/CONSUP  n° 41/2012.
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No caso em que a solicitação feita  seja de aproveitamento de experiências

anteriores, O Conselho de Curso designará uma comissão composta por no mínimo

três  professores abrangendo  as  áreas  de  conhecimento  da(s)  disciplina(s),

competência(s)  ou  módulo(s)  que  o  estudante  solicita  dispensa.  A  comissão  de

avaliação emitirá parecer contendo o contexto de realização,  critérios de avaliação

da(s)  competência(s)  e  o  resultado  da  avaliação  e  o  Conselho  de  Curso  emitirá

parecer objetivo sobre o processo avaliativo.

Deferido o aproveitamento, a Coordenação do Curso encaminhará o processo

à CORES para atualização do registro acadêmico do discente.
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7 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM

A concepção de avaliação da aprendizagem está pautada na LDB 9.394/96

(Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional).  A  avaliação  é  uma  estratégia

pedagógica voltada para o direito de aprender, aprender implica esforço reconstrutivo

político,  que privilegia  atividades de pesquisa e elaboração própria,  habilidades de

argumentação  e  autonomia,  saber  pensar,  crítica  e  autocriticamente.  Então,  o

processo  cognitivo  deve  pautar-se  no  princípio  da  ação  ativa  dos  discentes,  da

democratização  da  aprendizagem  pelo  intercâmbio  dos  conhecimentos  das  partes

envolvidas  –  destituindo  o  docente  da convencional  posição  de  único  detentor  do

conhecimento escolar.

Os  procedimentos  de  avaliação  de  aprendizagem  também  consistem  em

avaliar  o  desempenho  dos  discentes  quanto  ao  domínio  das  competências

necessárias  à  sua  formação,  acompanhando  todo  o  curso,  durante  e  ao  final  do

processo de aprendizagem. Portanto, a avaliação deverá ser feita por competências,

encarada como parte integrante do processo de construção do conhecimento, sendo

compreendida  como  valioso  instrumento  no  sentido  de  diagnosticar,  acompanhar,

indicar  os  caminhos  com  vistas  ao  desenvolvimento  global  do  estudante  e  da

construção  das  competências  requeridas  para  o  desempenho  profissional  que  se

espera que ele alcance a partir da conclusão de cada módulo, de maneira que se

possa perceber o crescimento do discente de forma mais abrangente.

A proposta pedagógica do curso prevê uma avaliação contínua e cumulativa, a

qual assume, no processo ensino-aprendizagem, as funções diagnóstica, formativa e

somativa.  Essas  funções  devem ser  utilizadas  como princípios  para  a  tomada  de

consciência das dificuldades, conquistas e possibilidades e devem também funcionar

como instrumento colaborador na verificação da aprendizagem, levando sempre em

consideração os aspectos qualitativos e quantitativos. Para tanto, torna-se necessário

destacar os seguintes encaminhamentos:

 Adoção de procedimentos de avaliação contínua e cumulativa;

 Inclusão de tarefas contextualizadas;

 Manutenção de diálogo permanente com os discentes;

 Definição de conhecimentos significativos;
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 Divulgação dos critérios a serem adotados na avaliação;

 Exigência dos mesmos critérios de avaliação para todos os discentes;

 Divulgação dos resultados do processo avaliativo;

 Aplicação de atividades de recuperação aos discentes com dificuldades de

aprendizagem;

 Estratégias  cognitivas  e  metacognitivas  com  aspectos  a  serem

considerados na correção;

 Incidência da correção dos erros mais frequentes;

 Importância conferida às aptidões dos discentes, aos seus conhecimentos

prévios  e  ao  domínio  atual  dos  conhecimentos  que  contribuam  para  a

construção do perfil do futuro egresso.

A  avaliação  é  feita  por  disciplina,  considerando  habilidades  e  bases

tecnológicas,  do ponto de vista quantitativo e qualitativo,  e o desenvolvimento  das

competências previstas. As avaliações devem ser previstas nos planos das disciplinas

e  devem  estar  de  acordo  com  os  perfis,  competências,  habilidades  e  objetivos

estabelecidos, cabendo ao professor utilizar instrumentos de avaliação do ponto de

vista teórico-prático.

Os critérios de avaliação do curso seguirão o estabelecido pela Organização

Didática dos Cursos da EPTNM do IFBA, pelo Projeto Pedagógico Institucional  do

IFBA e a legislação em vigor.  Ao final de cada unidade didática o desempenho do

estudante será registrado através de nota compreendida entre 0 (zero) e 10 (dez)

pontos, resultante de pelo menos três instrumentos avaliativos de natureza diferentes,

representados  por  parâmetros  orientadores  de  práticas  avaliativas  qualitativas,  a

saber:  domínio  cognitivo,  cumprimento  das  tarefas  com  qualidade,  capacidade  de

produzir em equipe e autonomia.

Ao final de cada atividade avaliativa o docente deverá analisar o desempenho

dos estudantes e, quando os mesmos apresentarem rendimento insatisfatório, deverá

procurar  recuperá-los  por  meio  de  técnicas  e  instrumentos  avaliativos,  podendo

convocar o discente para comparecer ao horário de atendimento, momento em que ele

poderá  realizar  outros  procedimentos,  até  mesmo  individualizado,  superando  a

dificuldade e evitando, portanto, a reprovação e/ou exclusão.

Caso  seja  feito  o  diagnóstico  de  que  o  discente  não  desenvolveu  as

competências  e  habilidades  inerentes  ao  período  letivo,  ele  não  será  considerado

habilitado, devendo se matricular novamente na etapa em questão. Neste contexto, a

avaliação  baseia-se  na  valorização  do  processo  ensino-aprendizagem,  sendo  de
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fundamental relevância preconizar os aspectos cognitivos, afetivos e psicossociais do

educando no processo avaliativo.

7.1 Apoio ao Estudante

7.1.1 Acompanhamento Pedagógico, Psicológico e Social

Planejar as ações educativas é de fundamental importância para o sucesso dos

objetivos propostos nas instituições de ensino e nos cursos por elas ofertados. O apoio

pedagógico, portanto, faz-se essencial na direção de educação dialógica consoante as

concepções  contemporâneas  de  educação  com  vistas  à  formação  de  sujeitos

histórico-críticos.  A  partir  da  legislação  pertinente  à  educação,  destacadamente  a

educação profissional e tecnológica, e de referenciais teóricos, o trabalho educativo

propõe diretrizes e norteia a concepção e desenvolvimento do projeto do curso, dos

itinerários formativos propostos, das ementas, da carga horária do curso e disciplinas,

do  referencial  teórico  e  prático  de  ensino,  da  estrutura  organizacional  e  do  perfil

profissional do egresso.

Dada  a  sua  complexidade,  o  processo  de  acompanhamento  ao  discente

implica em uma atividade multidisciplinar que demanda profissionais da pedagogia,

psicologia  serviço  social,  entre  outros,  visando  o  seu  desenvolvimento  e  sua

aprendizagem.

No  Campus  Santo  Amaro,  o  acompanhamento  pedagógico,  psicológico   e

social  ocorrem por  meio  das  ações  da  Coordenação  Técnica  Pedagógica,  a  qual

objetiva  a  melhoria  das condições gerais  do processo ensino-aprendizagem,  cujas

atribuições articulam os saberes da pedagogia, da psicologia e do serviço social.

Acompanhamento Pedagógico

O acompanhamento  pedagógico  na  perspectiva  da  educação  profissional  é

essencial  para uma prática educacional  pautada em um processo que vislumbre a

articulação  entre  teoria  e  prática.  Propõe  tal  articulação  e  viabiliza  não  só  a

apropriação de conhecimento pelos discentes, mas, sobretudo, a construção de uma

aprendizagem  significativa.  Nesse  sentido,  as  ações  são  orientadas  no  intuito  de

preparar os estudantes para o mundo do trabalho e para o exercício das relações

humanas e da cidadania.  Assim, as ações da equipe pedagógica devem estar em

consonância com a proposta adotada pela instituição e que fundamenta o projeto do

curso.
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No contexto do IFBA, o trabalho pedagógico voltado ao discente dar-se por

meio  de  acompanhamento  pedagógico  com vistas  ao  atendimento  das  complexas

demandas oriundas dos estudantes, as quais compreendem  não apenas a dimensão

pedagógica,  mas  também  social,  profissional,  cultural  e  política.  As  informações

emergentes desse processo de acompanhamento podem subsidiar a reflexão sobre o

processo de aprendizagem pelo próprio discente, mas principalmente colaborar com a

reflexão da prática educativa desenvolvida na instituição e, quando necessário, com a

reorientação da prática pedagógica, adequação do planejamento etc. Assim sendo, o

acompanhamento  pedagógico  contempla  o  acompanhamento  do  processo  de

aprendizagem,  a  frequência,  além  de  realizar  o  registro  e  a  avaliação  do

desenvolvimento dos mesmos compartilhando informações necessárias aos docentes

no sentido da promoção da aprendizagem, do acolhimento, resguardando-se o sigilo,

quando necessário.

Acompanhamento Psicológico

No que se refere ao acompanhamento psicológico, busca-se a promoção da

saúde mental dos estudantes a partir de atendimentos individuais e/ou em grupo aos

estudantes, bem como orientações às famílias, quando necessário. Visa à promoção

do bem estar biopsicossocial e das condições para a aprendizagem dos estudantes,

através de ações de natureza preventiva e interventiva e de promoção de saúde, que

respeitem a ética e os direitos humanos e priorizem a multidisciplinaridade.

Poderão ser desenvolvidas ações no âmbito da orientação profissional  e de

carreiras,  integração  da  família  ao  processo  educativo  e  qualidade  de  vida  dos

estudantes.

Acompanhamento Social

O acompanhamento  social  se  configura  como um processo  de trabalho  do

serviço social  com uma série de estratégias e técnicas para construir  respostas às

demandas identificadas ou vocalizadas pelos sujeitos. Através de  ações voltadas à

atenção social, observando-se os riscos pessoais e sociais que os estudantes podem

ser acometidos, visando à qualidade da sua formação acadêmica e cidadã.

Desta forma, o acompanhamento social dos estudantes visa contribuir para a

formação social e intelectual, atrelada a promoção da cidadania para “a redução das

desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e a permanência”, conforme

princípios  estabelecidos  pela  lei  nº  10.172/01  que  institui  o  Plano  Nacional  de

Educação.
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As múltiplas expressões da questão social invadem o cenário escolar, trazendo

uma gama de dificuldades para consubstanciar de forma adequada o processo ensino

aprendizagem.  E,  a  missão  do  assistente  social,  neste  contexto,  é  realizar  uma

interpretação crítica da realidade de vida dos estudantes, relacionando com a estrutura

e  conjuntura  da  sociedade  identificando  fatores  sociais,  econômicos  e  culturais

presentes  nas  relações  sociais  dos  estudantes  que  interferem  no  processo

ensinoaprendizagem e propor alternativas de enfrentamento. E, desta forma, negociar

e  articular  propostas  que  viabilizem  a  qualidade  e  a  abrangência  dos  serviços

prestados  pelas  políticas  para  atender  e  encaminhar  as  demandas  trazidas  pelos

estudantes e seus familiares.

O  processo  de  acompanhamento  social  requer  metodologias  de  ação  que

efetivem a intencionalidade almejada pela/o profissional. “O acompanhamento social

deve, necessariamente, ser conduzido por um planejamento sistemático com vistas a

alcançar os objetivos. Longe de ser um processo  etapista, o desenho metodológico

deverá ter um conjunto de ações que precisam ser balizadas por princípios, diretrizes

e estratégias que garantam direção política à ação”. (ROSA, (2011-17). Desta forma,

destaca-se  três  pontos  importantes  no  processo  de  acompanhamento  social:  a

organização, a execução, sistematização e avaliação das ações.

O planejamento e a operacionalização das ações de acompanhamento social,

de responsabilidade do(s)  profissional(is)  de serviço social  do campus,  terão como

ponto de partida as demandas e o contexto da comunidade local, para proposição de

ações, respeitando os objetivos da Política de Assistência Estudantil  do IFBA e as

atribuições do Assistente Social na Instituição.

7.1.2 Coordenação  de  Atenção  a  Pessoas  com  Necessidades  Específicas

(CAPNE)

O Campus Santo Amaro dispõe de uma Coordenação de Atenção a Pessoas

com  Necessidades  Específicas  (CAPNE),  a  qual  atua  em  conjunto  com  as

Coordenações  de  Curso  e  com  a  Coordenação  Técnica  Pedagógica  promovendo

ações que estimulem a comunidade a pensar e agir de forma inclusiva.

A CAPNE tem por objetivo a identificação e acompanhamento dos estudantes

com necessidades específicas, fornecendo apoio a estes e orientações aos demais

setores da Instituição acerca das ações de acessibilidade,  adaptações curriculares,

metodológicas e de materiais pertinentes às necessidades específicas de cada um dos

estudantes  identificados.  Além  disso,  compete  à  CAPNE  contribuir  para  a

implementação  das  políticas  de  acesso,  permanência  e  conclusão  com  êxito  dos
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estudantes com necessidades  específicas e,  ainda,  realizar  atividades ordinárias  e

extraordinárias que visem à implantação,  divulgação e fortalecimento da cultura da

inclusão  e  da  educação  para  convivência  e  aceitação  da  diferença  no  âmbito  do

Campus.

A promoção dos diversos tipos de acessibilidade no âmbito do IFBA visando a

inclusão da pessoa com deficiência  é guiada  por  meio da Política de Inclusão da

Pessoa com Deficiência e/ou Outras Necessidades Específicas, conforme as diretrizes

estabelecidas na Resolução n° 30/2017 do CONSUP. Pontua-se que no IFBA Campus

Santo Amaro, no momento, a CAPNE ainda está em processo de Implantação e conta

com uma Comissão mista (docentes e técnicos-administrativos).

Ressalva-se  ainda  que  o  Campus  não  dispõe  de  atendimento  educacional

especializado,  embora  reconheça  sua  necessidade  e  pleiteie  a  admissão  de

profissionais para viabilizar essa ação.

7.1.3 Assistência Estudantil

A  Política  de  Assistência  Estudantil  do  IFBA  (Resolução  n°  25/2016  -

CONSUP) apresenta princípios e diretrizes que orientam a elaboração e a implantação

de ações para garantir o acesso, a permanência e a conclusão de curso com êxito

pelos  estudantes  do  Instituto.  Está  embasada  em conceitos  como inclusão  social,

formação plena, produção de conhecimento, melhoria do desempenho acadêmico e

bem-estar biopsicossocial.

A  política  contempla  o  Programa  de  assistência  e  apoio  aos  estudantes

(PAAE), com auxílio-moradia, auxílio viagem, bolsa alimentação, auxílio-transporte e

bolsas  de  estudo  direcionado  aos  estudantes  em  situação  de  vulnerabilidade

socieconomica,  Programas  universais  (direcionados  a  quaisquer  estudantes)  e

Programas complementares.

O estudantes  do Curso Técnico  em Eletromecânica  poderão fazer  uso dos

auxílios ou bolsas do PAAE,  desde o seu ingresso,  podendo pleitear os seguintes

direitos:

I. Auxílio Transporte: Tem como objetivo disponibilizar auxílio financeiro para

contribuir  com custeio  do deslocamento  do estudante  no trajeto entre  a

escola e o domicílio; 

II. Auxílio  Moradia:  Tem  como  objetivo  assegurar  auxílio  financeiro  para

contribuir com despesas mensais referentes à moradia do estudante. Terão

direito a esse auxílio,  prioritariamente,  os estudantes oriundos de outros
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municípios ou estudantes residentes no município onde está localizado o

Campus e em situação de risco social;

III. Auxílio para Aquisições: visa oferecer auxílio financeiro para contribuir com

o custeio de material escolar, aquisições e/ou ajuda de custo para viagens

acadêmicas que contribuam para melhor desenvolvimento das atividades

escolares do estudante;

IV. Almoxarifado  Social:  Tem  como  objetivo  disponibilizar  materiais  e

fardamento aos estudantes que comprovem a necessidade;

V. Auxílio Alimentação: Tem como objetivo oferecer auxílio para uma refeição

diária ao estudante;

VI. Bolsas vinculadas a Projetos  de Incentivo  a Aprendizagem (PINA):  Tem

como  objetivo  conceder  bolsas  ao  estudante  inserido  em  projeto

desenvolvido no IFBA;

VII. Bolsa de Estudo: Tem como objetivo conceder bolsa de estudo com vistas

a contribuir para um melhor desenvolvimento das atividades acadêmicas do

estudante;

VIII. Auxílio  Cópia  e  Impressão:  Tem como objetivo  contribuir  com cópias  e

impressões de materiais didáticos específicos do curso do estudante.

Além  dessas  ações  do  Programa  de  Assistência  e  Apoio  ao  Estudante,  o

Campus conta com uma assistente social, a qual trabalha de forma articulada com as

coordenações, professores e os profissionais de pedagogia e psicologia no intuito de

promover a permanência com qualidade do discente, diminuindo os índices de evasão,

a desigualdade e contribuindo com a democratização do acesso e a permanência no

ensino público de qualidade.

129



8 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

OFERECIDOS AOS PROFESSORES E 

ESTUDANTES

A  infraestrutura  utilizada  para  o  Curso  Técnico  em  Eletromecânica

Subsequente  é  baseada  no  compartilhamento  da  infraestrutura  de  laboratórios  do

curso  Técnico  em  Eletromecânica  integrado  ao  ensino  médio  e  funcionando  no

período diurno; no compartilhamento de salas de aulas e infraestrutura administrativa

e acadêmica com os outros cursos em funcionamento neste Campus; na utilização do

acervo  bibliográfico  atual;  e  em  possíveis  investimentos  adicionais  relacionados  à

melhoria da infraestrutura física e aquisições de equipamentos para laboratórios.

8.1 Acervo da Biblioteca

O curso utiliza a estrutura física da atual biblioteca do Campus que possui uma

área dividida em espaços para o acervo bibliográfico, recepção, administrativo, além

de mesas para leitura e estudo e computador com acesso à internet.  A Biblioteca

também conta atualmente com um sistema automatizado, o qual permite o controle do

acervo existente, bem como possibilita que os discentes possam fazer empréstimos e

reservas de exemplares para estudos fora do Campus.

O acervo bibliográfico existente, detalhado no Quadro 3, contém uma lista de

livros que contempla as necessidades do curso.

Quadro 3 – Acervo Bibliográfico Atual.

ELÉTRICA GERAL

TÍTULO AUTOR(ES) VOLUME EDITORA ANO QUANTIDADE

Laboratório de eletricidade e 
eletrônica.

CAPUANO, F. G.; 
MARINO, M. A. M.

Único Érica 2007 10

Fundamentos de 
eletrotécnica

CAVALCANTI, P. J. 
Mendes.

Único Freitas Bastos 2014 03

Fundamentos de 
eletrotécnica.

CAVALCANTI, P. J. 
Mendes

Único Freitas Bastos 2001 01

Eletricidade básica. GUSSOW, Milton Único Pearson Makron Books 1997 20
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Fundamentos de 
eletricidade.

SILVA FILHO, Matheus 
Teodoro da

Único LTC 2007 05

Eletricidade básica:
VAN VALKENBURGH, 
Nooger & Neville.

Vol. 1 Ao Livro Técnico 1982 21

Eletricidade básica:
VAN VALKENBURGH, 
Nooger & Neville.

Vol. 2 Ao Livro Técnico 1982 11

Eletricidade básica
VAN VALKENBURGH, 
Nooger & Neville.

Vol. 3 Freitas Bastos 1982 10

Eletricidade básica
VAN VALKENBURGH, 
Nooger & Neville

Vol. 4 Ao Livro Técnico 1982 11

Eletricidade básica
VAN VALKENBURGH, 
Nooger & Neville

Vol. 5 Ao Livro Técnico 1982 10

Eletricidade básica: manual 
do professor.

WOLSKI, Belmiro Único Base Editorial 2010 01

Fundamentos de 
eletromagnetismo.

WOLSKI, Belmiro Único Ao Livro Técnico 2005 11

Introdução à análise de 
circuitos. 

BOYLESTAD, Robert L. Único Pearson/prentice Hall 2004 17

Introdução aos circuitos 
elétricos

DORF, Richard C.; 
SVOBODA, James A.

Único LTC 2008 05

Análise básica de circuitos 
para engenharia.

IRWIN, J. David Único LTC 2003 05

Introdução à análise de 
circuitos elétricos.

IRWIN, J. David. Único LTC 2005 10

Análise de circuitos elétricos.
MARIOTTO, Paulo 
Antonio

Único Prentice Hall 2003 11

Circuitos elétricos: corrente 
contínua e corrente 
alternada.

MARKUS, Otávio. Único Érica 2007 09

Circuitos elétricos: corrente 
contínua e corrente 
alternada: teoria e exercícios.

MARKUS, Otávio. Único Érica 2011 11

Circuitos elétricos.
NILSSON, James W; 
RIEDEL, Susan A.

Único LTC 2003 05

Teoria e análise de circuitos 
elétricos: para cursos 
técnicos e tecnológicos. 

SANTANA, Eudemario 
Souza de; SILVA 
JUNIOR, Irênio de Jesus.

Único Interciência 2011 23

Teoria e problemas de 
circuitos elétricos. 

NAHVI, Mahmood; 
EDMINISTER, Joseph.

Único Bookman 2005 05

Análise de circuitos em 
corrente contínua.

ALBUQUERQUE, 
Rômulo Oliveira.

Único Érica 2007 20

Análise de circuitos em 
corrente alternada.

ALBUQUERQUE, 
Rômulo Oliveira.

Único Érica 2007 15

Operação econômica e 
planejamento

B’RELLS, W.f. et al. Vol. 9 U. F. Santa Maria 1979 02

Planejamento de sistemas de
distribuição:

ELETROBRAS. Vol. 1 Eletrobrás 1982 01

Introdução à teoria de 
sistemas de energia elétrica.

ELGERD, Olle L. Único MCGRAW-HILL 1978 01

Dinâmica e controle da 
geração:

MELLO, F. P. Vol. 6 U. F. Santa Maria 1979 01

Operação de sistemas de 
potência.

MILLER, Robert H. Único McGRAW-HILL 1987 01

Métodos probabilísticos para 
projeto e planejamento de 
sistemas elétricos:

RINGLEE, R. J. Vol. 10 U. F. Santa Maria 1979 01

Centrais hidro e 
termelétricas.

SOUZA, Zulcy de; 
FUCHS, Rubens Dario; 

Único Edgard Blücher 1983 04
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SANTOS, Afonso 
Henriques Moreira.

Elementos de análise de 
sistemas de potência.

STENVENSON JR, 
William D.

Único MCGRAW-HILL 1978 01

Elementos de análise de 
sistemas de potência. 

STENVENSON JR, 
William D.

Único MCGRAW-HILL 1986 01

Operação de sistemas de 
potência com controle

VIEIRA FILHO, Xisto. Único
CAMPUS/

ELETROBRÁS
1984 01

Fundamentos de máquinas 
elétricas. 

DEL TORO, Vicente. Único LTC 2011 05

Máquinas elétricas: 
conversão eletromecânica

FITZGERALD, A.e.; 
KINGSLEY JR, C.; 
KUSKO, A. 

