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PERFIL PROFISSIONAL / IDENTIFICAÇÃO DA OCUPAÇÃO:

Ocupação:

COSTUREIRO DE MÁQUINA RETA
E OVERLOQUE

Educação

Formação Inicial e Continuada -

Profissional:

Qualificação Profissional

Nível da

2

7632-15

CBO:

160h

Carga Horária

Produção
Industrial

Eixo

Qualificação:

Tecnológico:
Vestuário

Área Tecnológica:

Segmento

Vestuário

Tecnológico:
Operar máquinas de costura industrial (máquina de ponto fixo e máquina de
ponto corrente), costurando peças do vestuário, conforme tabela de medidas,

Competência
Geral:

trabalhando sob a supervisão técnica de acordo com as tendências de
mercado, as normas e os procedimentos técnicos de qualidade, segurança,
higiene e saúde.

Requisitos de
Acesso:




Ter no mínimo 16 anos completos
Ensino Fundamental I (1º a 5º) - Completo

RELAÇÃO DAS UNIDADES DE COMPETÊNCIAS
Costurar peças do vestuário em máquinas de costura ponto fixo
(reta, duas agulhas, zigue-zague) realizando o acabamento
Unidade de Competência 1

necessário (travete, caseadeira e botoneira), trabalhando sob a
supervisão técnica, de acordo com as tendências de mercado, as
normas e os procedimentos técnicos de qualidade, segurança,
higiene e saúde.
Costurar peças do vestuário em máquinas de ponto corrente
(overloque,

Unidade de Competência 2

colarete e interloque)

realizando

o

acabamento

necessário (travete, caseadeira e botoneira), de acordo com as
tendências de mercado, as normas e os procedimentos técnicos de
qualidade, segurança, higiene e saúde.

OBJETIVO GERAL DO CURSO:
O curso Costureiro de Máquina Reta e Overloque tem como objetivo o desenvolvimento de
competências relativas à execução de operações básicas de costura em máquinas de costura ponto

O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.

Página 1 de 8

Plano de Curso Não Regulamentado Qualificação Profissional

FO-EP-78
Rev.: 07
23/06/2015

fixo (reta, duas agulhas, zigue-zague) e ponto corrente (overloque, colarete e interloque), de acordo
com as normas ambientais e de segurança.
TIPO DE OFERTA:
( X ) PRESENCIAL
( ) SEMIPRESENCIAL
( ) A DISTÂNCIA
QUADRO RESUMO DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

MÓDULOS

UNIDADES CURRICULARES

CARGA
HORÁRIA DA
UC

C.H DO
MÓDULO

BÁSICO

NA

NA

NA

Costura em Máquina de Ponto Fixo (Reta, Duas
Agulhas e Zigue-Zague) e Acabamento (Máquinas
Travete, Caseadeira e Interloque)
ESPECÍFICO

60 h

Costura em Máquinas de Ponto Corrente
(Overloque, Colarete e Interloque) e Acabamento
(Máquinas Travete, Caseadeira e Botoneira)

160
60 h

Desenvolvimento de Produto

40 h

TOTAL

160

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
MÓDULO: ESPECÍFICO
Ocupação: Costureiro de Máquina Reta e Overloque
Unidade Curricular: Costura em máquina de ponto fixo (reta, duas agulhas e zigue-zague) e
acabamento (máquinas travete, caseadeira e Botoneira)
Carga Horária: 60h
Unidade de Competência 1: Costurar peças do vestuário em máquinas de costura ponto fixo (reta,
duas agulhas, zigue-zague) realizando o acabamento necessário (travete, caseadeira e botoneira).
Objetivo da Unidade Curricular: Costurar em máquina de ponto fixo as peças previstas, fazendo
acabamento necessário, efetuando os procedimentos de regulagem e preparação das máquinas
para a montagem de peças.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos

Conhecimentos
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Capacidades Técnicas
 Identificar os componentes da máquina de
ponto fixo
 Programar painéis eletrônicos
 Realizar a manutenção preventiva do
maquinário
 Realizar costura de amostra
 Substituir aparelhos e dispositivos, de acordo
com o tipo de costura
 Verificar e corrigir, quando necessário, o nível
de óleo
 Realizar a passagem dos fio
 Realizar a troca de agulhas
 Aplicar princípios de qualidade ao acionar
máquina de costura e controlar as pontadas
 Preparar os acessórios e os equipamentos
para iniciação à costura
 Controlar o pedal de acordo com os diferentes
tipos de rotação e operação de costura
 Controlar o volante e a operação de costura
 Utilizar os EPI de acordo com a atividade
 Aplicar
técnicas
para
regulagem
do
maquinário, de acordo com o material (tecidos,
linhas e aviamentos)
 Selecionar o dispositivo de acordo com o uso
 Dispor os aviamentos para iniciação à costura
 Dispor os lotes de produtos para iniciação à
costura
 Encher e colocar as bobinas na máquina
 Fixar os acessórios no maquinário em
conformidade com as especificações
 Descartar e segregar resíduos
 Aplicar diferentes tipos de técnicas para
paradas, curvas e retas
 Aplicar as orientações da ficha técnica nas
operações de costura
 Aplicar técnicas de costura

 Introdução à máquina de ponto fixo:
nomenclatura utilizada; partes principais
(sapatilha, agulha, chapa, transportador,
bancada, volante, pedal, motor, chave ligadesliga); acessórios (aparelhos de viés,
sapatilhas, guiadores)
Lubrificação e Noções de Manutenção da
Máquina de Costura
 Nível de óleo
 Limpeza da máquina
 Troca de acessórios e dispositivos
Passagem do fio
 Apresentação da sequência dos passa fios
 Colocação dos fios
Troca de agulhas Operação da Máquina de
Ponto Fixo
 Posicionamento dos componentes (lotes de
peças cortadas) sobre a mesa da máquina
 Ligar e desligar a máquina
 Posicionamento do tecido embaixo da
sapatilha
 Ajustagem e regulagem
 Organização dos aviamentos e peças
 Costura em máquina de ponto fixo
Tipos de Costura
 Retas com paradas em pontos
predeterminados
 Retas com paralelas na largura do calcador
 Retas cruzadas
 Retas com cantos em ângulos retos
 Curvas e arremates
 Curvas e cantos arredondados
 União de curvas
 Costuras em forma circular
Execução de Peças com Tempo
Determinado
 Costura de peças sem detalhes (mínimo:
50 peças)
 Costura de peças com detalhes (mínimo:
30 peças)
 O trabalho em equipe
 Organização do trabalho
 Normas de segurança, saúde e meio
ambiente, em ambientes de costura
 Noções de administração de materiais
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Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas (Capacidades de Gestão)
Sociais
 Trabalhar em equipe
 Demonstrar capacidade de
relacionamento interpessoal

 Leitura e interpretação de ficha técnica
 Manutenção preventiva de máquinas e
acessórios
 Lubrificação e noções de manutenção da
máquina de costura

Organizativas
 Cumprir normas e procedimentos
técnicos, de segurança e saúde
 Racionalizar material
 Identificar, especificar e quantificar
materiais
 Seguir as etapas programadas na
ficha técnica
Metodológicas
 Manter máquinas, acessórios e
equipamentos em condições
adequadas.
AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO

Ambientes Pedagógicos:

 Salas de Aula
 Laboratório de costura
 Máquinas e acessórios de costura

Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios

 Máquina de corte
 Tábua e ferro de passar
 Apostilas

Material Didático

MÓDULO: ESPECÍFICO
Curso: Costureiro de Máquina Reta e Overloque
Unidade Curricular) Costura em máquinas de ponto corrente (overloque, colarete/galoneira e
interloque) e acabamento (máquinas travete, caseadeira e botoneira)
Carga Horária: 60h
Unidade de Competência 2: Costurar peças do vestuário em máquinas de ponto corrente
(overloque, colarete e interloque) realizando o acabamento necessário (travete, caseadeira e
botoneira).
Objetivo Geral: Realizar as operações básicas de costura em máquina de ponto corrente, fazendo
o acabamento necessário, efetuando a regulagem e a preparação de máquinas para a montagem
de peças.
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CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos

Conhecimentos

 Introdução à máquina ponto corrente:
nomenclatura utilizada; partes principais
(sapatilha, agulha, chapa, transportador,
bancada, volante, pedal, motor, chave liga Conhecer a nomeclatura referente à máquina
desliga); acessórios (aparelhos de viés,
ponto corrente.
sapatilhas, guiadores)
 Identificar as partes principais e os acessórios
da máquina ponto corrente.
Lubrificação e Noções de Manutenção da
 Realizar regulagem do maquinário, de acordo
Máquina de Costura Ponto Corrente
com o material (tecidos, linhas e aviamentos)
 Nível de óleo
 Selecionar o dispositivo de acordo com o uso
 Limpeza da máquina
componentes da máquina de ponto corrente
 Troca de acessórios e dispositivos
 Programar painéis eletrônicos
 Realizar a manutenção preventiva do Passagem do Fio
maquinário
 Apresentação da sequência dos passa fios
 Realizar costura de amostra
 Colocação dos fios
 Substituir aparelhos e dispositivos, de acordo
 Troca de agulhas
com o tipo de costura
 Verificar e corrigir, quando necessário, o nível Operação da Máquina de Ponto Fixo
de óleo
 Posicionamento dos componentes (lotes de
 Realizar a passagem dos fios
peças cortadas) sobre a mesa da máquina
 Realizar a troca de agulhas
 Ligar e desligar a máquina
 Aplicar princípios de qualidade ao acionar  Posicionamento do tecido embaixo da
máquina de costura e controlar as pontadas
sapatilha
 Preparar os acessórios e os equipamentos  Ajustagem e regulagem
para iniciação à costura
 Organização dos aviamentos e peças
 Controlar o pedal de acordo com os diferentes
 Costura em máquina de ponto corrente
tipos de rotação e operação de costura
 Controlar o volante e a operação de costura
Tipos de Costura
 Utilizar os EPI de acordo com a atividade
 Retas
com
paradas
em
pontos
 Aplicar técnicas para
predeterminados
 Dispor os aviamentos para iniciação à costura
 Retas com paralelas na largura do calcador
 Dispor os lotes de produtos para iniciação à  Retas cruzadas
costura
 Retas com cantos em ângulos retos
 Encher e colocar as bobinas na máquina
 Curvas e arremates
 Fixar os acessórios no maquinário em  Curvas e cantos arredondados
conformidade com as especificações
 União de curvas
 Descartar e segregar resíduos
 Costuras em forma circular
 Aplicar diferentes tipos de técnicas para
paradas, curvas e retas
Execução de Peças com Tempo
 Aplicar as orientações da ficha técnica nas Determinado
operações de costura
 Costura de peças sem detalhes (mínimo:
 Aplicar técnicas de costura
50 peças)
Capacidades Sociais, Organizativas e
 Costura de peças com detalhes (mínimo 30
Metodológicas (Capacidades de Gestão)
peças)
Sociais
 O trabalho em equipe
 Trabalhar em equipe
 Organização do trabalho
Capacidades Técnicas
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Demonstrar capacidade de relacionamento
interpessoal
Organizativas
 Cumprir normas e procedimentos técnicos,
de segurança e saúde
 Racionalizar material
 Identificar, especificar e quantificar
materiais
 Seguir as etapas programadas na ficha
técnica
Metodológicas
 Manter máquinas, acessórios e
equipamentos em condições adequadas.







