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PROFISSIONAL / IDENTIFICAÇÃO DA OCUPAÇÃO:

Ocupação:

ELETRICISTA DE REDE DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA

Educação

Formação Inicial e Continuada -

Profissional:

Qualificação Profissional

Nível da

2

Qualificação:

Área Tecnológica:
Competência
Geral:

Requisitos de
Acesso:

CBO:

7321-20

Carga Horária

200h

Eixo
Tecnológico:

ENERGIA Geração, Distribuição e

Segmento

Transmissão (GTD)

Tecnológico:

Controle e
Processos
Industriais
Infraestrutura

Realizar serviços de construção, operação e manutenção de rede de
distribuição de energia elétrica – Média Tensão e Baixa Tensão, de
montagem e instalação de iluminação pública e serviços técnicos comerciais,
seguindo normas específicas, técnicas, de segurança, qualidade e, ainda,
meio ambiente.
 Ensino fundamental I (1º ao 5º ano) completo
 18 anos completos

RELAÇÃO DAS UNIDADES DE COMPETÊNCIAS
Realizar serviços de construção e operação de rede de distribuição
Unidade de Competência 1

de energia elétrica – Média Tensão e Baixa Tensão, seguindo
normas específicas, técnicas, de segurança, qualidade e, ainda,
meio ambiente.
Realizar serviços de manutenção de rede de distribuição de energia

Unidade de Competência 2

elétrica – Média Tensão e Baixa Tensão, seguindo normas
específicas, técnicas, de segurança, qualidade e, ainda, meio
ambiente.

Unidade de Competência 3

Realizar serviços técnicos comerciais, seguindo normas específicas,
técnicas, técnicas, de segurança, qualidade e, ainda, meio ambiente

Unidade de Competência 4

Realizar serviços de montagem e instalação de iluminação pública,
seguindo normas específicas, técnicas, técnicas, de segurança,
qualidade e, ainda, meio ambiente

OBJETIVO GERAL DO CURSO:

O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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O Curso Eletricista de Redes de Distribuição de Energia Elétrica tem por objetivo, o Desenvolvimento
de Competências relativas aos Serviços de construção, operação e manutenção de rede de
distribuição de energia elétrica – Média Tensão e Baixa Tensão, de montagem e instalação de
iluminação pública e serviços técnicos comerciais, seguindo normas específicas, de segurança,
qualidade e meio ambiente.
TIPO DE OFERTA:
( x ) PRESENCIAL
( ) SEMIPRESENCIAL
( ) A DISTÂNCIA
QUADRO RESUMO DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

MÓDULOS

BÁSICO

ESPECÍFICO

UNIDADES CURRICULARES

CARGA
HORÁRIA DA
UC

Fundamentos de Eletricidade
Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança
nos Serviços em Eletricidade.
Fundamentos de Redes de Distribuição
Montagem e Instalação de redes de Distribuição
Operação de Equipamentos e Dispositivos de
Redes de Distribuição
Manutenção de Redes de Distribuição de Energia
Elétrica
Execução de Serviços Técnicos Comerciais
Montagem, Retirada e Manutenção de Iluminação
Pública

TOTAL

C.H DO
MÓDULO

40 h
20 h

100 h

40 h
20 h
20 h

100 h

20 h
20 h
200 h

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
MÓDULO: BÁSICO
Ocupação: Eletricista de Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Unidade Curricular: Fundamentos de Eletricidade
Carga Horária: 40 h
UC1: Realizar serviços de construção e operação de rede de distribuição de energia elétrica –
Média Tensão e Baixa Tensão, seguindo normas específicas, técnicas, de segurança, qualidade e,
ainda, meio ambiente.
UC2: Realizar serviços de manutenção de rede de distribuição de energia elétrica – Média Tensão e
Baixa Tensão, seguindo normas específicas, técnicas, de segurança, qualidade e, ainda, meio
ambiente.
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UC3: Realizar serviços técnicos comerciais, seguindo normas específicas, técnicas, técnicas, de
segurança, qualidade e, ainda, meio ambiente
UC4: Realizar serviços de montagem e instalação de iluminação