Único MCGRAW-HILL 1977 02

Acionamentos 
eletromagnéticos: manual do 
professor. 

LELUDAK, Jorge Assad. Único Base Editorial 2010 01

Manual de equipamentos 
elétricos.

MAMEDE FILHO, João. Único LTC 2005 10

Máquinas elétricas: teoria e 
ensaios.

NASCIMENTO JUNIOR, 
Geraldo Carvalho do.

Único Érica 2010 21

Máquinas de indução 
trifásicas.

SIMINE, Gilio Aluisio. Único Érica 2007 03

Fornos elétricos STASI, Luigi. Único Hemus 2002 03

Acionamentos Elétricos. FRANCHI, Claiton Moro. Único Érica 2010 09

Máquinas de corrente 
alternada.

MARTIGNONI, Alfonso. Único Globo 2005 20

Transformadores MARTIGNONI, Alfonso. Único Globo 2003 20

Teoria das linhas de 
transmissão – i

HEDMAN, D. E. Vol. 2 U. F. Santa Maria 1979 01

Instalações elétricas prediais:
conforme norma 5410:2004.

CAVALIN, Geraldo; 
CERVELIN, S.

Único Érica 2008 12

Instalações elétricas prediais:
conforme norma 5410:2004.

CAVALIN, Geraldo; 
CERVELIN, S.

Único Érica 2010 20

Sistemas de energia e 
climatização: aplicações 
práticas em 
telecomunicações e data 
center.

CHAGAS, Marcos Wilson
Pereira.

Único Érica 2014 01

Instalações elétricas.
COTRIM, Ademaro A. M.
B.

Único Makron Books 1992 01

Instalações elétricas.
COTRIM, Ademaro 
Alberto Machado 
Bittencourt

Único Pearson 2003 05

Instalações elétricas. CREDER, Hélio. Único LTC 2007 12

Manual do instalador 
eletricista. 

CREDER, Hélio. Único LTC 2008 08

Instalações elétricas 
industriais

MAMEDE FILHO, João. Único LTC 2007 10

Instalações elétricas. 
NISKIER, Júlio; 
MACINTYRE, Archibald 
Joseph.

Único LTC 2008 04

Manual de instalações 
elétricas.

NISKIER, Julio. Único LTC 2005 10

Manual do montador de 
quadros elétricos.

PARAIRE, José M. 
Parés.

Único Hemus 2004 04

Projetos de instalações 
elétricas prediais. 

LIMA FILHO, Domingos 
Leite. 

Único Érica 2008 18
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Projetos de instalações 
elétricas prediais.

LIMA FILHO, Domingos 
Leite.

Único Érica 2011 01

Introdução à proteção dos 
sistemas elétricos.

CAMINHA, Amadeu 
Casal.

Único Edgard Blucher 1977 02

Coordenação de isolamento: HEDMAN, D. E. Vol. 8 U. F. Santa Maria 1977 01

Proteção de sistemas 
elétricos de potência

MELLO, F. P. Vol. 7 U. F. Santa Maria 1979 01

Medição de energia elétrica
MEDEIROS FILHO, 
Solon de. 

Único Universitaria UFPE 1980 02

Manual de medidas elétricas ROLDÁN, José. Único Hemus 2002 09

Instrumentos de medição 
elétrica.

TORREIRA, Raul 
Peragallo

Único Hemus 1978 02

Iluminação econômica: 
cálculo e avaliação

COSTA, Gilberto José 
Corrêa da.

Único EdiPUCRS 2006 10

Iluminação: teoria e projeto GUERRINI, Délio Pereira Único Érica 2010 10

Curso básico de eletrônica
FERREIRA, Aitan 
Póvoas.

Único Freitas Bastos 1987 05

Eletrônica de potência AHMED, Ashfaq. Único Pearson Prentice Hall 2000 10

Dispositivos semicondutores:
tiristores controle de potência
CC e CA

ALMEIDA, José Luiz 
Antunes de

Único Érica 2010 05

Dispositivos eletrônicos e 
teoria de circuitos.

BOYLESTAD, R.l.; 
NASHELSKY, L.

Único Pearson Prentice Hall 2004 10

Eletrônica aplicada.
 CRUZ, E. C. A.; 
CHOUERI JR., S

Único Érica 2010 10

Eletrônica MALVINO, Albert Paul Vol. 1 Pearson Makron Books 1997 15

Eletrônica MALVINO, Albert Paul Vol. 2 Pearson Makron Books 1997 10

Dispositivos semicondutores:
diodos e transistores.

MARQUES, Angelo 
Eduardo B.; CHOUERI 
JR., Salomão; CRUZ, 
Eduardo Cesar Alves. 

Único Érica 2007 09

Dispositivos semicondutores:
diodos e transistores.

MARQUES, Angelo 
Eduardo B.; CHOUERI 
JÚNIOR, Salomão; 
CRUZ, Eduardo Cesar 
Alves. 

Único Érica 2012 05

Microeletrônica
SEDRA, Adel S.; SMITH,
Kenneth C.

Único Pearson Prentice Hall 2010 10

Circuitos e dispositivos 
eletrônicos.

TURNER, L. W. Único Hemus 1982 01

Eletrônica aplicada
URBANETZ JUNIOR, J.; 
MAIA, J. S.

Único Base Editorial 2010 01

Eletrônica básica do estado 
sólido

VAN VALKENBURGH. Vol. 1 Ao Livro Técnico 1985 01

Eletrônica básica do estado 
sólido

VAN VALKENBURGH. Vol. 2 Ao Livro Técnico 1985 11

Eletrônica básica do estado 
sólido

VAN VALKENBURGH. Vol. 3 Ao Livro Técnico 1985 11

Eletrônica básica do estado 
sólido

VAN VALKENBURGH. Vol. 4 Ao Livro Técnico 1985 11

Eletrônica básica do estado 
sólido

VAN VALKENBURGH. Vol. 5 Ao Livro Técnico 1985 11

Manual de instrumentos de 
medidas eletrônicas

VASSALO, Francisco 
Ruiz.

Único Hemus 2004 10

Eletrônica aplicada. TURNER, L. W. Único Hemus 2004 05

Eletroeletrônica automotiva: CAPELLI, Alexandre. Único Érica 2010 03
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injeção eletrônica, arquitetura
do motor e sistemas 
embarcados. 

Elementos de eletrônica 
digital.

IDOETA, Ivan Valeije; 
CAPUANO, Francisco 
Gabriel.

Único Érica 2007 36

Sistemas digitais: princípios 
e aplicações. 

TOCCI, Ronald J.; 
WIDMER, Neal S.; 
MOSS, Gregory L.

Único Pearson Prentice Hall 2007 15

Eletrônica digital. 
BIGNELL, James W; 
DONOVAN, Robert L.

Único Cengage Learning 2010 04

Projetos de circuitos digitais 
com FPGA.

COSTA, Cesar da. Único Érica 2009 10

Desbravando o PIC 18: 
ensino didático. 

SOUSA, Daniel 
Rodrigues de; SOUZA, 
David José de.

Único Érica 2012 01

Conectando o PIC 16F877A: 
recursos avançados.

SOUZA, David José de; 
LAVINIA, Nicolás César. 

Único Érica 2014 01

Desbravando o PIC24: 
conheça os 
microcontroladores de 16 
bits.

SOUSA, Daniel 
Rodrigues de; SOUZA, 
David José de. 

Único Érica 2010 01

ENERGIA E FONTES DE ENERGIA

TÍTULO AUTOR(ES) VOLUME EDITORA ANO QUANTIDADE

Diálogos da energia: 
reflexões sobre a última...

ARAÚJO, J.l.; OLIVEIRA,
A. 

Único 7 Letras 2005 05

Energia eólica: para 
produção de energia elétrica.

CUSTÓDIO, Ronaldo 
dos Santos.

Único Eletrobrás 2009 02

Reologia na indústria de 
biocombustíveis.

GABAS, A.l.; MENEZES, 
R.s.; TELIS-ROMERO, J.

Único INDI 2012 01

Energia e meio ambiente.
HINRICCHS, R. A; 
KLEINBACH, M.; REIS, 
L.B.

Único Cengage Learning 2010 02

Energia e crise.
ROSA, Luiz Pinguelli 
(Org.). 

Único  Vozes 1984 02

Power system economics: 
desigining markets for…

STOFT, Steven. Único I.E.E.E. 2002 01

Energia solar para 
aquecimento de água no 
brasil: contribuições da 
eletrobrás procel e parceiros.

VASCONCELLOS, Luiz 
M.; LIMBERGER, Marcos
A. C.

Único Eletrobras Procel 2012 03

Energia nuclear e 
adjacências.

MARQUES, Alfredo. Único EDUERJ 2009 01

Bioenergia: um dialogo 
renovável 

EXLER, Rodolfo Bello; 
TEIXEIRA, Luis Polybio 
Brasil; SAMPAIO, Lorene
Paixão (Org.).

Único Vento Leste 2015 03

Energia nuclear: prós & 
contras.

MARIZ, Carlos Henrique 
et al.

Único Press Color 2012 01

Regulação jurídica do setor 
elétrico.

LANDAU, Elena (Coord.). Único Lumen Juris 2006 02

A energia elétrica em debate:
a experiência...

SCHIMDT, C.; 
MIRANDA, L. (Org.).

Único UFRGS 2013 05

 Eficiência energética: 
manual do professor.

SÓRIA, Ayres F.s.; 
FILIPINI, Fábio A. 

Único Base Editorial 2010 01

Setor elétrico: aspectos 
jurídicos relevantes.

VOLPE FILHO, C. A.; 
ALVARENGA, M. A. F. P.

Único Juruá 2004 15

COLEÇÃO energia – volume 
1: a evolução da aplicação 

COLEÇÃO ENERGIA Vol. 1 Atitude Editorial 2009 01
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da energia elétrica e suas 
consequências para a 
sociedade.

COLEÇÃO energia – volume 
2: a evolução da aplicação 
da energia elétrica e suas 
consequências para a 
sociedade.

COLEÇÃO ENERGIA Vol. 2 Atitude Editorial 2009 01

COLEÇÃO energia – volume 
3: a evolução da aplicação 
da energia elétrica e suas 
consequências para a 
sociedade.

COLEÇÃO ENERGIA Vol. 3 Atitude Editorial 2009 01

COLEÇÃO energia – volume 
4: a evolução da aplicação 
da energia elétrica e suas 
consequências para a 
sociedade.

COLEÇÃO ENERGIA Vol. 4 Atitude Editorial 2009 01

Memórias do projeto re-seb: 
a história da concepção da...

PAIXÃO, Lindolfo 
Ernesto.

Único Massao Ohno 2000 02

Setor elétrico brasileiro: 
passado e futuro – 10 anos.

GRUPO 
CANALENERGIA

Único Ed. Canalenergia 2005 01

Reforma do setor elétrico: 
livre acesso... anais. 

REFORMA (Coleção 
ambiental)

Único COPEL 1996 01

Energia elétrica e 
sustentabilidade: aspectos...

REIS, Lineu B.; CUNHA, 
Eldis C. N.

Único Manole 2006 03

MECÂNICA GERAL

TÍTULO AUTOR(ES) VOLUME EDITORA ANO QUANTIDADE

O paquímetro sem mistério.
BRASILIENSE, Mário 
Zanella.

Único Interciência 2000 04

Quadro geral de unidades de
medida: resolução do 
CONMETRO nº 12/88.

INMETRO. Único INMETRO 2007 03

Guia para a expressão da 
incerteza de medição.

ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE 
NORMAS TÉCNICAS; 
INMETRO.

Único INMETRO 2003 01

Metrologia: Profissionalizante
de mecânica.

NOVO TELECURSO: 
FUNDAÇÃO ROBERTO 
MARINHO; 
FEDERAÇÃO DAS 
INDÚSTRIAS DO 
ESTADO
DE SÃO PAULO

Único
Fundação Roberto

Marinho
2009 19

Metrologia: Profissionalizante
de mecânica.

TELECURSO 2000: 
FUNDAÇÃO ROBERTO 
MARINHO; 
FEDERAÇÃO DAS 
INDÚSTRIAS DO 
ESTADO
DE SÃO PAULO

Único
Fundação Roberto

Marinho
2000 04

Medida, normalização e 
qualidade: aspectos da 
história da metrologia no 
Brasil. 

DIAS, José Luciano de 
Mattos.

Único INMETRO 1998 01

Cálculo técnico.

TELECURSO 2000: 
FUNDAÇÃO ROBERTO 
MARINHO; 
FEDERAÇÃO DAS 
INDÚSTRIAS DO 
ESTADO DE SÃO
PAULO

Único Globo 2000 10

Cálculo técnico NOVO TELECURSO: 
FUNDAÇÃO ROBERTO 

Único Fundação Roberto
Marinho

2009 05
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MARINHO; 
FEDERAÇÃO DAS 
INDÚSTRIAS DO 
ESTADO
DE SÃO PAULO.

Ciência e engenharia dos 
materiais.

ASKELAND, Donald R.; 
WRIGHT, Wendelin J.

Único Cengage Learning 2014 03

Ciência e engenharia dos 
materiais: uma introdução.

CALLISTER, William D. Único LTC 2002 05

Materiais: profissionalizante 
de mecânica

NOVO TELECURSO: 
FUNDAÇÃO ROBERTO 
MARINHO; 
FEDERAÇÃO DAS 
INDÚSTRIAS DO 
ESTADO
DE SÃO PAULO.

Único
Fundação Roberto

Marinho
2009 19

Materiais. 

TELECURSO 2000: 
FUNDAÇÃO ROBERTO 
MARINHO; 
FEDERAÇÃO DAS 
INDÚSTRIAS DO 
ESTADO DE SÃO
PAULO

Único Globo 1995 09

Princípios de ciência dos 
materiais.

VAN VLACK, Lawrence 
H.

Único Blucher 2011 05

Princípios de ciência e 
tecnologia dos materiais. 

VAN VLACK, Lawrence 
H. 

Único Elsevier 1984 03

Materiais para equipamentos
de processo.

TELLES, Pedro C. Silva. Único Interciência 2003 02

Tecnologia dos materiais 
metálicos: propriedades, 
estruturas e processos de 
obtenção.

SANTOS, Givanildo 
Alves dos.

Único Érica 2015 01

Composição química dos 
aços. 

SOUZA, Sérgio Augusto 
de. 

Único Edgard Blücher 2001 03

Aços e ferros fundidos: 
características gerais, 
tratamentos térmicos, 
principais tipos. 

CHIAVERINI, Vicente. Único ABM 2005 10

Plásticos: moldes e matrizes.
SORS, L.; BARDOCZ, L; 
RADNOTI, I.

Único Hemus 2002 05

Resistência dos materiais. HIBBELER, R. C. Único Pearson Prentice Hall 2010 01

Ensaios de materiais: 
profissionalizante de 
mecânica.

NOVO TELECURSO: 
FUNDAÇÃO ROBERTO 
MARINHO; 
FEDERAÇÃO DAS 
INDÚSTRIAS DO 
ESTADO
DE SÃO PAULO.

Único
Fundação Roberto

Marinho
2009 10

Mecânica dos sólidos
TIMOSHENKO, Stephen;
GERE, James M. 

Vol. 1 LTC 1983 01

Mecânica dos sólidos
TIMOSHENKO, Stephen;
GERE, James M. 

Vol. 2 LTC 1984 01

Ensaios mecânicos de 
materiais metálicos: 
fundamentos teóricos e 
práticos.

SOUZA, Sérgio Augusto 
de.

Único Blucher 1982 10

Mecânica técnica e 
resistência dos materiais. 

MELCONIAN, Sarkis. Único Érica 2007 10

Biocorrosão, biofouling e 
biodeterioração de materiais.

VIDELA, Héctor A. Único E. Blucher 2003 01

Corrosão e seu controle.
RAMANATHAN, Lalgudi 
Venkataraman.

Único Hemus
20--

?
02
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Caderneta de Mecânica: 
para estudantes, 
principiantes, técnicos, 
engenheiros.

CARVILL, James. Único Hemus 2003 05

Manual prático do mecânico.
CUNHA, Lauro Salles; 
CRAVENCO, Marcelo 
Padovani.

Único Hemus 2006 05

Manual da construção de 
máquinas: (engenheiro 
mecânico) : tomo I

DUBBEL, Heinrich. Vol. 1 Hemus 1979 05

Manual da construção de 
máquinas: (engenheiro 
mecânico) : tomo II

DUBBEL, Heinrich. Vol. 2 Hemus 1979 05

Manual universal da técnica 
mecânica: tomo I.

OBERG, Erik; JONES, 
Franklin D.; HORTON, 
Holbrook Lynedon.

Vol. 1 Hemus 2004 05

Manual universal da técnica 
mecânica: tomo II.

OBERG, Erik; JONES, 
Franklin D.; HORTON, 
Holbrook Lynedon.

Vol. 2 Hemus 2004 05

Manual universal da técnica 
mecânica: tomo III.

OBERG, Erik; JONES, 
Franklin D.; HORTON, 
Holbrook Lynedon.

Vol. 3 Hemus 2004 05

Projeto de engenharia 
mecânica.

SHIGLEY, Joseph 
Edward; MISCHKE, 
Charles R; BUDYNAS, 
Richard G.

Único Bookman 2005 02

Projeto de máquinas: uma 
abordagem integrada.

NORTON, Robert L. Único Bookman 2004 05

Universo da Mecânica; 
Organização do trabalho; 
Normalização. 

TELECURSO 2000: 
FUNDAÇÃO ROBERTO 
MARINHO; 
FEDERAÇÃO DAS 
INDÚSTRIAS DO 
ESTADO DE SÃO
PAULO

Único Globo 2000 10

Universo da mecânica; 
Organização do trabalho; 
Normalização: 
profissionalizante de 
mecânica. 

NOVO TELECURSO: 
FUNDAÇÃO ROBERTO 
MARINHO; 
FEDERAÇÃO DAS 
INDÚSTRIAS DO 
ESTADO
DE SÃO PAULO.

Único
Fundação Roberto

Marinho
2009 05

Mecânica vetorial para 
engenheiros: Estática.

BEER, Ferdinand P; 
JOHNSTON, E. Russell; 
EISENBERG, Elliot R.; 
CLAUSEN, William E.

Único McGraw Hill 2006 05

Mecânica vetorial para 
engenheiros: Cinemática e 
Dinâmica.

BEER, Ferdinand P; 
JOHNSTON, E. Russell.

Único Makron Books 1991 05

Estática MERIAM, J. L. Único
Livros Técnicos e

Científicos
1977 01

Eficiência energética no uso 
de vapor: manual prático
PROCEL

NOGUEIRA, Luiz 
Augusto Horta; ROCHA, 
Carlos Roberto; 
NOGUEIRA, Fábio José 
H.

Único Eletrobrás 2005 05

Eficiência energética no uso 
de vapor: livro técnico
PROCEL. 

NOGUEIRA, Luiz 
Augusto Horta; ROCHA, 
Carlos Roberto; 
NOGUEIRA, Fábio José 
H.

Único Eletrobrás 2005 10

Motores de combustão 
interna

BRUNETTI, Franco. Vol. 1 Blucher 2012 07

Motores de combustão BRUNETTI, Franco. Vol. 2 Blucher 2012 07
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interna

Curso prático profissional 
para mecânicos de 
automóveis: o motor e seus 
acessórios

CHOLLET, H. M. Único Hemus 1981 05

Eficiência energética em 
sistemas de ar comprimido: 
livro técnico PROCEL

ROCHA, Newton Ribeiro;
MONTEIRO, Marco 
Aurélio Guimarães.

Único Eletrobrás 2005 10

Eficiência energética em 
sistemas de ar comprimido: 
manual prático PROCEL

ROCHA, Carlos Roberto;
MONTEIRO, Marco 
Aurélio Guimarães.

Único Eletrobrás 2005 05

Instalações de ar 
condicionado. 

CREDER, Hélio. Único LTC 2009 15

Eficiência energética em 
sistemas de refrigeração 
industrial e comercial: livro 
técnico PROCEL

VENTURINI, Osvaldo 
José; PIRANI, Marcelo 
José.

Único Eletrobrás 2005 10

Eficiência energética em 
sistemas de refrigeração 
industrial e comercial: 
manual prático
PROCEL. 

VENTURINI, Osvaldo 
José; PIRANI, Marcelo 
José.

Único Eletrobrás 2005 05

Refrigeração. COSTA, Ênnio Cruz da. Único Edgard Blucher 1982 10

Manual do frio: fórmulas 
técnicas, refrigeração e ar-
condicionado. 

RAPIN, P. Único Hemus 2001 05

Introdução à tecnologia da 
refrigeração e da 
climatização.

SILVA, Jesué Graciliano 
da

Único Artliber 2004 40

Refrigeração comercial e 
climatização industrial. 

SILVA, José de Castro. Único Hemus 2006 10

Refrigeração industrial.
STOECKER, W. F.; SAIZ
JABARDO, J. M.

Único Edgard Blucher 2002 10

Manual de geladeiras: 
residenciais, comerciais e 
industriais.

ANDERSON, Edwin P; 
PALMQUIST, Roland E.

Único Hemus 2002 15

Manual prático de geladeiras:
refrigeração industrial e 
residencial.

LAUAND, Carlos 
Antonio. 

Único Hemus 2004 05

Equipamentos industriais e 
de processo.

MACINTYRE, Archibald 
Joseph.

Único LTC 2011 40

Vasos de pressão. TELLES, Pedro C. Silva. Único LTC 1996 02

Tubulações industriais: 
materiais, projeto, 
montagem.

TELLES, Pedro C. Silva. Único LTC 2008 30

Tubulações industriais: 
cálculo. 

TELLES, Pedro C. Silva. Único LTC 1999 10

Eficiência energética em 
sistemas de
bombeamento: manual 
prático. 

 MONACHESI, Marcelo 
Gaio; MONTEIRO, Marco
Aurélio Guimarães; 
ROCHA, Carlos Roberto.

Único Eletrobrás 2005 05

Mecânica das bombas.
LIMA, Epaminondas Pio 
Correia.

Único Interciência 2003 14

Bombas e instalações de 
bombeamento.

MACINTYRE, Archibald 
Joseph.

Único LTC 2008 04

Bombas Industriais.
MATTOS, Edson 
Ezequiel de; FALCO, 
Reinaldo de. 

Único Interciência 1998 11

Fundamentos da 
conformação mecânica dos 
metais.

HELMAN, Horacio; 
CETLIN, Paulo Roberto.

Único Artliber 2005 06
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Conformação mecânica. SCHAEFFER, Lirio. Único Imprensa Livre 2004 02

Tecnologia mecânica: vol. I: 
estrutura e propriedades

CHIAVERINI, Vicente. Vol. 1 Pearson Makron Books 1986 15

Tecnologia mecânica: vol. II: 
processos de fabricação e 
tratamento

CHIAVERINI, Vicente. Vol. 2 Pearson Makron Books 1986 15

Tecnologia mecânica: vol. III:
materiais de construção 
mecânica

CHIAVERINI, Vicente. Vol. 3 Pearson Makron Books 1986 15

Processos de fabricação: 
volume 1: profissionalizante 
de mecânica. 