Normas de segurança, saúde e meio
ambiente, em ambientes de costura
Noções de administração de materiais
Leitura e interpretação de ficha técnica
Manutenção preventiva de máquinas e
acessórios.
Lubrificação e noções de manutenção da
máquina de costura ponto corrente

MÓDULO: ÚNICO
Curso: Costureiro de Máquina Reta e Overloque
Unidade Curricular: Desenvolvimento de Produtos
Carga Horária: 40h
Unidade de Competência 1: Costurar peças do vestuário em máquinas de costura ponto fixo (reta,
duas agulhas, zigue-zague) realizando o acabamento necessário (travete, caseadeira e botoneira).
Unidade de Competência 2: Costurar peças do vestuário em máquinas de ponto corrente
(overloque, colarete e interloque) realizando o acabamento necessário (travete, caseadeira e
botoneira).
Objetivo Geral: Costurar peças do vestuário em máquinas de ponto fixo e de ponto corrente,
entregando produtos acabados.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos
Capacidades Técnicas
 Controlar o tempo de execução das
peças
 Aplicar os princípios dos métodos
ótimos de costura
 Aplicar as orientações da ficha técnica
 Montar peças do vestuário

Conhecimentos

Desenvolver projeto de peças do vestuário
 Escolher as peças
 Analisar a modelagem
 Costurar
 Entregar o produto acabado

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas (Capacidades de Gestão)
Organizativas
 Organizar o processo produtivo
 Otimizar materiais
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AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO

Ambientes Pedagógicos:

 Salas de Aula
 Laboratório de costura
 Máquinas e acessórios de costura

Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios
Material Didático

 Máquina de corte
 Tábua e ferro de passar
 Apostilas

ESTRATÉGIAS DE ENSINO:
As atividades serão elaboradas com base na Metodologia SENAI de Educação Profissional, cujas
propostas deverão favorecer aprendizagens significativas, por meio da utilização de Estratégias de
Aprendizagem Desafiadoras (situação-problema, estudo de casos, projeto e pesquisa aplicada) e
diferentes estratégias de ensino (exposição dialogada ou mediada, demonstração, estudo dirigido,
visitas técnicas, entre outras).
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CURSO:
A avaliação do ensino e da aprendizagem deverá ser realizada com base em competências
considerando as três funções da avaliação descritas abaixo:


Função diagnóstica da avaliação acontece no início do processo e permite identificar

características gerais do aluno, tendo em vista a adequação do ensino à sua realidade.


Função formativa da avaliação fornece informações ao docente e ao aluno durante o

desenvolvimento de todo o processo de ensino e aprendizagem, permitindo localizar os pontos de
deficiências para intervir na melhoria continua desse processo.


Função somativa da avaliação permite avaliar a aprendizagem do aluno ao final de uma

etapa dos processos de ensino e aprendizagem, seja ela uma Situação de Aprendizagem, uma
Unidade Curricular, um Módulo ou um conjunto de módulos. As informações obtidas com essa
avaliação, ao final de uma etapa, podem se constituir em informações diagnósticas para a etapa
subsequente dos processos de ensino e aprendizagem.
MATERIAL DE CONSUMO:
Nº
01
02
03
04

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
Litro de óleo lubrificante
Litro de silicone
Unidade de agulha cabo fino reta DBX1B nº 80/12
Unidade de agulha para overloque industrial nº 11
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05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Fita métrica
Alicate para arremate
Tecido de algodão cru
Linha branca para máquina reta industrial
Fio para overloque
Alfinete nº 29
Entretela
Ferro de passar
Pinça
Abridor de casa
Botões para blusa
Botões para calça
Zíper invisível 18 cm
Zíper para calça 20 cm
Percalcador para zíper invisível
Carretel de ferro para caixa de bobina para máquina reta
industrial
Caixa de bobina para máquina reta industrial
Aparelho de viés para máquina reta industrial

30 unid.
30 unid.
130 metros
03 fardos
02 fardos
10 caixas
10 metros
01 unid.
20 unid.
30 unid.
50 unid.
30 unid.
50 unid.
50 unid.
10 unid.
40 unid.
20 unid.
03 und

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PLANO
_______________________

_______________________

Supervisor Pedagógico

Supervisor Técnico

________________________
Instrutor

APROVAÇÃO
Currículos e Programas – COEPT
EM: _____/_____/________

______________________________
Responsável pela aprovação
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