pública, seguindo normas

específicas, técnicas, técnicas, de segurança, qualidade e, ainda, meio ambiente
Objetivo da Unidade Curricular: Desenvolver fundamentos técnicos e científicos relativos às
grandezas e funcionamento de circuitos elétricos, de acordo com a atuação do profissional no
mundo do trabalho.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos
Capacidades Técnicas
 Identificar as ferramentas adequadas para
realização dos testes de acordo com a classe
de tensão
 Identificar as ferramentas, equipamentos e
instrumentos de medição adequados para as
medições e testes.
 Identificar ausência de tensão
 Identificar características elétricas de materiais,
componentes, instrumentos e equipamentos.
 Identificar grandezas elétricas
 Identificar princípios de funcionamento dos
componentes de IP.
 Identificar princípios de funcionamento dos
equipamentos.
Capacidades
sociais,
organizativas
e
metodológicas
 Demonstrar responsabilidade na execução dos
trabalhos
 Evidenciar percepção clara e precisa
 Evidenciar
o
respeito
a
normas
e
procedimentos
 Evidenciar postura observadora
 Evidenciar a consciência preventiva em relação
à segurança, saúde e meio ambiente
 Demonstrar interesse na realização de
trabalhos em equipe
 Demonstrar organização em seu ambiente de
trabalho
 Prever consequências decorrentes do seu
trabalho
 Comunicar-se com clareza
 Evidenciar o relacionamento interpessoal em
seu ambiente de trabalho
 Zelar pelos equipamentos e ferramentas
 Demonstrar postura de autocontrole em

Conhecimentos

 Princípios de Eletricidade
 Materiais elétricos
 Fontes geradoras por ação
 Química
 Magnética
 Térmica
 Mecânica
 Grandezas do circuito elétrico
 Corrente elétrica
 Tensão elétrica
 Resistência elétrica
 Circuitos elétricos
 Série
 Paralelo
 Misto
 Leis
 Leis
 Ohm
 1ª Lei
 Potência elétrica em corrente contínua
 Definição
 Energia elétrica
 Rendimento
 Máxima transferência de potência
 Lei de Joule
 Magnetismo e Eletromagnetismo
 Ferromagnetismo
 Natural
 Artificial
 Leis da atração e repulsão entre polos
 Inseparabilidade dos ímãs
 Interação entre ímãs
 Campo Magnético
 Linhas de forças magnéticas
 Fluxo de indução magnética
 Circuitos magnéticos
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situações de estresse
 Demonstrar assertividade na tomada de
decisões
 Evidenciar senso investigativo
 Demonstrar comprometimento no cumprimento
de prazos acordados com o seu cliente
 Evidenciar disciplina em suas ações no
ambiente de trabalho
 Demonstrar postura ética na realização de suas
atividades
 Evidenciar detalhamento técnico na execução
de suas atividades

 Densidade do fluxo magnético
 Eletromagnetismo
 Corrente alternada
 Princípio de geração
 Grandezas e valores característicos
 Potência em corrente alternada
 Aparente
 Ativa
 Reativa
 Fator de Potência
 Correção do fator de potência
 Sistemas de Proteção atmosférica e
aterramento
 Elementos
 Malhas
 Captores
 Isoladores
 Características
 Simbologia
 Gerador Elétrico
 Tipos
 Monofásico
 Trifásico
 Características
 Simbologia
 Identificação
 Manuais e catálogos técnicos
 Transformador
 Tipos
 Monofásico
 Trifásico
 Características
 Simbologia
 Identificação
 Manuais e catálogos técnicos
 Motores
 Tipos
 Monofásico
 Trifásico
 Características
 Simbologia
 Identificação
 Manuais e catálogos técnicos
 Instrumentos e ferramentas de medidas
elétricas
 Tipos
 Voltímetro
 Amperímetro
 Ohmímetro
 Wattímetro
 Cossifímetro
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 Frequencímetro
 Multímetros
 Manuseio
 Zelo
AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO

Ambientes Pedagógicos:

Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios

Material Didático

 Salas de Aula
 Laboratório de Eletricidade
 Oficina de redes de distribuição de energia
elétrica
 Bancada
 Bancadas ou kits didáticos para eletrônica
 Quadro branco
 Flip Chart
 Microcomputador
 Televisão
 DVD
 Projetor Multimídia
 Literatura técnica
 Apostilas
 Filmes
 Componentes
para
realização
de
demonstrações