NOVO TELECURSO. 
FUNDAÇÃO ROBERTO 
MARINHO; 
FEDERAÇÃO DAS 
INDÚSTRIAS DO 
ESTADO
DE SÃO PAULO

Vol. 1
Fundação Roberto

Marinho
2009 20

Processos de fabricação: 
volume 2: profissionalizante 
de mecânica. 

NOVO TELECURSO. 
FUNDAÇÃO ROBERTO 
MARINHO; 
FEDERAÇÃO DAS 
INDÚSTRIAS DO 
ESTADO
DE SÃO PAULO

Vol. 2
Fundação Roberto

Marinho
2009 20

Processos de fabricação: 
volume 3: profissionalizante 
de mecânica. 

NOVO TELECURSO. 
FUNDAÇÃO ROBERTO 
MARINHO; 
FEDERAÇÃO DAS 
INDÚSTRIAS DO 
ESTADO
DE SÃO PAULO

Vol. 3
Fundação Roberto

Marinho
2009 20

Processos de fabricação: 
volume 4: profissionalizante 
de mecânica. 

NOVO TELECURSO. 
FUNDAÇÃO ROBERTO 
MARINHO; 
FEDERAÇÃO DAS 
INDÚSTRIAS DO 
ESTADO
DE SÃO PAULO

Vol. 4
Fundação Roberto

Marinho
2009 20

Processos de fabricação: 
volume 1

TELECURSO 2000: 
FUNDAÇÃO ROBERTO 
MARINHO; 
FEDERAÇÃO DAS 
INDÚSTRIAS DO 
ESTADO
DE SÃO PAULO

Vol. 1 Globo 1996 18

Processos de fabricação: 
volume 2

TELECURSO 2000: 
FUNDAÇÃO ROBERTO 
MARINHO; 
FEDERAÇÃO DAS 
INDÚSTRIAS DO 
ESTADO
DE SÃO PAULO

Vol. 2 Globo 1996 18

Processos de fabricação: 
volume 3

TELECURSO 2000: 
FUNDAÇÃO ROBERTO 
MARINHO; 
FEDERAÇÃO DAS 
INDÚSTRIAS DO 
ESTADO
DE SÃO PAULO

Vol. 3 Globo 1996 21

Processos de fabricação: 
volume 4

TELECURSO 2000: 
FUNDAÇÃO ROBERTO 
MARINHO; 
FEDERAÇÃO DAS 
INDÚSTRIAS DO 
ESTADO
DE SÃO PAULO

Vol. 4 Globo 1996 21

MANUAL prático de 
máquinas ferramenta

MANUAL Único Hemus 2005 05
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Tratamento térmico; 
Tratamento de superfície.

TELECURSO 2000: 
FUNDAÇÃO ROBERTO 
MARINHO; 
FEDERAÇÃO DAS 
INDÚSTRIAS DO 
ESTADO
DE SÃO PAULO

Único Globo 1996 10

Tratamento térmico; 
Tratamento de superfície: 
profissionalizante de 
mecânica

NOVO TELECURSO. 
FUNDAÇÃO ROBERTO 
MARINHO; 
FEDERAÇÃO DAS 
INDÚSTRIAS DO 
ESTADO
DE SÃO PAULO

Único
Fundação Roberto

Marinho
2009 05

A técnica da ajustagem: 
metrologia, medição, roscas, 
acabamento.

A TÉCNICA Único Hemus 2004 10

Estampos de corte: técnicas 
e aplicações. 

BRITO, Osmar de Único Hemus 2004 05

Soldagem: fundamentos e 
tecnologia.

MARQUES, P. V; 
MODENESI, P. J.; 
BRACARENSE, A. Q.

Único Editora UFMG 2007 10

Soldagem: processos e 
metalurgia. 

WAINER, E.; BRANDI, S.
D.; MELLO, F. D. H.

Único Edgard Blucher 1992 05

Fundamentos e prática da 
soldagem a plasma.

REIS, Ruhan Pablo; 
SCOTTI, Américo.

Único ARTLIBER 2007 05

Soldagem MIG/MAG: melhor 
entendimento, melhor 
desempenho

SCOTTI, Américo; 
PONOMAREV, Vladimir. 

Único ARTLIBER 2008 05

Elementos de máquinas. 
CUNHA, Lamartine 
Bezerra da.

Único LTC 2005 05

Elementos de máquinas: 
volume 1: profissionalizante 
de mecânica.

NOVO TELECURSO. 
FUNDAÇÃO ROBERTO 
MARINHO; 
FEDERAÇÃO DAS 
INDÚSTRIAS DO 
ESTADO
DE SÃO PAULO

Vol. 1
Fundação Roberto

Marinho
2009 20

Elementos de máquinas: 
volume 2: profissionalizante 
de mecânica.

NOVO TELECURSO. 
FUNDAÇÃO ROBERTO 
MARINHO; 
FEDERAÇÃO DAS 
INDÚSTRIAS DO 
ESTADO
DE SÃO PAULO

Vol. 2
Fundação Roberto

Marinho
2009 20

Elementos de máquinas: 
volume 1.

TELECURSO 2000: 
FUNDAÇÃO ROBERTO 
MARINHO; 
FEDERAÇÃO DAS 
INDÚSTRIAS DO 
ESTADO
DE SÃO PAULO

Vol. 1 Globo 2003 09

Elementos de máquinas: 
volume 2.

TELECURSO 2000: 
FUNDAÇÃO ROBERTO 
MARINHO; 
FEDERAÇÃO DAS 
INDÚSTRIAS DO 
ESTADO
DE SÃO PAULO

Vol. 2 Globo 2003 11

Elementos de máquinas. MELCONIAN, Sarkis. Único Érica 2007 10

Elementos de máquinas NIEMANN, Gustav Vol. 1 Edgard Blucher 1971 10

Elementos de máquinas NIEMANN, Gustav Vol. 2 Edgard Blucher 1971 10

Elementos de máquinas NIEMANN, Gustav Vol. 3 Edgard Blucher 1971 10

Tolerâncias, rolamentos e TOLERÂNCIAS Único Hemus 2007 10
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engrenagens: tecnologia 
mecânica.

Fundamentos da usinagem 
dos metais.

FERRARESI, Dino. Único Edgard Blucher 1977 05

Tecnologia da usinagem dos 
materiais.

DINIZ, A. E; 
MARCONDES, F. C; 
COPPINI, N. L.

Único ARTLIBER 2001 05

Manual prático do torneiro 
mecânico e do fresador. 

ROSSETTI, Tonino. Único Hemus 2004 13

Tornearia.
BRASIL. Secretaria de 
Educação Profissional e 
Tecnológica.

Único IFB 2016 06

Introdução à usinagem com 
CNC: comando numérico 
computadorizado.

FITZPATRICK, Michael. Único AMGH 2013 01

Comando numérico cnc: 
técnica operacional: 
torneamento: programação e
operação.

IFAO. Único E.P.U. 1985 05

CNC:  programação de 
comandos numericos 
computadorizados: 
torneamento.

SILVA, Sidnei 
Domingues. 

Único Érica 2007 10

PCM: planejamento e 
controle da manutenção.

VIANA, Herbert Ricardo 
Garcia. 

Único Qualitymark 2009 10

Manual prático da 
manutenção industrial. 

SANTOS, Valdir 
Aparecido dos.

Único Ícone 2010 05

Manutenção: 
profissionalizante de 
mecânica.

NOVO TELECURSO. 
FUNDAÇÃO ROBERTO 
MARINHO; 
FEDERAÇÃO DAS 
INDÚSTRIAS DO 
ESTADO
DE SÃO PAULO

Único
Fundação Roberto

Marinho
2009 20

Administração da 
Manutenção: 
profissionalizante de 
mecânica.

NOVO TELECURSO. 
FUNDAÇÃO ROBERTO 
MARINHO; 
FEDERAÇÃO DAS 
INDÚSTRIAS DO 
ESTADO
DE SÃO PAULO

Único
Fundação Roberto

Marinho
2009 10

Manutenção.

TELECURSO 2000: 
FUNDAÇÃO ROBERTO 
MARINHO; 
FEDERAÇÃO DAS 
INDÚSTRIAS DO 
ESTADO
DE SÃO PAULO

Único Globo 2003 11

Técnicas de manutenção 
preditiva

NEPOMUCENO, Lauro 
Xavier. 

Vol. 1 Edgard Blucher 1989 10

Técnicas de manutenção 
preditiva

NEPOMUCENO, Lauro 
Xavier. 

Vol. 2 Edgard Blucher 1989 10

Gestão da manutenção 
elétrica, eletrônica e 
mecânica.

RODRIGUES, Marcelo. Único Base Editorial 2010 01

Instalações hidráulicas e 
sanitárias: prediais e 
industriais.

MACINTYRE, Archibald 
Joseph.

Único LTC 2009 02

Manual de instalações 
hidráulicas e sanitárias.

MACINTYRE, Archibald 
Joseph.

Único LTC 2008 02

Ciclo ambiental da água: da 
chuva à gestão.

TELLES, Dirceu D'Alkmin
(Org.); GÓIS, Josué 
Souza de (Colab.)

Único Blucher 2013 01
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Reúso da água: conceitos, 
teorias e práticas.

TELLES, Dirceu 
D'Alkmin; COSTA, 
Regina Helena Pacca 
Guimarães (Coord.)

Único Blucher 2010 01

Água: métodos e tecnologia 
de tratamento. 

RICHTER, Carlos A. Único Blucher 2009 02

Tratamento de água: 
tecnologia atualizada. 

RICHTER, Carlos A.; 
AZEVEDO NETTO, José 
M. de. 

Único Blucher 2015 01

Compostagem: nada se cria, 
nada se perde; tudo se 
transforma.

MASSUKADO, Luciana 
Miyoko.

Único IFB 2016 07

Manual de tecnologia 
automotiva.

BOSCH, Robert. Único 2005 01

AUTOMAÇÃO E CONTROLE

TÍTULO AUTOR(ES) VOLUME EDITORA ANO QUANTIDADE

Instrumentação, controle e 
automação de processos.

ALVES, José Luiz 
Loureiro.

Único LTC 2005 09

Instrumentação e 
fundamentos de medidas

BALBINOT, Alexandre; 
BRUSAMARELLO, 
Valner João.

Vol. 1 LTC 2006 09

Inteligência artificial em 
controle e automação.

NASCIMENTO JÚNIOR, 
Cairo Lúcio; 
YONEYAMA, Takashi.

Único Edgard Blucher 2000 05

Controle de processos 
industriais: princípios e 
aplicações.

FRANCHI, Claiton Moro. Único Érica 2011 03

Automação: 
profissionalizante de 
mecânica.

NOVO TELECURSO. 
FUNDAÇÃO ROBERTO 
MARINHO; 
FEDERAÇÃO DAS 
INDÚSTRIAS DO 
ESTADO
DE SÃO PAULO

Único
Fundação Roberto

Marinho
2009 10

Automação.

TELECURSO 2000: 
FUNDAÇÃO ROBERTO 
MARINHO; 
FEDERAÇÃO DAS 
INDÚSTRIAS DO 
ESTADO
DE SÃO PAULO

Único Globo 1996 10

Controladores lógicos 
programáveis: sistemas 
discretos. 

FRANCHI, Claiton Moro; 
CAMARGO, Valter Luís 
Arlindo de.

Único Érica 2009 05

Automação aplicada: 
descrição e implementação 
de sistemas sequenciais com
PLCs

GEORGINI, Marcelo. Único Érica 2007 21

Automação industrial. NATALE, Ferdinando. Único Érica 2010 19

Engenharia de sistemas de 
controle.

NISE, Norman S. Único LTC 2002 05

Automação industrial PLC: 
teoria e aplicações, curso 
básico.

PRUDENTE, Francesco. Único LTC 2011 16

Controladores lógicos 
programáveis (CLPs)

SANTOS, Winderson 
Eugenio dos. 

Único Base Editorial 2010 01

Automação e controle 
discreto. 

SILVEIRA, Paulo Rogério
da; SANTOS, Winderson 
E. dos.

Único Érica 2010 20

Primeiros passos com o 
arduino.

BANZI, Massimo; 
SHILOH, Michael. 

Único Novatec 2015 03
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Arduino em ação. 
EVANS, Martin; NOBLE, 
Joshua; HOCHENBAUM,
Jordan. 

Único Novatec 2013 03

Primeiros passos com 
sensores: perceba o mundo 
usando eletrônica, Arduino e 
Raspberry Pi.

KARVINEN, Kimmo; 
KARVINEN, Tero.

Único Novatec 2014 03

Automação 
eletropneumática.

BONACORSO, Nelso 
Gauze; NOLL, Valdir. 

Único Érica 2007 08

Automação pneumática: 
projetos, dimensionamento. 

BUSTAMANTE FILHO, 
Arivelto.

Único Érica 2007 09

Automação hidráulica: 
projetos, dimensionamento e 
análise de circuitos. 

FIALHO, Arivelto 
Bustamante.

Único Érica 2010 20

DESENHO TÉCNICO

TÍTULO AUTOR(ES) VOLUME EDITORA ANO QUANTIDADE

Desenho mecânico DEHMLOW, M.; KIEL, E. Vol. 1 EPU 1974 05

Desenho mecânico DEHMLOW, M.; KIEL, E. Vol. 2 EPU 1974 05

Desenho mecânico DEHMLOW, M.; KIEL, E. Vol. 3 EPU 1974 05

Desenho eletrotécnico e 
eletromecânico.

DEL MONACO, Gino; 
RE, Vittorio. 

Único Hemus 1975 05

Desenho técnico e tecnologia
gráfica.

FRENCH, Thomas E.; 
VIERCK, Charles J. 

Único Globo 2005 10

Leitura e interpretação de 
desenho técnico-mecânico: 
volume 1: profissionalizante 
de mecânica.

NOVO TELECURSO. 
FUNDAÇÃO ROBERTO 
MARINHO; 
FEDERAÇÃO DAS 
INDÚSTRIAS DO 
ESTADO
DE SÃO PAULO

Vol. 1
Fundação Roberto

Marinho
2009 10

Leitura e interpretação de 
desenho técnico-mecânico: 
volume 2: profissionalizante 
de mecânica.

NOVO TELECURSO. 
FUNDAÇÃO ROBERTO 
MARINHO; 
FEDERAÇÃO DAS 
INDÚSTRIAS DO 
ESTADO
DE SÃO PAULO

Vol. 2
Fundação Roberto

Marinho
2009 10

Leitura e interpretação de 
desenho técnico mecânico: 
volume 1: desenho projetivo.

TELECURSO 2000: 
FUNDAÇÃO ROBERTO 
MARINHO; 
FEDERAÇÃO DAS 
INDÚSTRIAS DO 
ESTADO
DE SÃO PAULO

Vol. 1 Globo 2003 10

Leitura e interpretação de 
desenho técnico mecânico: 
volume 2: representações 
convencionais.

TELECURSO 2000: 
FUNDAÇÃO ROBERTO 
MARINHO; 
FEDERAÇÃO DAS 
INDÚSTRIAS DO 
ESTADO
DE SÃO PAULO

Vol. 2 Globo 2003 10

Leitura e interpretação de 
desenho técnico mecânico: 
volume 3

TELECURSO 2000: 
FUNDAÇÃO ROBERTO 
MARINHO; 
FEDERAÇÃO DAS 
INDÚSTRIAS DO 
ESTADO
DE SÃO PAULO

Vol. 3 Globo 2003 10

Desenho técnico básico.
MICELI, M. T.; 
FERREIRA, P.

Único Ao Livro Técnico 2008 10

Desenho técnico 
fundamental. 

SILVA, Eurico de Oliveira
e; ALBIERO, Evando.

Único EPU 1977 10

Desenho técnico moderno. SILVA, Arlindo; Único LTC 2006 05
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RIBEIRO, Carlos 
Tavares; DIAS, João; 
SOUSA, Luís.

Manual básico de desenho 
técnico.

SPECK, Henderson 
José; PEIXOTO, V. V.

Único Editora da UFSC 2007 10

Informática aplicada ao 
desenho técnico. 

JUNGHANS, Daniel. Único Base Editorial 2010 01

Desenho geométrico: ensino 
programado.

SILVA, Agostinho. Único Didática Irradiante 1969 01

Desenho geométrico.
CARVALHO, Benjamin 
de A.

Único Ao Livro Técnico 1967 01

Inteligência visual e 3-D: 
compreendendo conceitos 
básicos da geometria 
espacial. 

MONTENEGRO, Gildo A. Único Edgard Blücher 2005 03

FÍSICA

TÍTULO AUTOR(ES) VOLUME EDITORA ANO QUANTIDADE

Os alicerces da física: 2: 
termologia, óptica, 
ondulatória.

FUKE, Luiz Felipe; 
SHIGEKIYO, Carlos 
Tadashi; YAMAMOTO, 
Kazuhito. 

Vol. 2 Saraiva 1994 01

Física: um curso 
universitário: volume 1 - 
mecânica

ALONSO, Marcelo; 
FINN, Edward J.

Vol. 1  Edgard Blücher 1972 01

Física: um curso 
universitário: volume 2 - 
campos e ondas

ALONSO, Marcelo; 
FINN, Edward J.

Vol. 2 Edgard Blücher 1972 01

Imagens da física: as ideias 
e as experiências, do 
pêndulo aos quarks : curso 
completo.

AMALDI, U. Único Scipione 2006 02

Convite à física. BEN-DOV, Yoav. Único Jorge Zahar 1996 01

Tópicos de física, 3: 
eletricidade, física moderna e
análise dimensional.

BISCUOLA, Gualter 
José; VILLAS BOAS, 
Newton; DOCA, Ricardo 
Helou. 

Vol. 3 Saraiva 2007 01

Minimanual compacto de 
física: teoria e prática.

BOSQUILHA, 
Alessandra; PELEGRINI,
Márcio. 

Único Rideel 2003 01

Física clássica: óptica e 
ondas.

CALÇADA, Caio Sérgio; 
SAMPAIO, José Luiz. 

Único Atual 1985 01

Física clássica: termologia
CALÇADA, Caio Sérgio; 
SAMPAIO, José Luiz. 

Único Atual 1985 01

As faces da física:
CARRON, Wilson; 
GUIMARÃES, Osvaldo. 

Único Moderna 1997 01

Aulas de física: 1: mecânica. 
FERRARO, Nicolau 
Gilberto; SOARES, Paulo
Antonio de Toledo. 

Vol. Atual 2003 10

Aulas de física: 2: termologia,
óptica, ondas.

FERRARO, Nicolau 
Gilberto; SOARES, Paulo
Antonio de Toledo. 

Vol. Atual 2003 10

Aulas de física: 3: 
eletricidade, física moderna. 

FERRARO, Nicolau 
Gilberto; SOARES, Paulo
Antonio de Toledo. 

Vol. Atual 2003 09

Física básica
FERRARO, Nicolau 
Gilberto; SOARES, Paulo
Antonio de Toledo.

Único Atual 1998 01

Física FERRARO, Nicolau 
Gilberto; TORRES, 
Carlos Magno A.; 
PENTEADO, Paulo 

Único Moderna 2012 01
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César Martins.

Física em 12 lições: fáceis e 
não tão fáceis. 

FEYNMAN, Richard 
Phillips. 

Único Ediouro 2005 01

Física: 1: mecânica: ensino 
médio.

BONJORNO, José 
Roberto et al.

Único FTD 2016 01

Física: 2: termologia, óptica, 
ondulatória: ensino médio.

BONJORNO, José 
Roberto et al.

Único FTD 2016 01

Física: 3: eletromagnetismo, 
fisíca moderna: ensino 
médio.

BONJORNO, José 
Roberto et al.

Único FTD 2016 01

Física: conceitos e contextos:
pessoal, social, histórico: 1: 
movimento, força, 
astronomia. 

PIETROCOLA, Maurício 
et al. 

Único FTD 2013 01

Física: 3º ano : ensino médio
MENEZES, Luis Carlos 
de et al. 

Único Editora PD 2010 01

Física: conceitos e contextos:
pessoal, social, histórico: 3: 
eletricidade e magnetismo, 
ondas eletromagnéticas,
radiação e matéria. 

PIETROCOLA, Maurício 
et al. 

Único FTD 2013 01

Física completa

BONJORNO, Regina 
Azenha; BONJORNO, 
José Roberto; 
BONJORNO, Valter; 
RAMOS, Clinton Marcico.

Único FTD 2001 01

Física: 3: eletromagnetismo, 
física moderna

GASPAR, Alberto. Único Ática 2005 10

Física GASPAR, Alberto. Único Ática 2006 10

Física: 2 : ondas, óptica, 
termodinâmica

GASPAR, Alberto. Único Ática 2004 10

Física II: 
HALLIDAY, David; 
RESNICK, Robert. 

Vol. 1 LTC 1976 01

O que é física HAMBURGER, Ernst W. Único Brasiliense 2001 05

Física: contexto & 
aplicações, 2: ensino médio

LUZ, Antonio Máximo 
Ribeiro da; 
ALVARENGA, Beatriz 
Gonçalves de. 

Único Scipione 2012 01

Física

LUZ, Antonio Máximo 
Ribeiro da; 
ALVARENGA, Beatriz 
Gonçalves de. 

Único Scipione 2012 01

Curso de física

LUZ, Antonio Máximo 
Ribeiro da; 
ALVARENGA, Beatriz 
Gonçalves de

Vol. 1 Scipione 2005 11

Óptica, ondas, calor: 
segundo grau

MORETTO, Vasco 
Pedro.

Único Ática 1982 01

Curso de física básica, 2: 
fluidos, oscilações e ondas, 
calor.

NUSSENZVEIG, H. 
Moysés.

Único Blucher 2014 10

Curso de física básica, 3: 
eletromagnetismo.

NUSSENZVEIG, H. 
Moysés. 

Único Blucher 1997 10

Física básica 1: mecânica.
PAULI, Ronald Ulysses; 
MAUAD, Farid Carvalho; 
SIMÃO, Cláudio. 

Único EPU 1979 01

Física 3: ondas, acústica, 
óptica.

PAULI, Ronald Ulysses; 
MAUAD, Farid Carvalho; 
HEILMANN, Hans Peter.

Único EPU 1980 01

Física 4: eletricidade, 
magnetismo, física moderna, 

PAULI, Ronald Ulysses; 
MAUAD, Farid Carvalho; 

Único EPU 1980 01
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análise dimensional. HEILMANN, Hans Peter.

Os fundamentos da física: 2: 
termologia,
óptica geométrica e ondas. 

RAMALHO JUNIOR, 
Francisco; FERRARO, 
Nicolau Gilberto; 
SOARES, Paulo Antonio 
de Toledo.

Único Moderna 1988 01

Os fundamentos da física: 
mecânica.

RAMALHO JUNIOR, 
Francisco; FERRARO, 
Nicolau Gilberto; 
SOARES, Paulo Antonio 
de Toledo.

Único Moderna 2009 01

Os fundamentos da física: 1: 
mecânica.

RAMALHO JUNIOR, 
Francisco; FERRARO, 
Nicolau Gilberto; 
SOARES, Paulo Antonio 
de Toledo.

Único Moderna 1989 01

Física, 2: os fundamentos da 
física: termologia, óptica, 
ondas.

RAMALHO JUNIOR, 
Francisco; FERRARO, 
Nicolau Gilberto; 
SOARES, Paulo Antonio 
de Toledo. 

Único Moderna 2009 01

Física, 3 : os fundamentos da
física: eletricidade, 
introdução à Física Moderna,
análise dimensional

RAMALHO JUNIOR, 
Francisco; FERRARO, 
Nicolau Gilberto; 
SOARES, Paulo Antonio 
de Toledo.

Único Moderna 2009 01

Física II
HALLIDAY, David; 
RESNICK, Robert

Vol. 2 LTC 1974 01

Universo da física 1: 
mecânica.

SAMPAIO, José Luiz; 
CALÇADA, Caio Sérgio.

Único Atual 2005 05

Tópicos de física, 1: 
mecânica.

DOCA, Ricardo Helou; 
BISCUOLA, Gualter 
José; VILLAS BOAS, 
Newton.

Único Saraiva 2012 01

Tópicos de física, 2: 
termologia, ondulatória, 
óptica.

VILLAS BOAS, Newton; 
DOCA, Ricardo Helou; 
BISCUOLA, Gualter 
José.

Único Saraiva 2012 02

Os alicerces da física: 
termologia, óptica, 
ondulatória

FUKE, Luiz Felipe; 
SHIGEKIYO, Carlos 
Tadashi; YAMAMOTO, 
Kazuhito.

Vol. 2 Saraiva 2002 01

Física: eletromagnetismo e 
física moderna

GASPAR, Alberto. Vol. 3 Ática 2009 01

Fundamentos de física 1: 
mecânica

HALLIDAY, David; 
RESNICK, Robert; 
WALKER, Jearl.

Único LTC 2006 01

Física conceitual HEWITT, Paul G. Único Bookman 2002 01

Curso de física

LUZ, Antonio Máximo 
Ribeiro da; 
ALVARENGA, Beatriz 
Gonçalves de. 

Vol. 2 Scipione 2009 10

Curso de física

LUZ, Antonio Máximo 
Ribeiro da; 
ALVARENGA, Beatriz 
Gonçalves de. 

Vol. 3 Scipione 2010 07

Curso de física básica, 4 : 
ótica, relatividade, física 
quântica

NUSSENZVEIG, H. 
Moysés.

Único Blucher 2014 03

Os fundamentos da física: 2: 
termologia, óptica 
geométrica, ondas.

RAMALHO JUNIOR, 
Francisco; FERRARO, 
Nicolau Gilberto; 
SOARES, Paulo Antonio 
de Toledo. 

Único Moderna 1995 01
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Física 1.
RESNICK, Robert; 
HALLIDAY, David; 
KRANE, Kenneth S.

Único LTC 2003 01

 Os alicerces da física: 
mecânica

YAMAMOTO, Kazuhito; 
FUKE, Luiz Felipe; 
SHIGEKIYO, Carlos 
Tadashi. 

Vol. 1 Ssraiva 2002 01

Física
CARRON, Wilson; 
GUIMARÃES, Osvaldo. 

Único Moderna 2003 01

Física
GONÇALVES FILHO, 
Aurélio; TOSCANO, 
Carlos.

Único Scipione 2007 01

Curso de física básica, 1: 
mecânica

NUSSENZVEIG, H. 
Moysés.

Único Blucher 2013 10

Os fundamentos da física: 3: 
eletricidade

RAMALHO JUNIOR, 
Francisco; FERRARO, 
Nicolau Gilberto; 
SOARES, Paulo Antonio 
de Toledo.

Único Moderna 1993 02

Física
SAMPAIO, José Luiz; 
CALÇADA, Caio Sérgio

Único Atual 2005 01

Física: 1 : mecânica GASPAR, Alberto. Único Ática 2004 10

A evolução da Física. 
EINSTEIN, Albert; 
INFELD, Leopold.

Único Zahar 2008 08

Biografias: aprendendo 
física, 1: mecânica.

FERRACINI, Gerson. Único Scipione 1996 01

Introdução às ciências 
térmicas: termodinâmica, 
mecânica dos fluídos e
transferência de calor

SCHMIDT, Frank W.; 
HENDERSON, Robert 
E.; WOLGEMUTH, Carl 
H.

Único Blucher 1996 01

Princípios de transferência 
de calor. 

KREITH, Frank; BOHN, 
Mark.

Único Cengage Learning 2003 01

CIÊNCIAS DO MEIO AMBIENTE

TÍTULO AUTOR(ES) VOLUME EDITORA ANO QUANTIDADE

Agrobiodiversidade e direitos
dos agricultores.

SANTILLI, Juliana. Único Peirópolis 2009 01

A terceira margem: em busca
do ecodesenvolvimento.

SACHS, Ignacy Único Companhia das Letras 2009 01

O meio ambiente em debate.
BRANCO, Samuel 
Murgel. 

Único Moderna 2001 01

Baía de Todos os Santos: 
avanços nos estudos de 
longo prazo.

HATJE, Vanessa; 
DANTAS, Lys Maria 
Vinhaes; ANDRADE, 
Jailson B. de (Org.). 

Único EDUFBA 2018 01

Rima – relatório de impacto 
ambiental: legislação, 
elaboração e resultados.

VERDUM, R.; 
MEDEIROS, R. M. V. 
(Org.)

Único
Editora

da UFRGS
2006 05

Ecocivilização: ambiente e 
direito no limiar da vida. 

AZEVEDO, Plauto 
Faraco de. 

Único Revista dos Tribunais 2005 04

Novos paradigmas 
ambientais: desenvolvimento
ao ponto sustentável

BRAUN, Ricardo. Único Vozes 2005 01

O pagamento po r serviços 
ambientais: o mercado de ....
Goiania

BROSE, Markus (Org.) Único Editora da UCG 2009 01

Meio ambiente & 
desenvolvimento.

VEIGA, José Eli da. Único SENAC 2006 05

Indústria no Brasil: produção 
sustentável

SCHLESINGER, Sergio. Único FASE 2001 01
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Responsabilidade do estado 
em face do dano ambiental.

PORFIRIO JUNIOR, 
Nelson de Freitas

Único Malheiros 2002 05

 Relações de consumo: meio
ambiente.

PEREIRA, A.o.p.; HORN,
L. F. D. R.

Único EDUCS 2009 01

O direito e o 
desenvolvimento sustentável.

RIOS, A.v.v.; IRIGARAY, 
C. T. H.

Único IEB 2005 05

Dano ambiental e sua 
reparação.

SILVA, Danny Monteiro 
da. 

Único Juruá 2005 05

Política nacional do meio 
ambiente: comentários

ANTUNES, Paulo de 
Bessa

Único Lumen Juris 2005 05

Direito ambiental brasileiro.
MACHADO, Paulo 
Affonso Leme.

Único Malheiros Editores 2008 05

Meio ambiente: legislação 
federal.

SABATOVSKI, E; 
FONTOURA, Ip; KLOCK,
Ab.

Único Juruá 2008 05

Tutela penal do meio 
ambiente: breves

SIRVINSKAS, Luís 
Paulo.

Único Saraiva 2004 05

Meio ambiente urbano.
MARQUES, José 
Roberto. 

Único FORENSE 2005 05

Tratados internacionais de 
direito ambiental. 

SCHMIDT, C. A.; 
FREITAS, M. A. P.

Único Juruá 2008 05

A constituição federal e a 
efetividade das normas 
ambientais.

FREITAS, Vladimir 
Passos de.

Único Revista dos Tribunais 2005 05

Direito ambiental 
constitucional.

SILVA, José Afonso da. Único Malheiros 2007 05

Ecopráticas na EPT: 
desenvolvimento, meio 
ambiente e sustentabilidade.

SANTOS, Adriana Paula 
Oliveira; RAPÔSO, 
Áurea Luiza Q. R. e S.; 
FARTES, Vera Lúcia 
Bueno.

Único IFAL 2011 03

Metrópoles: e 
desenvolvimento sustentável

SILVA, S. B. M.; 
GMUNDER, U. (Org.)

Único ICBA 1996 01

50 grandes ambientalistas: 
de Buda a Chico Mendes.

PALMER, Joy A. (Org.). Único Contexto 2006 05

Ciência ambiental. MILLER JR., G. Tyler. Único Cengage Learning 2007 03

Ecopercepção: um resumo 
didático dos desafios

DIAS, Genebaldo Freire Único GAIA 2004 05

Caminhos para o 
desenvolvimento sustentável.

SACHS, Ignacy; 
BUARQUE, Cristovam 
(Pref)

Único Garamond 2002 05

O desafio ambiental.
GONÇALVES, Carlos 
Walter Porto.

Único Record 2012 01

Uma verdade incoveniente: o
que devemos saber

GORE, Albert. Único Manole 2006 05

Curso de gestão ambiental.
PHILIPPI JR, A.; 
ROMERO, M. A.; 
BRUNA, G. C.

Único Manole 2004 05

MATEMÁTICA

TÍTULO AUTOR(ES) VOLUME EDITORA ANO QUANTIDADE

Matemática: interação e 
tecnologia

BALESTRI, Rodrigo 
Dias.

Vol. 1 Leya 2016 03

Matemática: interação e 
tecnologia

BALESTRI, Rodrigo 
Dias.

Vol. 2 Leya 2016 02

Matemática: interação e 
tecnologia

BALESTRI, Rodrigo 
Dias.

Vol. 3 Leya 2016 03

Matemática aula por aula: 
vol.1: progressões

BARRETO FILHO, B.; 
SILVA, C. X.

Vol. 1 FTD 2005 05
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Matemática aula por aula: 
vol.2: progressões. 

BARRETO FILHO, B.; 
SILVA, C. X.

Vol. 2 FTD 2005 05

Matemática aula por aula: 
vol. 3

BARRETO FILHO, B.; 
SILVA, C. X.

Vol. 3 FTD 2005 05

 Matemática aula por aula: 
vol.1: trigonometria.

BARRETO FILHO, B.; 
SILVA, C. X.

Vol. 1 FTD 2005 05

Matemática aula por aula: 
vol.2: trigonometria.

BARRETO FILHO, B.; 
SILVA, C. X.

Vol. 2 FTD 2005 05

Curso de matemática
BIANCHINI, Edwaldo; 
PACCOLA, H.

Único Moderna 2003 09

Matemática DANTE, Luiz Roberto. Único Ática 2010 10

Matemática: contexto e 
aplicações

DANTE, Luiz Roberto. Vol. 1 Ática 2007 09

Matemática: contexto e 
aplicações

DANTE, Luiz Roberto. Vol. 2 Ática 2007 10

Matemática: contexto e 
aplicações

DANTE, Luiz Roberto. Vol. 3 Ática 2008 10

Fundamentos de matemática
elementar 10

DOLCE, Osvaldo; 
POMPEO, José Nicolau.

Único Atual 2005 10

Fundamentos de matemática
elementar 9

DOLCE, Osvaldo; 
POMPEO, José Nicolau.

Único Atual 2005 10

Matemática: uma nova 
abordagem, v. 1: 
progressões

GIOVANNI, J.r.; 
BONJORNO, José 
Roberto.

Vol. 1 FTD 2000 05

Matemática completa
GIOVANNI, Jr; 
BONJORNO, José 
Roberto; GIOVANNI JR.

Único FTD 2002 01

Matemática: uma nova 
abordagem, v. 1: 
trigonometria

GIOVANNI, Jr.; 
BONJORNO, José 
Roberto.

Vol. 1 FTD 2000 04

Matemática: uma nova 
abordagem, v. 2: 
trigonometria

GIOVANNI, Jr.; 
BONJORNO, José 
Roberto.

Vol. 2 FTD 2000 10

Matemática: uma nova 
abordagem, v. 3

GIOVANNI, Jr.; 
BONJORNO, José 
Roberto.

Vol. 3 FTD 2001 10

Fundamentos de matemática
elementar, 5: combinatória, 
probabilidade.

HAZZAN, Samuel. Único Atual 2004 10

Fundamentos de matemática
elementar 1.

IEZZI, Gelson; 
MURAKAMI, Carlos.

Único Atual 1993 01

Fundamentos de matemática
elementar 7.

IEZZI, Gelson. Único Atual 2005 10

Fundamentos de matemática
elementar 2.

IEZZI, Gelson; DOLCE, 
Osvaldo; MURAKAMI, 
Carlos.

Único Atual 1983 01

Fundamentos de matemática
elementar 8.

IEZZI, Gelson; 
MURAKAMI, Carlos; 
MACHADO, N. J.

Único Atual 2005 10

Fundamentos de matemática
elementar 6. 

IEZZI, Gelson. Único Atual 2005 10

Fundamentos de matemática
elementar 1.

IEZZI, Gelson; 
MURAKAMI, Carlos. 

Único Atual 2004 08

Fundamentos de matemática
elementar 2.

IEZZI, Gelson; DOLCE, 
Osvaldo; MURAKAMI, 
Carlos. 

Único Atual 2004 11

Fundamentos de matemática
elementar 11: matemática 
comercial, matemática 

IEZZI, Gelson; HAZZAN, 
Samuel; DEGENSZAJN, 
David Mauro. 

Único Atual 2013 05
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financeira, matemática 
descritiva. 

Fundamentos de matemática
elementar 11: matemática 
comercial, matemática 
financeira, matemática 
descritiva. 

IEZZI, Gelson; HAZZAN, 
Samuel; DEGENSZAJN, 
David Mauro.

Único Atual 2004 06

Fundamentos de matemática
elementar 3: trigonometria.

IEZZI, Gelson. Único Atual 1977 01

Fundamentos de matemática
elementar 3: trigonometria.

IEZZI, Gelson. Único Atual 1993 01

Fundamentos de matemática
elementar 3: trigonometria.

IEZZI, Gelson. Único Atual 2004 09

Fundamentos de matemática
elementar 4: sequências, 
matrizes, determinantes, 
sistemas.

IEZZI, Gelson; HAZZAN, 
Samuel.

Único Atual 2004 08

Matemática v.1: conceitos, 
linguagem e aplicações. 

PAIVA, Manoel. Vol. 1 Moderna 2002 04

Matemática v.2: conceitos, 
linguagem e aplicações. 

PAIVA, Manoel. Vol. 2 Moderna 2002 05

Matemática v.3: conceitos, 
linguagem e aplicações. 

PAIVA, Manoel. Vol. 3 Moderna 2002 05

Contato matemática: 1
SOUZA, Joamir Roberto 
de; GARCIA, Jacqueline 
da Silva Ribeiro.

Vol. 1 FTD 2016 03

Contato matemática: 2
SOUZA, Joamir Roberto 
de; GARCIA, Jacqueline 
da Silva Ribeiro.

Vol. 2 FTD 2016 03

Contato matemática: 3
SOUZA, Joamir Roberto 
de; GARCIA, Jacqueline 
da Silva Ribeiro.

Vol. 3 FTD 2016 02

Manual compacto de 
matemática: teoria e prática.

VIVEIRO; TCNG; 
CORREA, M. L. P.

Único RIDEEL 1996 01

Matemática aplicada na 
educação profissional.

LOPES, Luiz F.; 
CALLIARI, Luiz R. 

Único Base Editorial 2010 01

Matemática: ciência e 
aplicações

IEZZI, Gelson et al. Vol. 1 Saraiva 2013 05

Matemática: ciência e 
aplicações

IEZZI, Gelson et al. Vol. 2 Saraiva 2013 05

Matemática: ciência e 
aplicações

IEZZI, Gelson et al. Vol. 3 Saraiva 2013 05

Fundamentos de matemática
elementar 4: sequências, 
matrizes, determinantes, 
sistemas.

IEZZI, Gelson; HAZZAN, 
Samuel.

Único Atual 1993 01

Matemática: ciência e 
aplicações

IEZZI, Gelson et al. Vol. 1 Atual 2004 01

Matemática: ciência e 
aplicações

IEZZI, Gelson et al. Vol. 2 Atual 2004 01

Matemática básica para 
cursos superiores.

SILVA, Sebastião 
Medeiros da; SILVA, Elio 
Medeiros da; SILVA, 
Ermes Medeiros da.

Único Atlas 2014 10

Matemática básica & pré-
álgebra para leigos. 

ZEGARELLI, Mark. Único Alta Books 2009 03

Progressões e logarítmos: 
segundo grau. 

ANTAR NETO, Aref; 
SAMPAIO, José Luiz; 
LAPA, Nilton; 
CAVALLANTTE, Sidney 
Luiz.

Único Moderna 1979 01
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Iniciação à lógica matemática
ALENCAR FILHO, 
Edgard de. 

Único NOBEL 2002 14

Lógica: uma abordagem 
introdutória.

MARTINS, Márcia da 
Silva.

Único Ciência Moderna 2012 02

Álgebra I para leigos. STERLING, Mary Jane. Único Alta Books 2011 05

Lógica e álgebra de Boole. DAGHLIAN, Jacob. Único Atlas 1995 09

Álgebra linear com 
aplicações.

ANTON, Howard; 
RORRES, Chris.

Único Bookman 2001 10

Álgebra linear e aplicações.
CALLIONI, Carlos A.; 
DOMINGUES, Hygino H.;
COSTA, Roberto C. F.

Único Atual 2010 04

Álgebra linear
BOLDRINI, José Luiz et. 
al.

Único HARBRA 1980 07

Álgebra linear para
computação.

ESPINOSA, Isabel 
Cristina de Oliveira 
Navarro.; BISCOLLA, 
Laura Maria da Cunha 
Canto Oliva.; BARBIERI 
FILHO, Plinio.

Único LTC 2010 10

Álgebra linear.
LIPSCHUTZ, Seymour; 
LIPSON, Marc.

Único Bookman 2011 03

Sólidos & superfícies: 
construção de modelos 
concretos.

VASCONCELOS, 
Elinalva Vergasta de et 
al.

Único EDUFBA 2010 01

Superfícies isométricas ao 
plano: construção de 
modelos concretos com 
cilindros e cones. 

VASCONCELOS, 
Elinalva Vergasta de et 
al. 

Único EDUFBA 2010 01

SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE

TÍTULO AUTOR(ES) VOLUME EDITORA ANO QUANTIDADE

Principologia do direito do 
trabalho.

SILVA, Luiz de Pinho 
Pedreira da.

Único LTR 1999 05

A inclusão das pessoas com 
deficiência no mercado de 
trabalho.

BRASIL. Ministério do 
Trabalho e Emprego. 
BRASIL. Secretaria de 
Inspeção do Trabalho.

Único MTE 2009 01

CLT Saraiva Acadêmica e 
Constituição Federal.

BRASIL; [Consolidação 
das leis do trabalho 
(1943)].

Único Saraiva 2008 05

Comentários à Consolidação 
das Leis do Trabalho.

CARRION, Valentin; 
CARRION, Eduardo.

Único Saraiva 2008 05

Assédio moral no emprego. MARTINS, Sérgio Pinto. Único Atlas 2014 01

Meio ambiente do trabalho: 
prevenção - a salvaguarda 
do trabalhador.

GROTT, João Manoel. Único Juruá 2012 05

Segurança do trabalho & 
gestão ambiental.

BARBOSA FILHO, 
Antonio Nunes.

Único Atlas 2010 15

Segurança no trabalho e 
prevenção de acidentes: uma
abordagem holística

CARDELLA, Benedito. Único Atlas 2010 10

Segurança e saúde no 
trabalho: cidadania, 
competitividade e 
produtividade.

COSTA, Marco Antonio 
F. da; COSTA, Maria de 
Fátima Barrozo da. 

Único Qualitymark 2004 03

Treinamento em saúde e 
segurança do trabalho.

RODRIGUES, Flávio 
Rivero.

Único LTR 2009 10

Higiene e segurança do 
trabalho.

BARSANO, Paulo 
Roberto; BARBOSA, 
Rildo Pereira.

Único Érica 2014 07
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Estudos em segurança, meio
ambiente e saúde. 

TANIMOTO, Armando 
Hirohumi; SOUZA, 
Claudio Reynaldo 
Barbosa de; 
WANDERLEY, Rafael 
Gomes (Org.). 

Único IFBA 2012 01

Legislação de segurança, 
acidente do trabalho e saúde
do trabalhador.

SALIBA, Tuffi Messias; 
SALIBA, Sofia C. Reis.

Único LTR 2007 05

Legislação de segurança, 
acidente do trabalho e saúde
do trabalhador.

SALIBA, Tuffi Messias; 
SALIBA, Sofia C. Reis.

Único LTR 2009 05

Legislação de segurança, 
acidente do trabalho e saúde
do trabalhador.

SALIBA, Tuffi Messias; 
SALIBA, Sofia C. Reis.

Único LTR 2013 10

Segurança e medicina do 
trabalho: legislação.

GARCIA, Gustavo Filipe 
Barbosa (Org.).

Único Método 2012 10

Legislação aplicada à 
segurança do trabalho.

BARSANO, Paulo 
Roberto.

Único Saraiva 2014 04

Guia de SST para Micro e 
Pequenas Empresas: e para 
as demais também.

ANTONIO, Sérgio. Único LTR 2013 05

Tópicos de administração 
aplicada à segurança do 
trabalho.

TAVARES, José da 
Cunha.

Único SENAC 2011 15

Qualidade; Qualidade 
ambiental; Higiene e 
segurança no trabalho. 

TELECURSO 2000; 
FUNDAÇÃO ROBERTO 
MARINHO; 
FEDERAÇÃO DAS 
INDÚSTRIAS DO 
ESTADO DE SÃO
PAULO. 

Único Globo 1996 10

Qualidade; Qualidade 
ambiental; Higiene e 
segurança do trabalho: 
profissionalizante de 
mecânica.

NOVO TELECURSO; 
FUNDAÇÃO ROBERTO 
MARINHO; 
FEDERAÇÃO DAS 
INDÚSTRIAS DO 
ESTADO
DE SÃO PAULO.

Único
Fundação Roberto

Marinho
2009 05

Prática da qualidade da 
segurança no trabalho: uma 
experiência brasileira.

OLIVEIRA, Celso Luis 
de; MINICUCCI, 
Agostinho.

Único LTR 2001 10

Ergonomia: trabalho 
adequado e eficiente.

MÁSCULO, Francisco 
Soares; VIDAL, Mario 
Cesar (Org).

Único Elsevier 2011 03

Ergonomia: projeto e 
produção.

IIDA, Itiro. Único Edgard Blucher 2005 05

Manual de ergonomia: 
adaptando o trabalho ao 
homem.

KROEMER, K. H. E; 
GRANDJEAN, E. 

Único Bookman 2005 10

Manual de auxílio na 
interpretação e aplicação da 
nova NR-10: NR-10 
comentada.

SOUZA, João José 
Barrico de; PEREIRA, 
Joaquim Gomes.

Único LTR 2005 03

Noções de prevenção e 
controle de perdas em 
segurança do trabalho.

TAVARES, José da 
Cunha.

Único SENAC 2010 20

Manual de acidente do 
trabalho.

COSTA, Hertz Jacinto. Único Juruá 2008 05

Tecnologia de prevenção e 
primeiros socorros ao 
trabalhador acidentado.