MÓDULO: BÁSICO
Ocupação: Eletricista de Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Unidade Curricular: Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança nos Serviços em Eletricidade
Carga Horária: 20 h
UC1: Realizar serviços de construção e operação de rede de distribuição de energia elétrica –
Média Tensão e Baixa Tensão, seguindo normas específicas, técnicas, de segurança, qualidade e,
ainda, meio ambiente.
UC2: Realizar serviços de manutenção de rede de distribuição de energia elétrica – Média Tensão e
Baixa Tensão, seguindo normas específicas, técnicas, de segurança, qualidade e, ainda, meio
ambiente.
UC3: Realizar serviços técnicos comerciais, seguindo normas específicas, técnicas, técnicas, de
segurança, qualidade e, ainda, meio ambiente
UC4: Realizar serviços de montagem e instalação de iluminação

pública, seguindo normas

específicas, técnicas, técnicas, de segurança, qualidade e, ainda, meio ambiente
Objetivo da Unidade Curricular: Desenvolver fundamentos e capacidades relativas a ações
preventivas do meio ambiente, segurança e saúde, nos serviços em eletricidade. Utilizar princípios
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de gestão da qualidade, bem como capacidades sociais, organizativas e metodológicas, de acordo
com a atuação do profissional no mundo do trabalho.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos
Capacidades Técnicas
 Identificar as condições de segurança para
execução do projeto
 Identificar as normas técnicas e de segurança,
procedimentos e padrões da concessionária de
energia elétrica local
 Identificar EPI’s e EPC’s adequados à atividade
e classe de tensão
 Identificar os riscos inerentes à construção da
Rede de Distribuição
 Identificar os riscos do uso da eletricidade
Capacidades sociais, organizativas e
metodológicas
 Demonstrar responsabilidade na execução dos
trabalhos
 Evidenciar
o
respeito
a
normas
e
procedimentos
 Evidenciar a consciência preventiva em relação
à segurança, saúde e meio ambiente
 Demonstrar interesse na realização de
trabalhos em equipe
 Demonstrar organização em seu ambiente de
trabalho
 Prever consequências decorrentes do seu
trabalho
 Comunicar-se com clareza
 Evidenciar o relacionamento interpessoal em
seu ambiente de trabalho
 Demonstrar postura de autocontrole em
situações de estresse
 Demonstrar assertividade na tomada de
decisões
 Demonstrar postura ética na realização de suas
atividades

Conhecimentos

 Qualidade
 Terminologias e procedimentos
 Princípios
 Satisfação do cliente
 Participação e produtividade
 A qualidade como processo
 Saúde e Segurança
 Acidentes de trabalho
 Definições
 Características
 Tipos
 Doenças
 Profissionais
 Do trabalho
 Riscos ocupacionais
 Medidas preventivas
 Equipamentos
de
prevenção
individual (EP’Is)
 equipamentos
de
prevenção
coletiva (EPC’s)
 Controle e conservação dos
equipamentos de proteção
 A CIPA
 Riscos nos serviços em eletricidade
 O choque elétrico, mecanismos e
efeitos
 Arcos elétricos; queimaduras e quedas
 Campos eletromagnéticos
 Técnica de Análise de Riscos – APR
 Medidas de Controle do Risco Elétrico
 Aterramento funcional (tn / tt / it); de
proteção temporário
 Equipotencialização
 Seccionamento
automático
da
alimentação
 Dispositivos a corrente de fuga
 Extra baixa tensão
 Barreiras e invólucros
 Bloqueios e impedimentos
 Obstáculos e anteparos
 Isolamento das partes vivas
 Isolação dupla ou reforçada
 Colocação fora de alcance
 Separação elétrica
 Regulamentações do MTE
 NR’s
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 NR-10 (Segurança em Instalações e
Serviços com Eletricidade)
 Equipamentos de proteção individual
para serviços em rede de distribuição
 Bota de segurança
 Capacete de segurança com alça
jugular
 Cinto de segurança e talabarte
 Colete refletivo
 Capa impermeável para chuva
 Luva de proteção
 Luva isolante
 Luva de raspa/vaqueta
 Luva isolante de borracha – classe 0
 Luva isolante de borracha – classe 1
 Luva isolante de borracha – classe 2
 Luva isolante de borracha – classe 3
 Manga isolante – classe 2
 Manga isolante –classe 3
 Óculos de segurança com filtro para
infravermelho e ultravioleta
 Perneira
 Uniforme
 Equipamentos de proteção coletiva para
serviços em rede de distribuição
 Conjunto de aterramento primário e
secundário
 Bandeirola de plástico com bastão e
sem bastão
 Cone de sinalização
 Corda para socorro em estruturas
 Equipamentos de proteção de rede
energizada
 Fita de sinalização refletiva
 Placas de sinalização do local de
trabalho
 Protetores de borracha
 Procedimentos de segurança (Rotinas
de Trabalho)
 Instalações desenergizadas
 Liberação para serviços
 Sinalização
 Inspeções de áreas, serviços,
ferramental e equipamento