FERNANDES, Almesinda
Martins de O; PINHEIRO,
Ana Karla da Silva.

Único AB Editora 2012 10

Manual de prevenção e CAMILLO JÚNIOR, Abel Único SENAC 2011 10

152



combate a incêndios. Batista.

Segurança contra incêndios.
PEREIRA, Áderson 
Guimarães.

Único LTR 2009 10

Instalações hidráulicas de 
combate a incêndios nas 
edificações: hidrantes, 
mangotinhos e chuveiros 
automáticos.

BRENTANO, Telmo. Único EdiPUCRS 2007 01

Higiene ocupacional: agentes
biológicos, químicos e 
físicos.

BREVIGLIERO, Ezio; 
POSSEBON, José; 
SPINELLI, Robson.

Único SENAC 2010 10

Saúde do trabalhador na 
Bahia: história, conquistas e 
desafios.

NOBRE, Letícia; PENA, 
Paulo Gilvane Lopes; 
BAPTISTA, Rosanita 
(Org.).

Único EDUFBA 2011 11

Ventilação industrial e 
controle da poluição. 

MACINTYRE, Archibald 
Joseph.

Único LTC 1990 05

Manual de biossegurança.

HIRATA, Mário Hiroyuki; 
HIRATA, Rosario 
Dominguez Crespo; 
MANCINI FILHO, Jorge 
(Coord.)

Único Manole 2014 10

Conferência Nacional de 
Saúde do Trabalhador - 3. 
CNST: "Trabalhar, sim! 
Adoecer, não!" : coletânea 
de textos

CONFERÊNCIA 
NACIONAL DE SAÚDE 
DO TRABALHADOR

Único Ministério da Saúde 2005 02

Manual de normas e 
procedimentos técnicos para 
a vigilância da saúde do 
trabalhador

BAHIA. Secretaria da 
Saúde.

Único SESAB 2002 01

Orientações técnicas para 
proteção da saúde dos 
agentes de saúde.

BAHIA. Secretaria da 
Saúde.

Único SESAB 2012 01

Orientações técnicas para 
ações de vigilância em 
ambientes e processos de 
trabalho: SUS / Bahia.

BAHIA. Secretaria da 
Saúde.

Único SESAB 2002 01

Saúde-doença do 
trabalhador: um guia para 
profissionais.

FERNANDES, Almesinda
Martins de O; 
GUIMARÃES, Zileny da 
Silva.

Único AB Editora 2007 10

Doenças relacionadas ao 
trabalho: manual de 
procedimentos para os 
serviços de saúde.

BRASIL. Ministério da 
Saúde; ORGANIZAÇÃO 
PAN-AMERICANA DA 
SAÚDE.

Único Ministério da Saúde 2001 01

Doenças ocupacionais: 
agentes: físico, químico, 
biológico, ergonômico.

MORAES, Márcia Vilma 
G. 

Único Iátria 2010 10

Stress e qualidade de vida 
no trabalho: perspectivas 
atuais da saúde ocupacional

ROSSI, Ana Maria; 
PERREWÉ, Pamela L.; 
SAUTER, Steven L 
(Org.).

Único Atlas 2012 05

Manual de primeiros 
socorros.

MARTINI, Antonio Carlos
Turiani; SILVEIRA, 
Carlos Eduardo Carvalho
da.

Único Corpus 2007 01

Guia de primeiros socorros: 
para cipeiros e serviços 
especializados em medicina, 
engenharia e segurança do 
trabalho.

MICHEL, Oswaldo. Único LTR 2002 10

Primeiros socorros.
BERGERON, J. David et 
al.

Único Atheneu 2007 05
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LÍNGUA PORTUGUESA, LINGUÍSTICA, LINGUAGEM E LITERATURA

TÍTULO AUTOR(ES) VOLUME EDITORA ANO QUANTIDADE

Bakhtin: dialogismo e 
polifonia

BRAIT, Beth (Org). Único Contexto 2013 02

Bakhtin e o círculo. BRAIT, Beth (Org). Único Contexto 2009 02

Bakhtin: outros conceitos-
chave

BRAIT, Beth (Org). Único Contexto 2014 04

Questões de linguagem.
MARTINS, Maria Helena 
(Org).

Único Contexto 2014 04

A técnica da comunicação 
humana. 

PENTEADO, J.r. 
Whitaker.

Único PIONEIRA 1980 01

Usos da linguagem: 
problemas e técnicas na 
produção oral e escrita.

VANOYE, Francis. Único  Martins Fontes 2007 04

Material de apoio para o 
aprendizado de libras.

FIGUEIRA, Alexandre 
dos Santos.

Único Phorte 2011 01

Discurso, língua, ensino, 
memória: representações e 
poder.

CORREIA, Wesley (Org.) Único Edifba 2018 03

Leitura e persuasão: 
princípios de análise de 
retórica.

FERREIRA, Luiz Antônio. Único Contexto 2010 02

Faça como Steve Jobs: 
como ser o melhor 
comunicador do mundo.

GALLO, Carmine. Único Lua de Papel 2010 01

Os segredos da 
comunicação interpessoal: 
usando a arte da 
comunicação para melhorar 
a sua vida e a dos outros. 

WOOD, Perry. Único Bertrand Brasil 2007 01

O presente pelo passado: 
variação verbal em narrativas
de deficientes visuais.

FIGUEIREDO, João 
Ricardo Melo.

Único
Instituto Benjamin

Constant
2014 01

Linguagens, práticas 
discursivas e sociedade.

BULHÕES, Ligia Pellon 
de Lima (Org.).

Único EDUNEB, 2012 01

A força das palavras: dizer e 
argumentar. 

CABRAL, Ana Lúcia 
Tinoco.

Único Contexto 2010 04

Argumentação e linguagem.
KOCH, Ingedore 
Grunfeld Villaça. 

Único Cortez 2011 10

Convite à linguística.

NORMAND, Claudine; 
FLORES, Valdir do 
Nascimento; BARBISAN,
Leci Borges (Org.).

Único Contexto 2009 01

O que é leitura. MARTINS, Maria Helena. Único Brasiliense 1994 10

A arte de argumentar: 
gerenciando razão e 
emoção.

ABREU, Antônio Suárez. Único Ateliê Editorial 2009 03

Curso básico de linguística 
gerativa.

KENEDY, Eduardo. Único Contexto 2013 01

Escola, leitura e produção de
textos.

KAUFMAN, A.m.; 
RODRIGUEZ, M. H.

Único Artmed 1995 10

O português da gente: a 
língua que estudamos, a 
língua que falamos.

ILARI, Rodolfo; BASSO, 
Renato.

Único Contexto 2012 03

O signo desconstruído: 
implicações para a tradução, 
leitura e o ensino.

ARROJO, Rosemary 
(Org.).

Único Contexto 2003 04

A semiótica no século XX NÖTH, Winfried. Único Annablume 2005 01

Análise do texto visual: a PIETROFORTE, Antonio Único Contexto 2013 03
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construção da imagem. Vicente Seraphim.

O que é semiótica. SANTAELLA, Lúcia Único Brasiliense 2015 02

Semiótica aplicada. SANTAELLA, Lúcia. Único Cengage Learning 2012 01

Semiótica: objetos e práticas.
LOPES, Ivã Carlos; 
HERNANDES, Nilton 
(Org.).

Único Contexto 2013 01

Aquisição da linguagem: uma
abordagem psicolingüística.

DEL RÉ, Alessandra 
(Org.).

Único Contexto 2013 02

Cognição, discurso e 
interação.

DIJK, Teun Adrianus van;
KOCH, Ingedore 
Grunfeld Villaça (Org.).

Único Contexto 2013 03

O lugar da linguagem na 
teoria freudiana.

SEIXAS, Cid. Único
Fundação Casa de Jorge

Amado
1997 01

Muito além da gramática: por
um ensino de línguas sem 
pedras no caminho.

ANTUNES, Irandé. Único Parábola Editorial 2007 01

Nada na língua é por acaso: 
por uma pedagogia da 
variação linguística.

BAGNO, Marcos. Único Parábola Editorial 2009 01

A arte de traduzir. TAVARES, Ildásio. Único
Fundação Casa de Jorge

Amado
1994 01

Manual de expressão oral e 
escrita.

CAMARA JÚNIOR, 
Joaquim Mattoso.

Único Vozes 2012 10

Linguagem, escrita e poder. GNERRE, Maurizio. Único WMF Martins Fontes 2009 04

Preconceito e intolerância na
linguagem.

LEITE, Marli Quadros. Único Contexto 2008 02

Fala, letramento e inclusão 
social. 

MOLLICA, Maria Cecilia. Único Contexto 2014 02

A linguagem e seu 
funcionamento: as formas do
discurso. 

ORLANDI, Eni Puccinelli. Único PONTES 2009 10

A frase na boca do povo. URBANO, Hudinilson. Único Contexto 2011 04

A língua de Eulália: novela 
sociolingüística.

BAGNO, Marcos. Único Contexto 2011 20

Redação inquieta. BERNARDO, Gustavo. Único Rocco 2010 10

Abordagens computacionais 
da teoria da gramática. 

ALENCAR, Leonel 
Figueiredo de; OTHERO,
Gabriel de Ávila (Org.).

Único Mercado das Letras 2011 10

Linguística computacional: 
teoria e prática.

OTHERO, Gabriel de 
Ávila; MENUZZI, Sérgio 
de Moura.

Único Parábola Editorial 2005 10

Teoria X-barra: descrição do 
português e aplicação 
computacional.

OTHERO, Gabriel de 
Ávila.

Único Contexto 2006 10

Comunicação em prosa 
moderna: aprenda a 
escrever, aprendendo a 
pensar.

GARCIA, Othon M. Único FGV 1986 01

Comunicação em prosa 
moderna: aprenda a 
escrever, aprendendo a 
pensar.

GARCIA, Othon M. Único FGV 2010 04

Escrita e alfabetizacão: 
características do sistema 
gráfico do português.

FARACO, Carlos Alberto. Único Contexto 2015 02

Gramática na escola. 
NEVES, Maria Helena de
Moura.

Único Contexto 2010 04

Ensino de gramática: 
descrição e uso.

VIEIRA, Silvia Rodrigues;
BRANDÃO, Silvia 

Único Contexto 2013 02
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Figueiredo (Org.)

Lições de morfologia da 
língua portuguesa.

LOPES, Carlos Alberto 
Gonçalves.

Único Tipô Carimbos 2003 01

Linguística aplicada ao 
português: morfologia. 

SOUZA-E-SILVA, Maria 
Cecília P. de; KOCH, 
Ingedore Grunfeld 
Villaça.

Único Cortez 2011 10

Sintaxe para a educação 
básica: com sugestões 
didáticas, exercícios e 
respostas.

FERRAREZI JUNIOR, 
Celso.

Único Contexto 2012 02

Linguística aplicada ao 
português: sintaxe.

SOUZA-E-SILVA, Maria 
Cecília P. de; KOCH, 
Ingedore Grunfeld 
Villaça.

Único Cortez 2011 10

Formação e classes de 
palavras no português do 
Brasil.

BASÍLIO, Margarida. Único Contexto 2013 02

Etimologia. VIARO, Mário Eduardo. Único Contexto 2014 02

O estilo nos textos: história 
em quadrinhos, mídia, 
literatura. 

DISCINI, Norma. Único Contexto 2004 02

Discurso das mídias. CHARAUDEAU, Patrick. Único Contexto 2013 02

A coesão textual
KOCH, Ingedore 
Grunfeld Villaça.

Único Contexto 2010 11

Análise linguística nos 
gêneros textuais.

WACHOWICZ, Teresa 
Cristina.

Único Saraiva 2012 04

A coerência textual.

KOCH, Ingedore 
Grunfeld Villaça; 
TRAVAGLIA, Luiz 
Carlos.

Único Contexto 2011 11

Ler e compreender: os 
sentidos do texto.

KOCH, Ingedore 
Grunfeld Villaça; ELIAS, 
Vanda Maria.

Único Contexto 2012 03

A (des)ordem do discurso. 
MILANEZ, Nilton; 
GASPAR, Nádea Regina 
(Org).

Único Contexto 2010 01

Discurso e contexto: uma 
abordagem sociocognitiva. 

DIJK, Teun Adrianus van. Único Contexto 2012 02

A comunicação nos textos: 
leitura, produção, exercícios.

DISCINI, Norma. Único Contexto 2013 10

Ethos discursivo.
MOTTA, Ana Raquel; 
SALGADO, Luciana 
(Org). 

Único Contexto 2011 02

Coesão e coerência textais. FÁVERO, Leonor Lopes. Único Contexto 2009 10

Figuras de retórica. FIORIN, José Luiz. Único Contexto 2014 01

Fórmulas discursivas. 
MOTTA, Ana Raquel; 
SALGADO, Luciana 
(Org).

Único Contexto 2011 02

O texto e a construção dos 
sentidos.

KOCH, Ingedore 
Grunfeld Villaça.

Único Contexto 2013 04

Ler e escrever: estratégias 
de produção textual. 

KOCH, Ingedore 
Grunfeld Villaça; ELIAS, 
Vanda Maria. 

Único Contexto 2014 03

Legados de Michel Pêcheux: 
inéditos em análise do 
discurso. 

PIOVEZANI, Carlos; 
SARGENTINI, Vanice 
(Org).

Único Contexto 2011 01

Análise de discurso: 
princípios e procedimentos.

ORLANDI, Eni P. Único PONTES 2009 03
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Humor, língua e discurso. POSSENTI, Sírio. Único Contexto 2013 03

Análise de discurso crítica.
RESENDE, Viviane de 
Melo; RAMALHO, 
Viviane.

Único Contexto 2013 02

Redação e textualidade.
VAL, Maria da Graça 
Costa.

Único Martins Fontes 2006 04

Discurso e poder. 

DIJK, Teun Adrianus van;
HOFFNAGEL, Judith 
Chambliss; FALCONE, 
Karina (Org).

Único Contexto 2012 02

Discurso literário.
MAINGUENEAU, 
Dominique.

Único Contexto 2012 02

Gramática: teoria e 
exercícios. 

PASCHOALIN, Maria 
Aparecida; SPADOTO, 
Nt.

Único FTD 1996 01

Prática de texto: para 
estudantes universitários. 

FARACO, Carlos Alberto;
TEZZA, Cristovão. 

Único Vozes 2013 04

Novas palavras: língua 
portuguesa

AMARAL, Emília et al. Vol. 1 FTD 2005 01

Novas palavras: língua 
portuguesa

AMARAL, Emília et al. Vol. 2 FTD 2005 01

Novas palavras: língua 
portuguesa

AMARAL, Emília et al. Vol. 3 FTD 2005 01

Gramática do texto – texto da
gramática.

CAMPEDELLI, Sy; 
SOUZA, Jb.

Único Saraiva 1999 01

Produção de texto & usos da 
linguagem.

CAMPEDELLI, Sy; 
SOUZA, Jb. 

Único Saraiva 1999 01

Esferas das linguagens
CAMPOS, Maria Inês 
Batista; ASSUMPÇÃO, 
Nivia.

Vol. 1 FTD 2016 02

Esferas das linguagens
CAMPOS, Maria Inês 
Batista; ASSUMPÇÃO, 
Nivia.

Vol. 3 FTD 2016 02

Gramática reflexiva: texto, 
semântica e interação.

CEREJA, W.r.; 
MAGALHÃES, T. C.

Único Atual 1999 01

Língua e literatura
FARACO, Carlos Emílio; 
MOURA, F. M.

Vol. 1 Ática 2001 02

Língua e literatura
FARACO, Carlos Emílio; 
MOURA, F. M.

Vol. 2 Ática 2000 01

Língua e literatura
FARACO, Carlos Emílio; 
MOURA, F. M.

Vol. 3 Ática 2000 01

Português: língua e cultura FARACO, Carlos Alberto. Único Base Editorial 2005 05

Lições de texto: leitura e 
redação.

FIORIN, José Luiz; 
SAVIOLI, Fp.

Único Ática 2000 01

Técnicas básicas de 
redação.

GRANATIC, Branca. Único Scipione 1995 01

Letras e contextos: língua, 
literatura e redação.

JORDÃO, R.; OLIVEIRA,
C. B.

Único Escala Educacional 2005 01

Novo manual de português: 
gramática

LUFT, Pedro Celso et al. Único Globo 1989 01

Língua, literatura e redação 
2.

NICOLA, José de. Único Scipione 1998 01

Português NICOLA, José de. Vol. 1 Scipione 2011 05

Português NICOLA, José de. Vol. 2 Scipione 2011 05

Português NICOLA, José de. Vol. 3 Scipione 2011 05

Práticas pedagógicas de 
língua portuguesa: gêneros 

RIOS, Elane Nardotto. Único Edifba 2019 02
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textuais e gramática

Curso prático de lingua, 
literatura e redação 1.

TERRA, Ernani; NICOLA,
José de. 

Único Scipione 1994 01

Curso prático de lingua, 
literatura e redação 2.

TERRA, Ernani; NICOLA,
José de. 

Único Scipione 1994 01

Curso prático de lingua, 
literatura e redação 3.

TERRA, Ernani; NICOLA,
José de. 

Único Scipione 1994 01

Curso prático de lingua, 
literatura e redação 3.

TERRA, Ernani; NICOLA,
José de. 

Único Scipione 1997 01

Gramática literatura 
produção de texto p/ o 
ensino médio. 

TERRA, Ernani; NICOLA,
José de.

Único Scipione 2002 01

Práticas de linguagem: 
leitura & produção de textos. 

TERRA, Ernani; NICOLA,
José de.

Único Scipione 2001 01

Português: de olho no mundo
do trabalho.

TERRA, Ernani; NICOLA,
José de. 

Único Scipione 2008 01

Contradições no ensino de 
português: a língua que se 
fala X a língua que se 
ensina.

SILVA, Rosa Virgínia 
Mattos e. 

Único Contexto 2013 02

O português popular escrito. PINTO, Edith Pimentel. Único Contexto 2001 02

Língua portuguesa
ALVES, Roberta 
Hernandes; MARTIN, 
Vima Lia.

Vol. 1 Positivo 2013 05

Língua portuguesa
ALVES, Roberta 
Hernandes; MARTIN, 
Vima Lia.

Vol. 2 Positivo 2013 05

Língua portuguesa
ALVES, Roberta 
Hernandes; MARTIN, 
Vima Lia.

Vol. 3 Positivo 2013 05

África no Brasil: a formação 
da língua portuguesa.

PETTER, Margarida 
Maria Taddoni; FIORIN, 
José Luiz (Org.).

Único Contexto 2009 03

O português e o tupi no 
Brasil. 

NOLL, Volker; 
DIETRICH, Wolf (Org.).

Único Contexto 2010 02

O aspecto em português.
COSTA, Sônia Bastos 
Borba.

Único Contexto 2002 02

A expressão do tempo em 
português.

ILARI, Rodolfo. Único Contexto 2013 02

Texto e interação: uma 
proposta de produção textual
a partir de gêneros e 
projetos. 

CEREJA, W.r.; 
MAGALHÃES, T. C. 

Único Atual 2000 01

Para entender o texto: leitura
e redação.

FIORIN, José Luiz; 
SAVIOLI, Francisco 
Platão.

Único Ática 2007 07

Escrever com criatividade. COSTA, Luciano Martins. Único Contexto 2013 10

Como escrever para o Enem:
roteiro para uma redação 
nota 1.000. 

SALVADOR, Arlete. Único Contexto 2013 10

Redação e leitura: guia para 
o ensino. 

SANTAELLA, Lúcia. Único Cengage Learning 2013 10

Fonética e fonologia do 
português: roteiro de estudos
e guia de exercícios.

SILVA, Thais Cristófaro. Único Contexto 2014 10

O que muda com o novo 
acordo ortográfico.

BECHARA, Evanildo. Único Nova Fronteira 2008 02

Guia prático da nova 
ortografia.

SILVA, Maurício; 
COSTA, Elenice Alves 

Único Contexto 2011 06
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da. 

Gramática da língua 
portuguesa.

CIPRO NETO, Pasquale;
INFANTE, Ulisses. 

Único Scipione 1997 01

Nova gramática do português
contemporâneo.

CUNHA, Celso; CINTRA,
Lindley.

Único Lexicon 2013 10

Moderna gramática 
portuguesa. 

BECHARA, Evanildo. Único Nova Fronteira 2009 10

Gramática do português 
brasileiro.

PERINI, Mário A. Único Parábola Editorial 2010 01

Escrever melhor: guia para 
passar os textos a limpo

SQUARISI, Dad; 
SALVADOR, Arlete.

Único Contexto 2011 10

Mais dicas da Dad: 
português com humor.

SQUARISI, Dad. Único Contexto 2006 03

Gramática de hoje.
TERRA, Ernani; NICOLA,
José de.

Único Scipione 2011 01

Curso prático de gramática. TERRA, Ernani. Único Scipione 2015 01

Língua e liberdade: por uma 
nova concepção da língua 
materna. 

LUFT, Celso Pedro. Único Ática 2008 04

Literatura e outras 
linguagens.

BRAIT, Beth. Único Contexto 2013 04

Círculos de leitura e 
letramento literário.

COSSON, Rildo. Único Contexto 2014 03

O que é comunicação 
poética.

PIGNATARI, Décio. Único Brasiliense 1987 01

O segundo arco-íris branco. CAMPOS, Haroldo de. Único Iluminuras 2010 06

O espaço literário em Osman
Lins.

BORGES FILHO, Ozíris; 
BARBOSA, Sidney; 
ROSSONI, Igor (Org.).

Único Todas as Musas 2017 01

O espaço literário na obra de
Lídia Jorge.

BARBOSA, Sidney; 
BORGES FILHO, Ozíris; 
MARQUES, Jorge (Org.).

Único Bonecker 2018 01

Cenas brasileiras: ensaios 
sobre literatura.

ROSSONI, Igor. Único Vento Leste 2012 03

Transfiguração poética do 
espaço em Guimarães Rosa 
e Manoel de Barros. 

ROSSONI, Igor. Único UEFS 2016 01

Triste Bahia, oh! quão 
dessemelhante: Notas sobre 
a literatura na Bahia. 

SEIXAS, Cid. Único EGBA 1992 02

A hora da estrela de Clarice. SILVA, Sérgio Antônio. Único Autêntica 2005 01

A unidade primordial da lírica
moderna.

PEREYR, Roberval. Único 7 Letras 2012 01

Moderna sátira brasileira. SILVERMAN, Malcolm. Único Nova Fronteira 1987 01

Memórias líricas do 
Recôncavo: Cruz das Almas 
em recorte e triangulação.

CONCEIÇÃO, Rosimeire 
de Jesus.

Único Ónmira 2015 01

Jorge Amado de todas as 
cores.

VEIGA, Benedito et al. Único Casarão do Verbo 2011 01

Viva o Povo Brasileiro e João
Ubaldo Ribeiro: antologia.

LIMA, Dalva Tavares 
(Org).

Único EDUFBA 2015 01

Violência e violação: uma 
leitura triangular do 
autoritarismo em três 
narrativas contemporâneas 
luso-afro-brasileiras.

OLIVEIRA, Jurema José 
de. 