Riscos adicionais
 Altura
 Ambientes confinados
 Áreas classificadas
 Umidade
 Condições atmosféricas
 Proteção e combate a incêndios
 Noções básicas
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 Medidas preventivas
 Métodos de extinção
 Prática
AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO

Ambientes Pedagógicos:

Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios

Material Didático

 Salas de Aula
 Oficina de redes de distribuição de energia
elétrica
 Quadro branco
 Microcomputador
 Projetor Multimídia
 EP’Is para demonstração
 EPC’s para demonstração
 Literatura técnica
 Apostilas
 Apresentações
 Filmes

MÓDULO: BÁSICO
Ocupação: Eletricista de Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Unidade Curricular: Fundamentos de Redes de Distribuição
Carga Horária: 40 h
UC1: Realizar serviços de construção e operação de rede de distribuição de energia elétrica – Média
Tensão e Baixa Tensão, seguindo normas específicas, técnicas, de segurança, qualidade e, ainda,
meio ambiente.
UC2: Realizar serviços de manutenção de rede de distribuição de energia elétrica – Média Tensão e
Baixa Tensão, seguindo normas específicas, técnicas, de segurança, qualidade e, ainda, meio
ambiente.
UC3: Realizar serviços técnicos comerciais, seguindo normas específicas, técnicas, técnicas, de
segurança, qualidade e, ainda, meio ambiente
UC4: Realizar serviços de montagem e instalação de iluminação pública, seguindo normas
específicas, técnicas, técnicas, de segurança, qualidade e, ainda, meio ambiente
Objetivo da Unidade Curricular: Desenvolver fundamentos e capacidades relativas à geração,
transmissão, distribuição de energia elétrica, com ênfase nas ferramentas, componentes,
equipamentos, materiais e procedimentos operacionais relacionados às RDA’s, de acordo com a
atuação do profissional no mundo do trabalho.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos

Conhecimentos

Capacidades Técnicas
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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 Identificar as etapas de desenergização,
conforme norma específica
 Identificar as ordens de serviço não executadas
 Identificar as unidades consumidoras
 Identificar no documento específico o
consumidor a ser atendido
 Identificar o ponto correto da manobra
 Identificar o cliente de acordo com o serviço
solicitado
 Identificar o ramal a ser ligado
 Identificar os formulários adequados
 Identificar
os
padrões,
catálogos
e
procedimentos referentes aos equipamentos da
rede de distribuição
 Identificar se há empecilhos para implantação
de postes
 Identificar toda área de trabalho, não expondo
os pedestres a risco de acidentes
 Identificar todas as etapas do projeto proposto
 Identificar a área a ser sinalizada e isolada
 Verificar a confirmação do endereço
 Identificar formulário específico para inspeção
 Identificar as ferramentas e equipamentos
adequados à atividade e a classe de tensão
 Identificar as normas técnicas e procedimentos
da concessionária local e os manuais dos
equipamentos
 Interpretar normas e padrões de acordo com o
serviço proposto
 Seguir o código de trânsito brasileiro
 Identificar os componentes de RD
 Identificar os materiais adequados à atividade e
classe de tensão
Capacidades sociais, organizativas e
metodológicas
 Demonstrar responsabilidade na execução dos
trabalhos
 Evidenciar
o
respeito
a
normas
e
procedimentos
 Evidenciar postura observadora
 Evidenciar a consciênciapreventiva em relação
à segurança, saúde e meio ambiente
 Demonstrar interesse na realização de
trabalhos em equipe
 Evidenciar conduta de concentração em suas
atividades
 Demonstrar organização em seu ambiente de
trabalho
 Prever consequências decorrentes do seu

 Redes de Distribuição de Energia Elétrica
 Definição
 Legislação
 Regulamentação do Sistema
Energético Brasileiro – ANEEL
 Tipos
 Aérea
 Subterrânea
 Rural – RDU
 Urbana – RDR
 Redes primárias de distribuição
 protegidas
 isoladas de média tensão
 aéreas convencionais
 Redes secundárias de distribuição
 convencionais de baixa tensão
 soladas de baixa tensão
 Mapas e plantas
 logradouros, rodovias e ferrovias
 cadastros de edificações e
respectiva numeração, redes de
água, telefônica, elétrica, gás, óleo
e TV a cabo
 Componentes
 Postes, torres e acessórios.
 Condutores
 Transformadores
 Iluminação pública
 Ramais de ligação
 Etapas para construção de redes de
distribuição
 Transporte
de
materiais,
equipamentos ao local da obra

Fincamento de poste, instalação
de escora, concretagem da base,
recomposição
de
passeio
e
estaiamento
 Instalação de equipamentos de
estruturas primárias e secundárias
 Lançamento de condutores e
amarrações

Instalação e ligação de materiais
e equipamentos de iluminação
pública

Instalação de equipamentos
(transformadores, equipamentos
de proteção, manobra, regulação
de tensão e compensação de
reativos)
 Instalação e ligação de ramais de
ligação
 Poda de árvores
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trabalho
 Comunicar-se com clareza
 Evidenciar o relacionamento interpessoal em
seu ambiente de trabalho
 Evidenciar o zelo pelas ferramentas
 Demonstrar postura de autocontrole em
situações de estresse
 Demonstrar assertividade na tomada de
decisões
 Demonstrar comprometimento no cumprimento
de prazos acordados com o seu cliente
 Evidenciar disciplina em suas ações no
ambiente de trabalho
 Demonstrar postura ética na realização de suas
atividades
 Argumentar tecnicamente quando houver
necessidade de entendimento do serviço a ser
executado

 Manobras e intertravamentos
 Documentação técnica
 Procedimentos operacionais de
concessionárias
 Ordens de serviço
 Requisição de materiais
 Formulários de inspeção
 Ferramentas para serviços em redes de
distribuição aérea
 Tipos
 Aplicador para conector tipo cunha
 Alavanca e chave triângulo
 Alicate de compressão hidráulico
 Alicate de compressão mecânico
 Alicate bomba d’água
 Alicate universal
 Alicate volt amperímetro
 Bastão de manobra
 Bastão de manobra garra linha viva
 Chaves de fenda, catraca, boca
 Detetor de tensão
 Dinamômetro
 Escada extensível
 Fasímetro
 Ferramentas
para
podas
de
vegetação
 Guincho portátil para tracionar cabo
 Indicador de tensão para baixa
tensão
 Equipamento de abertura em carga Loadbuster
 Manômetro para aferir alicate de
compressão (hidráulico/mecânico)
 Multímetro
 Medidor de aterramento
 Medidor de isolação de rede e cabos
isolados
 Medidor de sequência de fase
 Termômetro
 Tesoura para cortar cabos
 Tesoura isolada
 Bandeja
para
transporte
de
equipamentos
 Manuais e catálogos técnicos
 Manuseio
 Zelo
 Materiais para redes de distribuição
 Características
 Catálogos e especificações
 Isolador
 Castanha
 De pino
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 Roldana
 De disco
 Amarrações
 Alça preformada de distribuição, de
estai e de serviço
 Fio nu de alumínio para amarração
 Fita de alumínio
 Fixador preformado de estai
 Grampo de ancoragem
 Laço preformado de roldana, de
topo e duplo lateral
 Prensa-fios
 Conexões
 Conector de cruzamento

Conector de parafuso fendido

Conector derivação de
compressão

Conector derivação de parafuso

Conector derivação para linha
viva

Conector paralelo de compressão

Conector paralelo de parafuso

Emenda preformada condutora e
total

Adaptador estribo de compressão

Adaptador estribo de parafuso

Luva de emenda

Protetor preformado
 Poste
 De concreto circular

De concreto duplo T

De madeira
 Cruzeta
 Escora
 Contraposte de concreto circular
 Contraposte de concreto duplo T