Único
União dos Escritores

Angolanos
2007 01

Tessitura azeviche: diálogos 
entre as literaturas africanas 

GALDINO, Daniela 
(Org.).

Único EDITUS 2008 01
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e a literatura afro-brasileira.

Linhas escritas, corpos 
sujeitos: processos de 
subjetivação nas literaturas 
da língua portuguesa.

ORNELLAS, Sandro. LiberArs 2015 01

ADMINISTRAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E ECONOMIA

TÍTULO AUTOR(ES) VOLUME EDITORA ANO QUANTIDADE

Organização, sistemas e 
métodos e as tecnologias da 
gestão organizacional

ARAUJO, Luis Cesar G. 
de.

Vol. 1 Atlas 2007 10

Desenvolvimento 
organizacional: sua natureza

BENNIS, Warren G. Único Edgard Blucher 1972 01

Como compreender as 
organizações. 

HANDY, Charles B. Único Zahar Editores 1978 01

Princípios de administração
KOONTZ, Harold; 
O’DONNEL, Cyril. 

Vol. 1 PIONEIRA 1976 01

Princípios de administração
KOONTZ, Harold; 
O’DONNEL, Cyril. 

Vol. 2 PIONEIRA 1978 01

Teoria das organizações. MARCH, Jg; SIMON, Há. Único FGV 1979 01

Introdução à administração.
MAXIMIANO, Antonio 
Cesar Amaru.

Único Atlas 2007 20

Teoria geral da 
administração: da escola 
científica à competitividade 
na economia globalizada. 

MAXIMIANO, Antonio 
Cesar Amaru. 

Único Atlas 2000 01

Imagens da organizacao. MORGAN, Gareth. Único Atlas 1996 01

Administrando pequenos 
negócios. 

MORI, Flávio de (Org.) et
al. 

Único E. N. Empreendedores 1998 01

Sistemas, organizações & 
métodos.

OLIVEIRA, Djalma de 
Pinho Rebouças de. 

Único Atlas 2007 05

Administração básica.
SILVA, Adelphino 
Teixeira da.

Único Atlas 2011 01

Cenários empresariais. SOUZA, Jader. Único UEFS 2002 01

Gestão de empresa familiar: 
refletindo sobre.

SOUZA, Jader. Único FTE 2002 01

O que Drucker faria agora?: 
soluções para os mais duros 
desafios, segundo o pai da 
administração moderna.

WARTZMAN, Rick. Único Leya 2013 01

Principios de administração 
científica.

TAYLOR, Frederick 
Winslow.

Único Atlas 2010 05

O gerente-minuto.
BLANCHARD, K.; 
JOHNSON, S. 

Único Record 1999 01

Gestão empresarial: 
administrando empresas 
vencedoras.

SOUZA, Jader. Único Saraiva 2006 01

Como gerenciar as finanças 
no seu próprio negócio. 

BARROW, Colin. Único Publifolha 2001 01

Manual de 
empreendedorismo e gestão.

BERNARDI, Luiz 
Antonio.

Único Atlas 2007 05

Empreendedorismo: dando 
asas ao espírito 
empreendedor. 

CHIAVENATO, Idalberto. Único Saraiva 2008 05

Empreendedorismo: dando 
asas ao espírito 
empreendedor.

CHIAVENATO, Idalberto. Único Saraiva 2008 01

O segredo de luísa. DOLABELA, Fernando. Único Editora de Cultura 2006 05
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Empreendedorismo 
corporativo: como ser

DORNELAS, José Carlos
Assis.

Único CAMPUS/ELSEVIER 2003 05

Empreendedorismo: 
transformando ideias em 
negócios.

DORNELAS, José Carlos
Assis.

Único CAMPUS/ELSEVIER 2005 05

Inovação e espírito 
empreendedor 
(entrepreneurship): prática e 
princípios.

DRUCKER, Peter 
Ferdinand.

Único Cengage Learning 1986 10

 Empreendedorismo e 
estratégia. 

HARVARD BUSINESS 
REVIEW.

Único Campus Elsevier 2002 05

Empreendedorismo.
HISRICH, Robert D; 
PETERS, Michael P; 
SHEPHERD, Dean A. 

Único AMGH 2014 08

Safári de estratégia: um 
roteiro pela selva do 
planejamento estratégico.

MINTZBERG, Henry; 
AHLSTRAND, Bruce; 
LAMPEL, Joseph.

Único Bookman 2000 01

Emprender: identificando, 
avaliando, planejando

MORI, Flávio de (Org.) et
al.

Único E. N. Empreendedores 1998 01

Made in japan: akio morita e 
a sony.

MORITO, Akio. Único CULTURA 1986 01

Empreendedorismo além do 
plano de negócio.

SOUZA, Ecl; 
GUIMARÃES, Ta (Org.).

Único Atlas 2006 05

Mapas estratégicos - 
Balanced Scorecard: 
convertendo ativos 
intangíveis em resultados 
tangíveis.

KAPLAN, Robert S.; 
NORTON, David P.

Único Elsevier: Campus 2004 01

Empreendedorismo: dando 
asas ao espírito 
empreendedor. 

CHIAVENATO, Idalberto. Único Manole 2012 02

Empreendedorismo.
HISRICH, Robert D; 
PETERS, Michael P; 
SHEPHERD, Dean A.

Único Bookman 2009 02

Empreendedorismo & 
inovação.

CARDOSO, Hugo Saba 
Pereira; JORGE, 
Eduardo Manuel de 
Freitas; SOUZA, Claudio 
Reynaldo Barbosa de; 
SANTOS JÚNIOR, 
Aníbal de Freitas (Org.)

Único Edifba 2017 02

A estratégia em ação: 
balanced scorecard.

KAPLAN, Robert S.; 
NORTON, David P.

Único Elsevier 1997 01

Delegar tarefas com 
segurança. 

COATES, Jonathan; 
BREEZE, Claire. 

Único NOBEL 2000 01

A prática da liderança: 
conhecimento, habilidade e 
atitude para a prática da 
liderança em espaços 
organizacionais formais.

SANTOS, Áureo dos. Único Vozes 2005 04

Gerência da qualidade total: 
estratégia para...

CAMPOS, Vicente 
Falconi.

Único Fund. Christiano Ottoni 1990 02

Qualidade total: 
padronização de empresas.

CAMPOS, Vicente 
Falconi.

Único Fund. Christiano Ottoni 1992 03

Tqc: controle da qualidade 
total (no estilo japonês)

CAMPOS, Vicente 
Falconi.

Único Fund. Christiano Ottoni 1992 01

Gestão da qualidade iso 
9001: 2000: princípios e ...

CARPINETTI, Lcr; 
MIGUEL, Pac; 
GEROLAMO, Mc. 

Único Atlas 2007 05

Implementação do 5s na 
prática.

HANYU, N.; KOIZUMI, 
Y.; OHMORI, Y.

Único CEMAN 1992 01
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Controle de qualidade total à 
maneira japonesa.

ISHIKAWA, Kaoru. Único CAMPUS 1993 01

Controle da qualidade: 
conceitos, políticas...

JURAN, J.m.; GRYNA, 
Frank M.

Vol .1 Makron Books 1991 01

Gestão da qualidade: teoria e
prática.

PALADINI, Edson 
Pacheco.

Único Atlas 2007 05

Eliminando o medo no 
ambiente de trabalho. 

RYAN, Kathleen S.; 
OESTREICH, D. K.

Único Makron Books 1993 01

Gestão da qualidade e do 
meio ambiente.

ROBLES JR, Antonio; 
BONELLI, Valério Vitor.

Único Atlas 2006 05

A informática na 
administração da qualidade. 

VERRI, Lewton Burity. Único NOBEL 1999 05

Tqc: gerenciamento da rotina
do trabalho do...

CAMPOS, Vicente 
Falconi.

Único Fund. Christiano Ottoni 1994 01

Perigo na zona de conforto: 
como eliminar...

BARDWICK, Judith M. Único PIONEIRA 1996 01

Just-in-time: uma estratégia 
de produção. 

LUBBEN, Richard T. Único MCGRAW-HILL 1989 01

Criando organizações 
eficazes: estruturas em cinco
configurações.

MINTZBERG, Henry. Único Atlas 2006 01

Gerência de projetos: 
fundamentos: um guia 
prático para quem quer 
certificação em gerência de 
projetos.

HELDMAN, Kim. Único Elsevier 2005 04

Gerenciamento de projetos 
de tecnologia da informação. 

VIEIRA, Marconi Fábio. Único Elsevier 2007 10

Gerenciamento de projetos: 
uma abordagem sistêmica 
para planejamento, 
programação e controle.

KERZNER, Harold. Único Blucher 2011 01

Metodologia do projeto: 
planejamento, execução e 
gerenciamento.

MADUREIRA, Omar 
Moore de.

Único Blucher 2010 10

Um guia do conhecimento 
em gerenciamento de 
projetos: guia PMBOK.

PROJECT 
MANAGEMENT 
INSTITUTE – PMI.

Único Saraiva 2012 01

Indicadores de 
gerenciamento de projetos: 
monitoração contínua.

TERRIBILI FILHO, 
Armando.

Único M. Books 2010 10

Gerenciamento de projetos: 
estabelecendo diferenciais 
competitivos. 

VARGAS, Ricardo. Único Brasport 2009 10

Gerenciamento ágil de 
projetos: aplicação em 
produtos inovadores.

AMARAL, Daniel 
Capaldo.

Único Saraiva 2011 10

Gerenciamento de projetos 
com o MS Project 98: 
estratégia, planejamento e 
controle

VARGAS, Ricardo Viana. Único Brasport 1998 01

Gestão de projetos. 
CLEMENTS, James P.; 
GIDO, Jack.

Único Cengage Learning 2013 01

Gestão de projetos: teoria, 
técnicas e práticas.

MOLINARI, Leonardo. Único Érica 2010 01

Projeto de produto: guia 
prático para o design de 
novos produtos.

BAXTER, Mike. Único Blucher 2011 02

Construção do conhecimento
em
organizações na perspectiva 

SAMPAIO, Renelson 
Ribeiro; SOUZA, Claudio 
Reynaldo Barbosa de; 

Único EDUNEB 2013 01
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das redes sociais.
SILVA, Rogério Flores da
(Org.).

Gestão do conhecimento: a 
busca da humanização, 
transparência, socialização e
valorização do intangível.

ROSSATTO, Maria 
Antonieta.

Único Interciência 2003 04

Gestão da segurança da 
informação: uma visão 
executiva.

SÊMOLA, Marcos. Único Elsevier 2014 02

A palavra como ferramenta 
de gestão.

SCHNITMAN, Matilde 
Eugenia.

Único Kalango 2010 02

Gestão de pessoas: 
profissionalizante de 
mecânica.

NOVO TELECURSO; 
FUNDAÇÃO ROBERTO 
MARINHO; 
FEDERAÇÃO DAS 
INDÚSTRIAS DO 
ESTADO DE SÃO 
PAULO.

Único
Fundação Roberto

Marinho
2009 05

Recursos humanos: 
princípios e tendências. 

LACOMBE, Francisco 
José Masset.

Único Saraiva 2005 01

As pessoas na organização. 
LIMONGI-FRANÇA, Ana 
Cristina. 

Único Editora Gente 2002 10

Gestão por competências no 
setor público.

LEME, Rogério (Org.); 
GONÇALVES, Elsimar 
(Et al).

Único Qualitymark 2011 01

Contabilidade básica fácil. RIBEIRO, Osni Moura. Único Saraiva 1996 01

Auditoria: filosofia e técnica.
COOK, John W.; 
WINKLE, Gary M.

Único Saraiva 1983 01

Organização técnica e 
comercial: introdução à 
administração. 

LUIZ, Sinclayr. Único Saraiva 1995 01

Administração da produção. HARDING, H. A. Único Atlas 1989 01

Democracia econômica: um 
passeio pelas teorias.

DOWBOR, Ladislau. Único Banco do Nordeste 2010 03

O que é taylorismo.
RAGO, Luiza Margareth; 
MOREIRA, Eduardo F. P.

Único Brasiliense 2003 05

Por uma outra globalização: 
do pensamento único à 
consciência universal.

SANTOS, Milton. Único Record 2015 04

Noções de macroeconomia. KRAEMER, Armando. Único Sulina 1974 01

Atraso e desenvolvimento 
econômico.

LEIBENSTEIN, Harvey Único Fund. Getúlio Vargas 1967 01

Princípios de economia
NOGAMI, Otto; 
PASSOS, Carlos Roberto
Martins

Único Cengage Learning 2016 10

Contrato administrativo: 
tendências e exigências.

GONÇALVES, Cláudio 
Cairo.

Único Editora Fórum 2007 03

Parcerias na administração 
pública: concessões.

DI PIETRO, Maria Sylvia 
Zanella. 

Único Atlas 2008 05

Curso de auditoria 
governamental: de acordo 
com as Normas 
Internacionais de Auditoria 
Pública aprovadas pela 
INTOSAI. 

SILVA, Moacir Marques 
da. 

Único Atlas 2012 01

Sistema de registro de 
preços e pregão presencial e
eletrônico. 

FERNANDES, Jorge 
Ulisses Jacoby.

Único Fórum 2013 01

 Regime diferenciado de 
contratações públicas - RDC:
(Lei n. 12.462/11; Decreto n. 

CAMMAROSANO, 
Márcio; DAL POZZO, 
Augusto Neves; VALIM, 

Único Fórum 2014 01
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7581/2011): aspectos 
fundamentais. 

Rafael (Org.).

Agências reguladoras e a 
evolução do direito...

ARAGÃO, Alexandre 
Santos de.

Único FORENSE 2006 05

Agências reguladoras no 
cenário brasileiro. 

KRAUSE, Eduardo 
Battaglia.

Único Livraria do Advogado 2005 05

O novo estado regulador no 
brasil: eficiência...

MATTOS, Paulo 
Todescan Lessa.

Único Singular 2006 03

Agências reguladoras. 
MORAES,Alexandrede 
(Org.).

Único Atlas 2002 03

Concessões, permissões e 
privatizações de serviços 
públicos.

MUKAI, Toshio. Único Saraiva 2007 05

Direito administrativo 
econômico. 

SUNDFELD, Carlos Ari 
(Coord.).

Único Malheiros Editores 2005 05

METODOLOGIA CIENTÍFICA

TÍTULO AUTOR(ES) VOLUME EDITORA ANO QUANTIDADE

A construção das ciências: 
introdução à filosofia e à 
ética das ciências.

FOUREZ, Gérard. Único UNESP 1995 04

Como nasceu a ciência 
moderna: e as razões da 
filosofia.

JAPIASSU, Hilton. Único Imago 2007 05

As ciências e nós.
JORGE, Maria Manuel 
Araújo.

Único Instituto Piaget 2001 10

Introdução à filosofia da 
ciência. 

ROSENBERG, Alex. Único Edições Loyola 2013 05

Filosofia da ciência: 
introdução ao jogo e suas 
regras.

ALVES, Rubem. Único Loyola 2013 10

Neutralidade da ciência e 
determinismo tecnológico: 
um debate sobre a 
tecnociência.

DAGNINO, Renato 
Peixoto.

Único Editora da Unicamp 2008 10

Metodologia do 
conhecimento científico. 

DEMO, Pedro. Único Atlas 2011 10

Como se faz uma tese. ECO, Umberto. Único Perspectiva 2016 02

Guia para elaboração de 
monografias e projetos de 
dissertação de mestrado e 
doutorado. 

HUBNER, Maria Martha. Único
Pioneira Thomson

Learning
1998 02

Desmitificando a monografia
SANTOS, Jovenice 
Ferreira.

Único EDUNEB 2012 01

Metodologia do trabalho 
científico. 

SEVERINO, Antônio 
Joaquim.

Único Cortez 2007 05

Introdução à metodologia do 
trabalho científico: 
elaboração de trabalhos na 
graduação.

ANDRADE, Maria 
Margarida de.

Único Atlas 2010 10

Metodologia da ciência: 
filosofia e prática da 
pesquisa.

APPOLINÁRIO, Fábio. Único Cengage Learning 2012 10

Fundamentos de 
metodologia científica. 

BARROS, Aidil Jesus da 
Silveira; LEHFELD, 
Neide Aparecida De 
Souza.

Único
Pearson

Prentice Hall.
2007 04

A arte da pesquisa. 
BOOTH, Wayne C.; 
COLOMB, Gregory G.; 
WILLIAMS, Joseph M.

Único Martins Fontes 2005 10
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Pesquisa: princípio cientifico 
e educativo. 

DEMO, Pedro. Único Cortez 2011 02

Pesquisa e construção de 
conhecimento: metodologia 
científica no caminho de 
Habermas.

DEMO, Pedro. Único Tempo Brasileiro 2009 04

Fundamentos de 
metodologia. 

FACHIN, Odília. Único Saraiva 2006 01

Guia do trabalho científico: 
do projeto à redação final: 
monografia, dissertação e 
tese.

FERRAREZI JUNIOR, 
Celso.

Único Contexto 2011 01

Manual de artigos científicos.
GONÇALVES, Hortência 
de Abreu.

Único Avercamp 2004 03

Manual de metodologia da 
pesquisa científica. 

GONÇALVES, Hortência 
Abreu. 

Único Avercamp 2005 03

Manual de resumos e 
comunicações científicas.

GONÇALVES, Hortência 
de Abreu.

Único Avercamp 2005 03

Manual de monografia, 
dissertação e tese.

GONÇALVES, Hortência 
de Abreu.

Único Avercamp 2008 03

Manual de projetos de 
pesquisa científica.

GONÇALVES, Hortência 
de Abreu.

Único Avercamp 2007 03

Pesquisa qualitativa e 
subjetividade: os processos 
de construção da 
informação.

GONZÁLEZ REY, 
Fernando Luis. 

Único Cengage Learning 2010 01

Um rigor outro sobre a 
questão da qualidade na 
pesquisa qualitativa: 
educação e ciências 
antropossociais.

MACEDO, Roberto 
Sidnei; GALEFFI, Dante 
Augusto; PIMENTEL, 
Álamo.

Único EDUFBA 2009 03

Fundamentos de 
metodologia científica.

MARCONI, Marina de 
Andrade; LAKATOS, Eva
Maria. 

Único Atlas 2010 04

Redação científica: a prática 
de fichamentos, resumos, 
resenhas.

MEDEIROS, João Bosco. Único Atlas 2009 08

Elaboração de projetos de 
pesquisa: monografia, 
dissertação, tese e estudo de
caso, com base em 
metodologia científica.

NASCIMENTO, Luiz 
Paulo do.

Único Cengage Learning 2012 03

Metodologia da pesquisa: 
abordagem teórico-prática.

PÁDUA, Elisabete 
Matallo Marchesini de.

Único Papirus 2012 10

Superdicas para um trabalho 
de conclusão de curso. 

POLITO, Rachel. Único Saraiva 2008 01

Planejar e redigir trabalhos 
científicos.

REY, Luís. Único Blucher 1993 20

Trabalho de conclusão de 
curso (TCC): guia de 
elaboração passo a passo.

SANTOS, Clóvis Roberto
dos.

Único Cengage Learning 2009 05

O texto científico: diretrizes 
para elaboração...

SANTOS, Ednalva et al. Único UNYAHNA/QUARTETO 2001 01

Metodologia Científica em 
Ciências Sociais.

DEMO, Pedro. Único Atlas 2009 04

A arte de pesquisar: como 
fazer pesquisa qualitativa em
Ciências sociais.

GOLDENBERG, Mirian. Único Record 2011 04

Segredos e truques da 
pesquisa. R

BECKER, Howard S. Único Zahar 2007 10

Metodologia das Ciências OLIVEIRA, Paulo de Único Ed. UNESP; Hucitec 2001 10
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Humanas. Salles (Org.).

Pesquisa social: teoria, 
método e criatividade

MINAYO, Maria Cecília 
de Souza; DESLANDES, 
Suely Ferreira.; GOMES, 
Romeu.

Único Vozes 2012 04

Metodologia da pesquisa-
ação.

THIOLLENT, Michel. Único Cortez 2011 04

Destaca-se  ainda  que  a  biblioteca  do  IFBA  Campus  Santo  Amaro  possui

vídeos em DVD e CD-Rom, bem como computadores com acesso à rede mundial de

internet  para  que  os  estudantes  desenvolvam  pesquisas  e  realizem  atividades

acadêmicas propostas por docentes dos diversos componentes curriculares do curso.

É  de  grande  importância  frisar  que  por  meio  da  rede  de  internet  do  IFBA  o(a)

estudante tem acesso à base de dados científicos, incluindo e-books e publicações de

artigos  em revistas  nacionais  e  internacionais,  através  do  portal  de  periódicos  da

CAPES, ampliando-se ainda mais o acervo bibliográfico disponível na biblioteca.

8.2 Instalações e Equipamentos

A  infraestrutura  física  no  Campus  Santo  Amaro  disponível  para  o

funcionamento do curso é constituída de forma genérica por dois blocos acadêmicos –

contendo salas de aulas, sala de áudio e vídeo, laboratórios e refeitório – e um bloco

onde  estão  alocados  os  setores  administrativos,  laboratórios  de  informática,  a

biblioteca, a sala de professore(a)s e as diretorias de ensino, administrativa e geral.

Ainda, encontra-se em fase de construção a estrutura de um galpão industrial que visa

atender ao aumento de demanda da utilização dos espaços, contribuindo de forma

direta com a qualidade das atividades acadêmicas, pedagógicas e administrativas.

Compõem a infraestrutura atualmente disponível:

 16 (dezesseis) salas de aulas;

 01 (uma) biblioteca com acervo pertinente ao curso;

 01 (uma) sala de professore(a)s;

 01 (um) laboratório de áudio e vídeo;

 04 (quatro) laboratórios de informática;

 01 (um) laboratório de desenho / metrologia;

 01 (um) laboratório de hidráulica e pneumática / refrigeração;

 01 (um) laboratório de usinagem;
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 01 (um) laboratório de eletroeletrônica;

 01 (um) laboratório de física;

 01 (um) laboratório de química;

 01 (um) laboratório de saúde e segurança do trabalho;

 01 (um) refeitório.

O Quadro 4 indica a maioria dos equipamentos existentes nos laboratórios que

possibilitam a realização de aulas práticas das disciplinas.

Quadro 4 – Infraestrutura disponível para funcionamento do curso Técnico em Eletromecânica.

DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAIS QUE COMPÕEM O ESPAÇO

Salas de Aula
01 quadro branco;
40 carteiras escolares;
01 mesa para professor;
01 cadeira para professor;

Sala de aula de Desenho

01 projetor multimídia;
01 quadro branco;
40 pranchetas para desenho;
40 cadeiras para alunos;
01 mesa para professor;
01 cadeira para professor
01 computador;
Acesso à Internet;
Ar-condicionado;

Laboratório  de  desenho
computacional

10 mesas de apoio para a realização de desenho manual;
30 cadeiras acochoadas;
15 computadores com acesso a internet;
Software livre para Desenho computacional (Autodesk Inventor e similares)

Laboratório  de  Física
Experimental

Equipamentos didáticos para serem usados durante aulas da disciplina;
04 Laboratório móvel de física como armário com rodas marca Cidepe;
25 Cadeira Universitária com prancheta armação tubular polipropileno;
06 Bancadas para laboratório 2,00X0,58X0,80.

Laboratório de Hidráulica 
e Pneumática / 
Refrigeração

02 sistemas didáticos de Hidráulica;
02 bombas hidráulicas
05 sistemas didáticos de Pneumática;
01 compressor;
01 mesa para professor;
01 cadeira para professor;
01 quadro branco;
01 armário com prateleiras;
01 projetor multimídia;
01 Bomba periférica 1 hp biv;
03 Mesa de madeira com 03 gavetas 100x170x130cm;
01 Sensor de proximidade p/ bancada hidráulica;
01 Sensor de proximidade p/ bancada hidráulica, óptico;
02 Chave fim de curso com kit;
01 Fonte de alimentação estabilizador 60Hz;
01 Sensor de proximidade para bancada pneumática, indutiva;
02 Válvula temporizadora 3/2 NF;
01 Bloco distribuidor com 8 saídas com conexão de engate rápido marca Festo;
01 Válvula geradora de vácuo;
01 Conversor P-E, marca Festo;
04 Placa com 3 relés tendo cada um 4 contatos comutadores, com LEDS marca
Festo;
01 Controlador lógico programável;
02  Cilindro  hidráulico  de  ação  dupla,  diâmetro  do  êmbolo  40mm/curso  200mm
marca Festo;
02 Cilindro hidráulico de ação dupla com diferencial de áreas de 2.1 marca Festo;
02 Motor hidráulico de engrenagens bidirecional e com dreno externo marca Festo;
12 Válvula direcional 4/2 vias;
14 Válvula direcional 4/3 vias;
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03 Válvula de retenção pilotada;
02 Válvula limitadora de pressão;
02 Válvula redutora de pressão;
04 Manômetro com escala dupla;
02 Válvula de fechamento;
08 Conexão em T, marca Festo;
01 Acumulador de pressão com válvula de segurança, monômetro e válvula marca
Festo;
02 Válvula sequencia preoperada;
08 Mangueira com engate rápido fêmea anti-vazamento,  com comprimento 1000
marca Festo;
02 Pressostato ajustável 3 a 100bar;
02 Módulo com 3 botões elétricos tendo cada 1,2 contatos NA e 2 NF
02 Módulo de distribuição elétrica com 8 indicadores luminosos e 1 sonoro;
01 Motor nono TRA 1/4 cv;
10 Cadeira Universitária com prancheta armação tubular polipropileno;
01 Captador queda pressão pneumática;
04 Válvula direcional 5/2vias;
02 Sensor de proximidade magnética indutivo para conjunto com cilindro Parker;
02 Placa com 01 botão de emergência;
02 Placa 2 relés temporizado;
02 Contador pré determinado;
10 Mesa para microcomputador marca Belínea;
10 cadeiras comuns;
01 Estação recolhedora recicladora completa p/ todos os gases refrigerantes exceto
amônia - Compressor seco 1/2HP - Capacidade líquida 1.40 kg/min / Push/pull 5,50
kg/min / Vapor 0,50 kg/min – Recolhe, Separa o óleo e filtra o fluído refrigerante -
Desliga automaticamente após recolhimento - Peso: 16kg;
01  Tanque  para  recolhimento  c/  pescador–  Capacidade:  23kg  –  Peso:  7,8kg  –
Resistência até 35Bar Válvula de segurança automática;
01  Detector  de  vazamento  eletrônico  para  todos  fluídos  refrigerantes
(CFC/HFC/HCFC) – 3 níveis de sensibilidade / 5 níveis de detecção – Indicador
sonoro e visual do nível de vazamento;
01 Bomba de alto Vácuo – Duplo estágio – Capacidade: 6,2 CFM– Vácuo final 25
mícrons – 110/220V;
01 Conjunto de Manifolds de duas vias com engates rápidos R12/R134A e engates
rápidos e mangueiras de 1,500 mm;
01 Vacuômetro digital - Leitura em 7 escalas internacionais;
01 Engate rápido Automotivo de Baixa (azul) p/ R134a – Conexão 1/4" SAE;
01 Engate rápido automotivo de Alta (vermelho) p/ R134a – Conexão 1/4" SAE;
01 Termômetro digital portátil com 5 sensores e faixa de medição de -50 a 150°C,
resolução de 0,1º C;
01 Alicate lacrador de tubo de 7";
01 Balança Eletrônica. Capacidade máxima de 5 kg;
01 Alicate perfurador p/ tubo acima de 6 mm;
01 Bomba centrífuga com Voltagem 110/220 V, Potências: 1 cv;
05 Rebitador manual 10’’;
01 Válvula globo com disco cônico de 1”. Material: bronze;
01 Válvula agulha de 2”. Material: bronze;
01 Válvula de alívio com disco cônico de 1”. Material: bronze;
01 Válvula de retenção horizontal com disco cônico de 1”. Material: bronze;
01 Válvula de retenção tipo portinhola com disco metálico de 1”. Material: bronze;
01 Válvula Gaveta de 1”. Material: bronze;
01 Válvula de esfera de 1”. Material: bronze;
01 Flange tipo liso de 2”, em aço forjado ou laminado;
01 Flange tipo cego de 2”, em aço forjado ou laminado;
01 Flange tipo roscado de 2”, em aço forjado ou laminado;
01 Flange tipo sobreposto de 2”, em aço forjado ou laminado;
01 Flange tipo solto de 2”, em aço forjado ou laminado;
01 Junta tipo Dresser de 2”, composta de corpo e flanges fundidos ASTM A536;
10 Computadores de mesa;
01 Planta de processo contínuo (automação)

Laboratório de 
Usinagem / Soldagem e 
Manutenção

01 Prancheta de madeira para desenho marca Trident;
02 Conjunto de soldar completo acetileno/oxigênio;
01 Mesa de madeira com 02 gavetas marca Buriti;
01 Cadeira fixa com estrutura em ferro sem braço em formica, Buriti;
01 Estante em aço PR-30, GGL;
01 Arquivo em aço com 04 gavetas AR-4, GGL;
01 Multímetro analógico, MA-100;
01 Multímetro digital, HD-340;
01 Trena metálica 5m;
01 Máquina esmerilhadeira marca Bosch;
02 Paquímetro 0-200mm/0-8", 0,05mm x 1/128", ± 0,05mm;
01 Prensa hidraúlica 15t, RE;
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01 Escala graduada em aço;
02 Torno de bancada, Worker;
03 Torno bancada 610mm, Manrod;
02 Torno bancada 700mm, Manrod;
01 Quadro branco para pincel;
01 Gaveteiro em madeira 3 gavetas;
01 Armário de aço com 02 portas melaminico;
01 Carro plataforma 1500x800;
01 Geladeira para água mineral marca Karine K15;
01 Morsa p/ máquina operatriz nº2;
02 Morsa giratória, Manrod;
01 Morsa hidraulica, Manrod;
01 Máquina de soldar mig/mag, Smashweld
01 Fresadora PASQUINO-MILANO;
01 Furadeira de bancada - FUNDOYA SBA30;
01 Esmeril;
01 Serra mecânica alternativa – FRANHO;
10 Máquina de soldar eletrodo revestido;
01 Máquina de soldar - TIG e ELETRODO REVESTIDO;
02 Bancadas de trabalho.
02 mesas para computador;
02 cadeiras acolchoadas;
02 computadores;
Acessórios  para  máquinas  operatrizes  (serras  a  fita,  discos  de corte,  bedames,
brocas, ferramentas em geral, etc)

Laboratório de Metrologia

09 Paquímetro 0-200mm/0-8", 0,05mm x 1/128", ± 0,05mm;
12 Paquímetro digital 150mm/0-6"; 0,02mm - .001";
06 Paquímetro digital 0 - 150mm/0 – 6";
01 Esquadro combinado completo com régua, ângulo e nível – 300mm;
11 Micrometro externo 0-25mm, resolução 0,01mm;
12 Micrometro externo 25-50mm, resolução 0,01mm;
12 Micrometro externo 50-75mm, resolução 0,01mm;
12 Micrometro externo 75-100mm, resolução 0,01mm;
06 Relógio comparador cap. 0 - 10mm, resolução 0,01mm;
01 Relógio comparador cap. 10 leitor 0,02;
01 Relógio comparador cap. 10 leitor 0,03;
10 Relógio comparador apalpador 0,8mm;
03 Relógio comparador digital 0-12mm/0-0.5;
05 Medidor de espessura c/relógio 0-10mm; 0,01mm; ±0,015mm;
06 Suporte para medição com base magnética;
06 Suporte para micrômetro até 100mm;
25 Escala aço inox 12x300mm;
19 Escala graduada em aço;
10 Escala aço inox 12x300mm;
09 Trena metálixa 5m;
01 Mesa de desempeno – Granito;

Laboratório de 
eletroeletrônica e 
instalações elétricas

05 Conjunto Didático para Eletrônica Digital;
01 Monitor de vídeo LCD 17" prata Samsung;
01 Armário em aço com 02 portas marca Inca;
01 Mesa de madeira com 02 gavetas marca Buriti;
01 Estabilizador de voltagem Sol-1000;
01 Armário em aço com 02 portas A-402, chapa 24;
03 Bancada de treinamento em medidas elétricas marca Didatech;
01  Bancada  de  treinamento  de  automação  com  controladores  programáveis
Didatech;
01 Armário em aço A-402, GGL;
02 Estante em aço PR-30, GGL;
02 Banco de madeira natural, Pickler;
01 Bancada com tampo em madeira estrutura em aço carbono marca GCS;
01 Arquivo de madeira com 04 gavetas marca Valex;
05 Fonte de alimentação digital FA 3003;
02 Alicate voltímetro/amperímetro digital, VA-750;
02 Multímetro digital, MD-340;
12 Alicate voltímetro/amperímetro, VA-760;
01 Alicate voltímetro/amperímetro digital, VA-318;
01 Osciloscópio analógico, AO-202;
01 Fonte de alimentação digital, FA-3003;
04 Termômetro digital diferentes modelos;
08 Alicate voltímetro/amperímetro digital, VA-750;
09 Multímetro digital, HD-340;
01 Wattímetro digital, WD-950;
02 Fasimetro portátil SPI-200;
02 Megometro digital, MI-390;
04 Alicate voltímetro/amperímetro digitel, VA-310;
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04 Osciloscópio analógico, AO-202;
06 Multímetro analógico, MA-100;
02 Conjunto didático eletricidade TD8010;
01 Conjunto didático de controle de velocidade de motores CA-MEL 301BA;
01 Saca polia marca Collins;
07 Multímetro digital ITMD-360;
01 Gaveteiro em madeira 3 gavetas;
03 Mesa de madeira com 03 gavetas 100x170x130cm;
01 Estante de madeira 5 prateleiras;
06 Transformador mn 300va 127/220v;
05 Motor nono TRA 1/4 cv;
03 Transformador variável trifásico;
06 Transformador variável acima 1KVA;
24 Banco giratório com estrutura de aço 4 pés;
01 Mesa para microcomputador marca Supreme;
01 Monitor de vídeo CRT 17", 710E LG;
01 Impressora laser 3124, Xerox;
Componentes  eletrônicos  (Resistores;  Potenciômetro;  Capacitores;  Indutores;
Transistores; Triac; Diac; SCRs; Diodos; Diodos Zener; Botões de eletrônica; LEDs
diversas  cores;  Displays;  Cabos  conectores;  Placa  de  fenolite;  Regulador  de
tensão).

Além  dos  equipamentos  apontados  no  Quadro  6,  indica-se  que  o  campus

conta com 08 (oito) projetores multimídia e 03 (três) computadores interativos portáteis

que podem ser levados pelo(a)s docentes para a sala de aula. Estes equipamentos

permite  a(o)  docente  a  apresentação de conteúdos na forma digital  e  pode  ainda

operar  como lousa  digital,  transformando a  superfície  de  projeção  em um quadro

interativo.

Destaca-se  ainda  que  o  laboratório  de  desenho/metrologia  possui

computadores  com  acesso  à  rede  mundial  de  internet  para  que  os  estudantes

desenvolvam pesquisas e realizem atividades acadêmicas propostas por docentes de

todos os componentes curriculares do curso.

8.3 Sala de Professores

O Campus Santo Amaro dispõe de uma sala de apoio para professore(a)s que

é utilizada pelo corpo docente do curso Técnico em Eletromecânica. Essa sala contém

ar-condicionado,  02 mesas  grandes  de  reunião,  armários  escaninho  com portas  e

divisão para duplas de docentes, 12 cadeiras acolchoadas, 01 longarinas, 08 mesas

individuais para estudo, 01 geladeira e 01 bebedouro de água.

8.4 Acessibilidade

Com relação à  acessibilidade arquitetônica,  o Campus Santo Amaro possui

atualmente rampas de acesso e um elevador, banheiros exclusivos para deficientes

físicos  ou  pessoas  com  mobilidade  reduzida  e  vagas  específicas  em  seu

estacionamento. Existe ainda a sinalização em braile dos espaços físicos para auxiliar
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os deficientes visuais a se locomoverem dentro da instituição, localizando com maior

facilidade as salas, laboratórios e demais locais.

Tais ações visam contribuir com a acessibilidade para a comunidade interna e

externa. As Direções, a Coordenação de Curso, a Coordenação Técnico-Pedagógica

(COTEP) e A CAPNE envidam esforços para implementação de ações relacionadas à

acessibilidade em seus diferentes tipos.
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9ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

O Curso Técnico de Nível Médio em Eletromecânica possui uma coordenação

e um Conselho de Curso que,  em parceria com a Coordenação de Apoio Técnico

Pedagógico, a Direção de Ensino e a Direção Geral, são responsáveis por todos os

aspectos  acadêmicos  e  administrativos  relacionados  com o curso e  observando  a

estrutura administrativa da instituição. A seguir são descritas suas funções específicas,

assim  como  demais  pontos  referentes  aos  aspectos  administrativos  para  o  bom

funcionamento do curso.

9.1 Conselho de Curso

 O Conselho de Curso é um órgão colegiado que se destina à avaliação da

eficiência educativa do Processo Pedagógico desenvolvido. Este órgão é constituído

pelo(a) Coordenador(a) do Curso, por três docentes da área técnica que ministram

aulas  para  o  curso,  por  3  docentes  representando  as  áreas  de  conhecimento

(linguagens, ciências da natureza e ciências humanas), por um(a) representante da

área técnico-pedagógica e por um(a) representante do corpo discente, observando-se

o seguinte:

I. O Conselho de Curso será presidido pelo(a) Coordenador(a) do Curso;

II. O(a) representante discente será escolhido pelo(a)s estudantes regularmente

matriculado(a)s no curso;

III. A  composição  poderá  ser  alterada  no  caso  dos  componentes  perderem  a

condição adquirida.

As competências deste Conselho são indicadas no Capítulo XII, Seção II da

Organização Didática dos cursos da EPTNM do IFBA.
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9.2 Coordenação do Curso

A Coordenação  do Curso Técnico  em Eletromecânica  tem suas atribuições

indicadas no Guia Acadêmico para coordenadores dos cursos técnicos do IFBA. Em

síntese,  a  Coordenação  do  curso deve atuar  como mediadora  entre  estudantes  e

professores; deve reconhecer as necessidades da área em que atua e tomar decisões

que possam beneficiar toda a comunidade escolar; atender as exigências legais do

Ministério da Educação; gerir e executar o projeto pedagógico do curso; operar novas

tecnologias;  avaliar  o  trabalho  dos  docentes;  estar  comprometida  com  a  missão,

crença e valores da instituição; estar atenta às mudanças impostas pelo mundo do

trabalho a fim de adequar e modernizar o curso com foco na garantia de qualidade;

gerir equipes e processos, pensando e agindo estrategicamente, colaborando com o

desenvolvimento dos discentes e com o crescimento da instituição em que trabalha.
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10 PERFIL  DO  PESSOAL  DOCENTE  E

TÉCNICO ENVOLVIDO NO CURSO

10.1 Corpo Técnico-Administrativo

O  IFBA  Campus  Santo  Amaro  conta  com  um  corpo  técnico-administrativo

constituído  de  37  profissionais  de  diferentes  áreas,  os  quais  fornecem  apoio  às

atividades acadêmicas e administrativas, conforme apresentado no Quadro 5.

Quadro 5 - Relação de técnicos administrativos em educação do IFBA Campus Santo Amaro.

N NOME CARGO REGIME DE TRABALHO

1 Aldemário Borges de Santana Assistente em Administração 40 h

2 Alex Fabiano Pimenta Machado de Castro Assistente em Administração 40 h

3 Allan Ricardo Bispo de Melo Assistente em Administração 40 h

4 André Luiz Gomes Moreira Odontólogo 40 h

5 Camilla Pimenta Leal Paixão Nutricionista 40 h

6 Clarissa Oliveira Sacramento Paim Médica 20 h

7 Daniel de Jesus Ferreira Assistente de aluno 40 h

8 Danilo Bispo dos Santos
Técnico de Laboratório de

Eletromecânica
40 h

9 Dayb Manuela Oliveira dos Santos Pedagoga 40 h

10 Edson Samuel dos Reis Dórea Assistente em Administração 40 h

11 Eloy Guimarães Pires
Técnico em Tecnologia da

Informação
40 h

12 Emiliano Gonçalves de Jesus Técnico em Audivisual 40 h

13 Fernanda Santos Bastos Ribeiro Pedagoga 40 h

14 Gilberto Souza Santos Auxiliar de Biblioteca 40 h

15 Ismael dos Santos
Técnico de Laboratório de

Informática
40 h

16 Jamilly Suzarte Carvalho Pedagoga 40 h

17 João Paulo Gomes Wanderley Contador 40 h

18 Jorge Roberto Gomes da Silva Junior
Técnico de Laboratório de

Eletromecânica
40 h

19 José Henrique Porto Souza Pedagogo 40 h

20 Jucileide Gomes Batista Assistente de aluno 40 h

21 Juvêncio Eloi Martins Neto Assistente em Administração 40 h
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22 Luciene Lima Bispo Santos Assistente em Administração 40 h

23 Marcos Cícero Bittencourt Ferreira Assistente em Administração 40 h

24 Marcos de Jesus Miranda Pisicóloga 40 h

25 Marcos Luiz Andrade de Carvalho Assistente em Administração 40 h

26 Marileide Pereira dos Santos Técnica em Artes Gráficas 40 h

27 Marta Jamille Miranda Oliveira Assistente em Administração 40 h

28 Mônica Campos dos Anjos Assistente Social 40 h

29 Osvaldo Cardoso de Santana Montador - Soldador 40 h

30 Ramon Nogueira Giacomose Assistente em Administração 40 h

31 Regiane Silva de Azevedo Técnica em Enfermagem 40 h

32 Reginaldo Pereira Pascoal Júnior Bibliotecário-Documentalista 40 h

33 Rosangela Neves Costa Técnica em Segurança do Trabalho 40 h

34 Társis Cajado Chaves da Silva Assistente de aluno 40 h

35 Ticiano Lima de Souza Santos
Técnico de Laboratório de

Informática
40 h

36 Vanuza Alves dos Santos do Espírito Santo Técnica de Laboratório de Química 40 h

37 Wagner Soares Nobre
Técnico de Laboratório de

Eletromecânica
40 h

10.2 Corpo Docente

O  IFBA  Campus  Santo  Amaro  conta  atualmente  com  um  corpo  docente

constituído  de  60  (sessenta)  professore(a)s,  oferecendo  cursos  técnicos  regulares

relacionados  às  áreas  de  Eletromecânica  e  Informática,  na  forma  integrada  e/ou

subsequente, Técnico em Segurança do Trabalho na forma EJA (educação de jovens

e adultos), e o curso superior de Licenciatura em Computação. Dentre esse quadro, 26

(vinte  e  seis)  professore(a)s  apresentam  perfil,  segundo  projeto  pedagógico  aqui

proposto, para atuarem no ensino de disciplinas do curso Técnico em Eletromecânica

Subsequente, conforme apresentado no Quadro 6.

Quadro 6 - Relação de docentes do IFBA Campus Santo Amaro com perfil para atuação no curso.

N NOME CARGO REGIME TITULAÇÃO HABILITAÇÃO

1 Ademir de Jesus Costa Professor Efetivo DE Mestrado Engenharia Elétrica

2 Alan Fernandes de Souza Professor Efetivo 20 h Doutorado Língua Portuguesa

3 Andréa Maria Mano Amazonas Professora Efetiva DE Mestrado Matemática

4 Antônio Alves Pereira da Silva Professor Efetivo 40 h Especialização
Engenharia de Segurança 
do Trabalho

5 Cláudia Rosane de Almeida Lopes Leone Professora Efetiva DE Especialização Desenho Técnico

6 Cláudio Lisboa dos Santos Professor Efetivo DE Especialização
Engenharia de Segurança 
do Trabalho

7 Cleberton dos Santos Professor Efetivo DE Mestrado Língua Portuguesa

8 Dilton Lopes Carapiá Professor Efetivo DE Mestrado Física

9 Edson Fonseca Diniz Professor Efetivo 40 h Mestrado
Engenharia de Segurança 
do Trabalho

10 Fabiana Silva Lopes Professora Efetiva DE Especialização Matemática

11 Jecilma Alves Lima Professora Efetiva DE Doutorado Língua Portuguesa
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12 Lázaro Edmilson Brito Silva Professor Efetivo DE Mestrado Engenharia Elétrica

13 Leandro Sodré Barreto Professor Efetivo DE Mestrado Física

14 Luciana Argolo Correia Alves Professora Efetiva DE Mestrado
Engenharia de Segurança 
do Trabalho

15 Luís Alves Correia Filho Professor Efetivo DE Mestrado Engenharia Elétrica

16 Marcele Almeida Santos Professora Efetiva DE Mestrado Matemática

17 Marcelo Santana Silva Professor Efetivo DE Doutorado Economia e Administração

18 Márcio Antônio Souza Paim Professor Efetivo DE Mestrado Matemática

19 Marcos Antônio Ramos Andrade Professor Efetivo DE Doutorado Engenharia Mecânica

20 Marcus Vinícius Pascoal Ramos Professor Efetivo DE Mestrado Engenharia Mecânica

21 Maria das Graças Meirelles Correia Professora Efetiva DE Doutorado Língua Portuguesa

22 Maurício Porto Silva Professor Efetivo DE Mestrado Matemática

23 Maurício Vieira Dantas Professor Efetivo DE Mestrado Física

24 Silvando Vieira dos Santos Professor Efetivo DE Doutorado
Engenharia Mecânica e 
Materiais

25 Walter Gonçalves de Souza Filho Professor Substituto 40 h Mestrado Engenharia Mecânica

26 Washington Luiz Correia Teixeira Professor Efetivo DE Especialização Engenharia Elétrica

Esses  docentes  podem  atuar  no  curso  de  acordo  com  a  demanda  de

disciplinas  oferecidas  e  a  carga  horária  planejada  em  cada  módulo/semestre.  A

alocação deve possibilitar que o corpo docente exerça sua função em concordância

com a missão do IFBA, que objetiva não somente o oferecimento de ensino,  mas

também de pesquisa e extensão de qualidade socialmente referenciada, atividades

administrativas e qualificação do profissional.
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11 DIPLOMA EMITIDO

Após  concluírem com êxito  todos  os  componentes  curriculares  e  o  Estágio

Profissional Supervisionado, o concluinte fará jus ao diploma com o título de TÉCNICO

EM ELETROMECÂNICA,  estando apto  a  realizar  todas  as  atividades  descritas  no

Perfil Profissional definido pelo Conselho Federal de Técnicos Industriais - CFT.