Contraposte de madeira

Placa de concreto
 Tora de madeira
 Acessórios
 Arruela quadrada
 Chapa de estai
 Seccionador preformado para
cerca
 Chapa protetora de poste
 Espaçador de isoladores
 Fita isolante
 Grampo para cerca
 Porca quadrada
 Sapatilha
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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Suporte para transformador em
poste de concreto circular
 Suporte para transformador em
poste de concreto duplo T
 Suporte para transformador em
poste de madeira
 Cabos
 De aço
 De alumínio CA

De alumínio com alma de aço
CAA

Multiplexado de alumínio

Nu de cobre
 Isolado de cobre
 Isolado de alumínio
 Equipamentos
 Lâmpada a vapor de mercúrio e a
vapor de sódio

Luminária aberta e fechada

Para-raios

Reator externo com base e sem
base para relé fotoelétrico

Relé fotoelétrico

Transformador de distribuição
 Ferragens
 Afastador de armação secundária

Armação secundária

Cinta para poste circular e duplo T

Gancho olhal

Braço de iluminação pública
 Haste de âncora

Mão francesa perfilada e plana

Manilha-sapatilha

Olhal para parafuso

Parafuso (cabeça quadrada,
francês, rosca dupla, para
madeira)
 Pino para isolador

Pino de topo

Porca-olhal

Sela para cruzeta

Suportes L, T, TL
 Haste de aterramento
 Veículos de apoio para serviços em redes
de distribuição
 Procedimentos operacionais
 Legislação – Código de Trânsito
Brasileiro
 Tipos
 Caminhão com braço hidráulico
extensível de elevação Guindauto
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.

Página 12 de 23

Plano de Curso Não Regulamentado Qualificação Profissional

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



Caminhão com escada central
e lateral
 Caminhão com cesto aéreo
 Caminhão para transporte de
materiais (postes)
 Carreta para bobina
 Comunicação com rádios e terminais
remotos
 Formas de linguagem
 Técnicas de operação

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO

Ambientes Pedagógicos:

Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios

Material Didático














Salas de Aula
Oficina de redes de distribuição de
energia elétrica
Quadro branco
Flip Chart
Microcomputador
Televisão
DVD
Projetor Multimídia
Literatura técnica
Apostilas
Apresentações
Filmes

MÓDULO: ESPECÍFICO
Ocupação: Eletricista de Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Unidade Curricular: Montagem e Instalação de Redes de Distribuição
Carga Horária: 20 h
UC1: Realizar serviços de operação e manutenção de rede de distribuição de energia elétrica –
Média Tensão e Baixa Tensão, seguindo normas específicas, técnicas, de segurança, qualidade e,
ainda, meio ambiente.
Objetivo da Unidade Curricular: Desenvolver capacidades técnicas relativas à montagem e
instalação de RDA’s, de acordo com projeto e, também, de acordo com atuação do profissional no
mundo do trabalho.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos
Conhecimentos
Projetos
 Simbologias
Capacidades Técnicas
 Afastamentos mínimos entre
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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Aplicar as especificações técnicas
estabelecidas no projeto para montagem da
RD
Aplicar normas de bom relacionamento com
o cliente
Aplicar normas e padrões
Aplicar os procedimentos de segurança a
serem adotados
Informar ao cliente sobre as normas de
segurança aplicadas ao serviço
Interpretar normas, procedimentos e
padrões atualizados em sua última revisão
Realizar análise preliminar de risco – APR
Evidenciar em formulários as possíveis
divergências sobre as condições técnicas
de materiais, equipamentos e ferramental
Evidenciar a segregação de resíduos em
função de sua destinação (reciclagem ou
descarte) considerando os procedimentos,
as normas técnicas, ambientais de saúde e
segurança
Seguir os procedimentos de trabalho – PT
Selecionar as ferramentas e equipamentos
de proteção individual e coletivos
adequados à atividade
Selecionar o local adequado para
estacionar o veículo, sinalizando e
demarcando-o
Evidenciar a utilização de mapas com
traçado de redes subterrâneas
Evidenciar a seleção de materiais
apropriados para o içamento e retirada do
poste
Identificar os materiais apropriados para
instalação e retirada do poste da cava
Selecionar os materiais, ferramentas e
equipamentos de proteção coletiva para
montagem da estrutura
Identificar os materiais, ferramentas, EPI’,s
e EPC’,s adequados à tarefa
Evidenciar a seleção de normas e padrões
de acordo com o serviço proposto
Evidenciar a seleção dos instrumentos
utilizados para testar o funcionamento
Identificar materiais utilizados para
conectar a IP à rede
Utilizar materiais adequados para içar o
conjunto IP
Identificar os materiais utilizados para
instalar lâmpadas, reatores e relés



