O diploma deve  ser  solicitado  via  protocolo  na recepção do IFBA Campus

Santo Amaro. O requerimento é destinado à Coordenação de Registros Escolares que

procederá com os encaminhamentos necessários à emissão e registro do diploma de

acordo com a regulamentação e determinações indicadas na Resolução CONSUP n°

03/2014.
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TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Instituição: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – CAMPUS DE SANTO AMARO 

Endereço: 1ª Travessa São José, S/N, bairro Bonfim, CEP 44200-000, Santo Amaro-Bahia

Telefone: (75) 3241-0845   CNPJ: nº 10.764.307/0007-08

Representada por sua Diretora Geral Andréa Maria Mano Amazonas


UNIDADE CONCEDENTE

Razão Social: CNPJ (empresa): CPF (autônomo):

Endereço: Município:  UF: CEP: 

Telefone: DDD (  ) Celular: DDD (           )      

Endereço Eletrônico:  Contato: Elton Maia


Representante Legal:                                                                         Cargo:

Supervisor de Estágio:                                                                       Formação Acadêmica/Cargo:

Registro Profissional nº:                                                                    Órgão:

Professor Orientador:                                                                         Órgão: IFBA-Santo Amaro

ESTAGIÁRIO

Nome: 

Curso:                                                                                            Período: 

RG nº:                                    CPF:                                                Data de nascimento: 

Endereço:                        

Telefone: DDD (      )                         

Município: 

Celular: DDD (  ) 

UF: BA CEP: 

E-mail: Estágio obrigatório (    )        Estágio Não Obrigatório (    )

Portador de Deficiência: (    ) SIM    (     ) NÃO

As partes supracitadas resolvem celebrar o presente Termo de Compromisso de Estágio, para realização de
Estágio Curricular, em conformidade com a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e das cláusulas e condições a
seguir estipuladas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Constitui objeto do presente Termo a concessão de estágio curricular, entendendo-se como tal, o ato educativo

escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa preparar para a empregabilidade, para a
vida  cidadã  e  para  o  trabalho,  por  meio  do  exercício  de  atividades  correlatas  à  sua  pretendida  formação
profissional, em complementação ao conhecimento teórico adquirido na Instituição de Ensino. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
2.1  O vínculo de estágio, objeto do presente Termo de Compromisso terá início  em ____/_____/____ e término em
____/____ /____, desde que mantido o vínculo do ESTAGIÁRIO com a Instituição de Ensino, nos termos da Lei
11.788/2008.
2.2 O presente Termo de Compromisso poderá ser prorrogado, mediante a celebração de Termo Aditivo, observado o
limite máximo de 02 (dois) anos.
2.3 A vigência poderá ser maior que 02 (dois) anos apenas no caso de Estagiário Portador de Deficiência.
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TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

CLÁUSULA TERCEIRA – DO HORÁRIO DA JORNADA DO ESTÁGIO
3.1 O estágio terá duração de 240 horas, com jornada de trabalho de XX horas semanais e uma carga horária máxima
de X horas por dia. O estágio será desenvolvido no horário de XX horas às XX horas, nos dias de segunda à sexta
feira.
3.2 As atividades de estágio não poderão ser superiores a 06 (seis) horas diárias e a 30 (trinta) horas semanais.

CLÁUSULA QUARTA – DO DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO
4.1 Durante a realização do estágio, o ESTAGIÁRIO estará coberto pelo seguro contra Acidentes Pessoais, apólice nº
XX, da Seguradora XXXXX.
4.2  O estágio  será  desenvolvido  com base no  Plano de  Atividades de Estágio  elaborado conjuntamente entre  o
ESTAGIÁRIO, a INSTITUIÇÃO DE ENSINO e a UNIDADE CONCEDENTE, em anexo.
4.3  As  atividades  principais  poderão  ser  ampliadas,  reduzidas,  alteradas  ou  substituídas  somente  com  prévia  e
expressa  anuência  do  ESTAGIÁRIO  e  do  IFBA,  devendo  ser  realizadas  sempre  dentro  do  contexto  básico  da
profissão, do Projeto Pedagógico do Curso e com a concordância do Professor Orientador.
4.4 O horário de estágio será combinado de acordo com as conveniências mútuas, respeitadas as horas de aulas, de
provas e de outros trabalhos didáticos. As atividades de estágio não poderão ser superiores a 06 (seis) horas diárias e
a 30 (trinta) horas semanais.
4.5  Nos períodos de avaliações,  a carga horária  do estágio  poderá ser  reduzida à  metade,  para garantir  o  bom
desempenho do estudante, desde que o IFBA comunique a CONCEDENTE as datas de realização de tais avaliações.
4.6 O ESTAGIÁRIO não terá vínculo empregatício de qualquer natureza com a CONCEDENTE, conforme os termos do
artigo  3º  da  Lei  11.788/2008,  inclusive  para  fins  de  Legislação  do  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço  e
Seguridade Social.
4.7  O prazo máximo de realização de estágio é de 02 (dois) anos, exceto para os casos de estagiário portador de
deficiência.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1 Compete à INSTITUIÇÃO DE ENSINO – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia/IFBA:
5.1.1  Avaliar as instalações da CONCEDENTE de Estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do
ESTAGIÁRIO.
5.1.2 Indicar Professor Orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e
avaliação das atividades do ESTAGIÁRIO.
5.1.3 Exigir do ESTAGIÁRIO a apresentação periódica, mensal, de Relatório das Atividades.
5.1.4 Receber, arquivar os Relatórios das Atividades.
5.1.5 Zelar pelo cumprimento do Termo de Compromisso de Estágio, reorientando o ESTAGIÁRIO para outro local em
caso de descumprimento de suas normas;
5.1.6 Comunicar à CONCEDENTE de Estágio, as datas de realização das avaliações escolares ou acadêmicas.

5.2 Compete à UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO:
5.2.1  Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar aos ESTAGIÁRIOS as atividades de aprendizagem
relacionadas ao seu curso de formação.
5.2.2  Designar um profissional com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no
curso do ESTAGIÁRIO, orientar e supervisionar as atividades do ESTAGIÁRIO.
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5.2.3 Por ocasião do desligamento do ESTAGIÁRIO, entregar termo de realização do estágio com indicação resumida
das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho.

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

5.2.4 Manter documentos que comprovem a relação de estágio à disposição da fiscalização.
5.2.5 Zelar pela aprendizagem do ESTAGIÁRIO, em conformidade com o currículo de seu curso de formação.
5.2.6 Fornecer à Instituição de Ensino todas as informações necessárias à avaliação e ao acompanhamento do estágio
quando solicitada.
5.2.7 Efetuar pagamento de bolsa-auxílio no valor de R$ (valor expresso numericamente e por extenso) diretamente ao
ESTAGIÁRIO, quando prevista.
5.2.8  Efetuar  pagamento  de  auxílio  transporte  no  valor  de  R$  (valor  expresso  numericamente  e  por  extenso)
diretamente ao ESTAGIÁRIO, quando previsto.
5.2.9 Subsidiar o IFBA com informações que propiciem aprimoramento do sistema acadêmico e do próprio estágio.
5.2.10  Reduzir  a carga horária  do estágio  em, no mínimo,  a  metade daquela  estabelecida na  cláusula 3.1,  nos
períodos de avaliações previamente informados pelo IFBA, quando solicitado pelo Estagiário.
5.2.11  Conceder  ao  ESTAGIÁRIO  recesso  de  30(trinta)  dias,  preferencialmente,  no  período  de  férias  escolares,
sempre que o estágio tenha duração igual  ou superior  a 1 (um) ano, devendo ser remunerado conforme o valor
atualizado da bolsa.
5.2.12 Avaliar e validar o Relatório de Atividades mensal desenvolvido no âmbito da CONCEDENTE.

5.3 COMPETE AO ESTAGIÁRIO:
5.3.1 Cumprir com zelo e responsabilidade as tarefas que lhe forem submetidas.
5.3.2 Cumprir integralmente as horas previstas para o seu estágio, conforme especificado em cláusula própria.
5.3.3 Apresentar mensalmente Relatório de Atividades de Estágio, devidamente conferido pelo Supervisor de Estágio
indicado pela CONCEDENTE, e, após visto, providenciar a entrega do Relatório de Atividades de Estágio ao Professor
Orientador do IFBA.
5.3.4 Manter atualizados os seus dados cadastrais.
5.3.5  Informar, por escrito, qualquer fato que interrompa, suspenda ou cancele sua matrícula no  IFBA,  bem como
fornecer à CONCEDENTE atestado de matrícula semestralmente.
5.3.6 Informar ao Professor Orientador do IFBA, descumprimento do estabelecido no Plano de Atividades de Estágio
ou qualquer outra cláusula do presente Termo de Compromisso de Estágio pela CONCEDENTE.
5.3.7  Acatar  as normas internas  da CONCEDENTE, bem como orientações e  recomendações efetuadas por  seu
Supervisor.
5.3.8 Assinar, ao término do estágio, o Termo de Desligamento do Estágio, a ser fornecido pela CONCEDENTE de
Estágio.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO
6.1 O presente Termo de Compromisso de Estágio extinguir-se-á automaticamente:
A. Pela conclusão, trancamento, desligamento e abandono do curso;
B. Não cumprimento dos termos de compromisso;
C. Pedido de qualquer uma das partes, a qualquer tempo;
D. Automaticamente, ao término do estágio;
E. Quando atingido o período máximo permitido pela Lei nº 11.788/08 para realização de estágio.
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TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO

7.1 Fica eleito o Foro da Seção Judiciária de Salvador da Justiça Federal com renúncia de qualquer outro por mais
privilegiado que seja, para dirimir  quaisquer dúvidas que se originarem deste Termo de Compromisso e que não
possam ser solucionadas amigavelmente.
7.2 E por estarem de acordo com os termos do presente instrumento, as partes o assinam em 03 (três) vias, na
presença de duas testemunhas, para todos os fins e efeitos de direito.

Santo Amaro, ........de ....................de 20XX.

____________________________        ___________________________
Empresa Concedente   Estagiário(a)

______________________________________________________________
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

(Assinatura e carimbo)

______________________________ ___________________________
Testemunha Testemunha
Nome: Nome:
RG: RG:
CPF: CPF:
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PLANO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO
1.

Empresa: RAMO DE ATIVIDADE:

 INDUSTRIAL  COMERCIAL  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

 ENGENHARIA / PROJETOS  VENDAS / REPRESENTAÇOES

 OUTROS: 

Objetivos: Desenvolver  habilidades e competências de conteúdo prático,  em complemento aos conteúdos teóricos adquiridos
durante o curso, permitindo a(o) aluno(a) uma interação com seu universo de atuação profissional.

2.

Aluno(a): 

Curso:

Técnico em Eletromecânica

Modalidade: 

 INTEGRADO   SUBSEQUENTE 

 EJA                  SUPERIOR

Semestre / Ano:

Endereço Eletrônico: 

DESCRIÇÃO BÁSICA DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PELO ESTAGIÁRIO:

DESCRIÇÃO  DAS  ÁREAS  OPERACIONAIS  ONDE  O  ALUNO  DEVERÁ  DESENVOLVER  SUAS  ATIVIDADES  E,  SE  POSSÍVEL,
PERÍODO PREVISTO:

OBSERVAÇÕES QUE JULGAR NECESSÁRIO:

Data:      /     /     _______________________________________

Assinatura / Carimbo do Supervisor de Estágio
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

CAMPUS SANTO AMARO

CURSO TÉCNICO EM XXXXXX

TÍTULO DO RELATÓRIO (NÃO OBRIGATÓRIO)

RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR

Nome completo do(a) autor(a) do relatório 

Santo Amaro – BA



20xx



“Educação é uma descoberta progressiva

de nossa própria ignorância.” 

(Voltaire)

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

CAMPUS SANTO AMARO

RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR

TÍTULO DO RELATÓRIO (NÃO OBRIGATÓRIO)

 Nome do(a) autor(a) do relatório

REITOR(A) DO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA

Nome do(a) Reitor(a)

DIRETOR(A) DO CAMPUS SANTO AMARO

Nome do(a) Diretor(a) Geral do Campus

DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE ENSINO

Nome do(a) Diretor(a) de Ensino

COORDENADOR(A) DE ESTÁGIO

Nome do(a) Coordenador(a) de Estágios e Egressos

COORDENADOR(A) DO CURSO TÉCNICO EM XXXX

Nome do(a) Coordenador(a) do Curso



DADOS DO ESTÁGIO CURRICULAR

Nome do(a) estagiário(a): 

Curso: 

Empresa: 

Setor de realização: 

Telefone/ramal: 

Supervisor(a) de estágio na empresa:    

Orientador(a) de estágio no IFBA: 

Período de estágio:

Regime de trabalho: 

Duração: 

___________________________________

Estudante estagiário(a)

___________________________________

Supervisor(a) do estágio

Santo Amaro – BA, ______ de ____________ de ________.

(Essa é a data de conclusão do relatório após correções do(a) professor(a)
orientador(a) e vista com assinatura do(a) supervisor(a) de estágio. Excluir esse

comentário antes de imprimir!)



RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR DO CURSO TÉCNICO EM XXXXXXXX

NOME DO AUTOR(A) DO RELATÓRIO

Relatório de Estágio Curricular apresentado

ao  Curso  Técnico  em  XXXX do  Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia

da  Bahia,  Campus  Santo  Amaro,  como

requisito  parcial  à  obtenção  do  título  de

Técnico em XXXX.

______________________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Orientador(a)
Instituto Federal da Bahia

______________________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Coordenador(a) de Estágio
Instituto Federal da Bahia

Nota do relatório _______

Santo Amaro – BA, ______ de ____________ de ________.

(Essa é a data de conclusão do estágio e deverá ser preenchida pelo Coordenador de
Estágio). Excluir esse comentário antes de imprimir!
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RESUMO

O resumo é a apresentação concisa  do texto,  destacando aspectos  de

maior importância e interesse. No resumo, o conteúdo deve ser apresentado em forma

de texto resumido.

Palavra-chave: visualização  de  software,  evolução  de  software,  estratégias  de

análise.
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1. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta um modelo de relatório de estágio. Ele foi elaborado

por professores do IFBA campus Santo Amaro1. Os elementos pré-textuais, capítulos, e pós-

textuais já estão descritos no documento. O aluno estagiário deve utilizar o documento e

modificá-lo com suas informações.

O pré-texto deve conter as seguintes páginas. Ver Tabela 1:

Tabela 1 – Lista de páginas do pré-texto

Página Descrição
1 Capa
2 Página em branco
3 Folha de rosto com informações conforme modelo
4 Dados do estágio curricular
5 Folha de assinatura
6 Agradecimentos
7 Resumo
8 Sumário 

Fonte: se a tabela foi retirada de algum material, deve ser informado a fonte aqui.

Após o pré-texto, devem iniciar  as seções.  Cada seção deve iniciar  em uma

nova página. A seção 1, por exemplo, inicia-se na página 9. As seções são: 1) Introdução, 2)

Relato  das  atividades,  3)  Correlação  da  prática  profissional  e  formação  acadêmica,  4)

Conclusão.  Os  elementos  pós-textuais  são:  Referências,  Anexos  (opcional)  e  Apêndice

(opcional).

Em cada seção é apresentado uma breve descrição do que é esperado para

compor o texto.

A impressão é feita somente em uma face do papel,  em preto, permitindo-se

cores nas figuras, em situações em que sejam absolutamente necessárias. Utilize a fonte

Times New Roman 12 para o seu relatório.

O corpo dos quadros,  figuras e rodapés pode conter letras menores.  Nestes

casos, o tamanho da fonte deve ser 10.

1  Parte desse texto é baseado em outros modelos de relatórios tais como (Modelo de relatório da

biblioteca setorial de Joinville, UFSC, 2013), e NBR 10719, 1989.
1



Os  títulos  das  seções  principais  devem  ser  grafados  em  letras  maiúsculas,

negrito, destacando-se no texto, sendo separados do texto que os precede ou os sucede por

dois espaços duplos.

Os títulos das subseções devem ser grafados em letras maiúsculas, destacando-

se no texto,  sendo separados do texto que os precede ou os sucede por dois  espaços

duplos.

Para os nomes científicos e expressões estrangeiras, usar o itálico como estilo

de fonte.

1.1 SOBRE A INTRODUÇÃO

A introdução é a primeira seção do seu texto. Ela deve dar um panorama geral

do que será apresentado no relatório. 

Na  introdução  devem  ser  apresentados:  a)  Contexto  do  estágio,  incluindo

Empresa, Área de atuação, Trajetória até o estágio (Opcional), e b) Objetivos do relatório de

estágio.

Sugerimos que o último parágrafo da introdução seja da seguinte forma:

Além dessa introdução, este relatório está dividido da seguinte forma: Seção 2

apresenta o relato das atividades do estágio;  a Seção 3 aborda a correlação da prática

profissional e formação acadêmica. Por fim, a Seção 4 conclui o relatório

1.2 SUBSEÇÕES

As subseções devem ser numeradas. Elas servem para organizar as seções em

tópicos. Copie e cole o exemplo que contém nesse próprio documento.

Quando você precisar criar  subdivisões que não caracterizam uma subseção

você pode colocar conforme o exemplo abaixo: “Adicionando figuras ao texto”. Observe que

o texto está em itálico. Esse tópico não aparece no índice.

Outra forma de fazer subseções de subseções é como aparece na subseção 2.2

(e.g. 2.2.1 e 2.2.2). 
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1.3 OUTROS ELEMENTOS IMPORTANTES DO RELATÓRIO

Esta subseção apresenta alguns elementos importantes para o relatório. Estes

elementos estão descritos abaixo.

Adicionando figuras ao texto.

As figuras devem ser numeradas sequencialmente, com o título da figura abaixo

da mesma. Elas devem aparecer referenciadas no texto. A referência deve ser cruzada.

Procure por referência cruzada no seu editor de texto. Toda figura deve ser explicada em

alguma parte do texto. Veja exemplo abaixo em que uma figura e o texto explicando-a são

apresentados. Caso seja utilizado figuras de outro autor, deve ser informada a fonte. 

Na Figura 1 é apresentado uma visão geral da abordagem proposta. Dada a alta

complexidade associadas às atividades de manutenção e evolução,  faz-se necessário  a

utilização de diferentes abordagens para compreender a evolução de software. Desta forma,

o ambiente proposto fará uso de quatro abordagens distintas para lidar com a evolução de

software: abordagem diferencial, abordagem temporal, abordagem de features, abordagem

de repositórios de código fonte (Software Configuration Management – SCM). Chamamos

de  SEVA  (Software  Evolution  Visualization  Approach)  a  integração  de  todas  essas

abordagens (Figura 1). 

Figura 1 – Visão Geral das abordagens SEVA.

Adicionando referências ao texto.
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As referências devem ser numeradas. As referências devem ser cruzadas. Veja

exemplo abaixo de como referenciar no texto.

Citações  diretas  de  até  3  linhas  devem  ser  inserida  no  texto  entre  aspas.

Exemplo: Novais et. al. (2013) dizem que: “o uso de múltiplas estratégias para análise de

evolução de software ajuda a atacar um número maior  de atividades de engenharia  de

software”. Neste caso, o relatório faz uma citação com o texto igual ao do autor. 

Novais et. al. (2013) deve aparecer na lista de referências.

Outra  forma  de  citação:  Há  pouca  combinação  de  estratégias  visuais  de

evolução software (Novais et. al. 2013).  Neste caso, o relatório faz uma afirmação baseado

no texto do autor.

Outra forma de citação: Em (Novais et. al. 2013), os autores afirmam que há

pouca validação em visualização de evolução de software.

As referências devem aparecer na seção de referências ordenadas lexicalmente.

Observe a seção Referência para ver como elas devem ser adicionadas no pós-

texto.

A referência lista todas as obras citadas no texto, por números ou por nomes dos

autores, seguindo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  

Para referenciar uma publicação ou trabalho que sejam considerados no todo,

siga o modelo da referência de GOMES (1998). Este tipo de referência inclui livro, folheto,

trabalho acadêmico (teses, dissertações, entre outros), manual, guia, catálogo, enciclopédia,

dicionário etc. 

Para referenciar uma parte de publicação, que inclui capítulo, volume, fragmento

e outras partes de uma obra, utilize o modelo da referência de LINHARES (1998).

Para  documento  de  evento,  siga  o  exemplo  da  referência  SIMPÓSIO

BRASILEIRO DE REDES DE COMPUTADORES (1995). 

Para publicação e trabalho em meio eletrônico, utilize o exemplo da referência

de KOOGAN, (1999). 

Para artigo de periódico, utilize o exemplo de REZENDE, (2001).

Adicionando tabela ao texto.

As  tabelas  devem  ser  numeradas  sequencialmente  e  devem  aparecer

referenciadas no texto. A referência deve ser cruzada. Veja como exemplo a Tabela 1.
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2. RELATO DAS ATIVIDADES

Nesta  seção deve ser  apresentado o  relato  das atividades  desenvolvidas  no

estágio. O verbo deve estar no passado, pois são atividades que foram realizadas.

2.1 PROCESSO

Nesta  seção  deve  ser  apresentado  o  processo  do  estágio,  a  metodologia

utilizada.

2.2 ATIVIDADES

Atividades  (aqui  também  cabem  as  contribuições  técnicas  dos  alunos  para

leitores do relatório) colocando manuais, códigos, projetos, tutoriais e etc. nos apêndices.

Caso queira dividir as atividades por subseções faça como o exemplo abaixo

2.2.1 Atividade 1: monitorando os acessos ao site

Descrição da atividade 1

2.2.2 Atividade 2: desenvolvendo o sistema de controle de pontos

Descrição da atividade 2. 

2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA A EMPRESA

Qual  a  sua  contribuição  para  a  empresa?  Mostre  na  sua  visão  qual  a

contribuição do seu trabalho de estágio para a empresa
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3. CORRELAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA

Nesta seção deve ser apresentado de que maneira os conteúdos aprendidos em

sala  durante  seu  curso  foram  importantes  para  o  estágio.  Os  verbos  devem  estar  no

passado.
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4. CONCLUSÃO

Nesta seção deve ser apresentada a conclusão do relatório. Deve ser feita uma

retomada do objetivo do estágio e deve ser apresentado também o significado do estágio

para a vida profissional e pessoal do estudante.
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ANEXOS

Esta é uma seção OPCIONAL. Nesta seção devem ser apresentados os anexos.

Material relacionado com o trabalho, mas que não é de autoria própria.
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APÊNDICE

Esta é uma seção OPCIONAL. Nesta seção devem ser apresentados os anexos.

Material relacionado com o trabalho de autoria própria.
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