 Condutores
de
circuitos
diferentes
 Condutores de um mesmo
circuito
 Condutores e o solo
 Condutores e edificações
 Diferentes níveis de cruzeta
 Planejamento
 Levantamento de
 materiais
 equipamentos
 ferramentas
 Teste de equipamentos
 Estimativa
do
tempo
de
execução
 Verificação de interferências
 Programação das atividades em
função das medidas
preventivas
 Solicitações e permissões junto
ao Centro de Operações da
Distribuição - COD para
execução da programação
Técnicas de construção de redes
Sinalização do local de trabalho
Montagem/retirada no poste
Cruzetas
Isoladores
Ferragens
Acessórios
Instalação/retirada de condutores
Lançamento
Tensionamento
Regulagem
Amarração de condutores
Instalação/retirada de equipamentos
Chave de faca
Chave fusível
Para-raios
Transformador
Luminária
Execução de amarrações com
Alça preformada de distribuição, de
estai e de serviço
Fio nu de alumínio para amarração
Fita de alumínio Fixador preformado
de estai
Laço preformado de roldana, de topo e
duplo lateral
Utilização de
Escada extensível

O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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Selecionar os materiais utilizados para
montar conjunto de IP
Evidenciar a seleção dos materiais
utilizados para passar a fiação no interior
do braço
Evidenciar a seleção dos materiais,
ferramentas, equipamentos, EPI’s EPC’s e
ferramental adequados à atividade e classe
de tensão (18)
Identificar os procedimentos utilizados para
içar o equipamento do solo

MÓDULO: ESPECÍFICO
Ocupação: Eletricista de Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Unidade Curricular: Operação de Equipamentos e Dispositivos de Redes de Distribuição
Carga Horária: 20 h
UC1: Realizar serviços de operação e manutenção de rede de distribuição de energia elétrica –
Média Tensão e Baixa Tensão, seguindo normas específicas, técnicas, de segurança, qualidade e,
ainda, meio ambiente.
Objetivo da Unidade Curricular: Desenvolver capacidades técnicas relativas à operação de
equipamentos e dispositivos de RDA’s, bem como capacidades sociais, organizativas e
metodológicas, de acordo com a atuação do profissional no mundo do trabalho.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos

Conhecimentos

 Planejamento
Capacidades Técnicas
 Analisar e adotar medidas preventivas de
controle dos riscos
 Analisar as características da rede existente
 Analisar as características do projeto e
estado da rede existente.
 Aplicar o código de trânsito brasileiro
 Evidenciar a aplicação de procedimentos
para testes de equipamentos de acordo
com norma específica
 Coletar dados de campo para estimativa do
tempo necessário para execução da tarefa
 Cumprir ordem de serviço
 Evidenciar
o
cumprimento
dos
procedimentos de trabalho
 Demonstrar a delimitação da área de
trabalho, não expondo os pedestres a risco
de acidentes
 Evidenciar o descarte de resíduos em
conformidade com as normas ambientais

 Levantamento de
 materiais
 equipamentos
 ferramentas
 Teste de equipamentos
 Estimativa do tempo de execução
 Aplicação de Análise Preliminar de
Riscos
 Mapeamento dos riscos para a
execução das operações
 Programação das operações em
função das medidas preventivas
 Solicitações e permissões junto ao
Centro de Operações da Distribuição COD para execução da programação
 Documentação técnica
 Normas técnicas
 Procedimentos operacionais de
concessionárias
 Ordens de serviço
 Formulários para registro das

O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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vigentes,
considerando
as
esferas
operações
municipal, estadual e federal
 Técnicas de manobra
Estimar o tempo necessário para execução
 Projetos e esquemas elétricos
da tarefa
 Aterramento provisório
 Operações de
Evidenciar a aplicação às normas técnicas
 chave fusível
e padrões compatíveis com o serviço
 chave faca
proposto de acordo com a concessionária
 seccionadores
local
 transformadores
Identificar os equipamentos
 religadores 
Inspecionar EPI’s e EPC’s e ferramentas (2)

Utilização
de
Interpretar leiautes e esquemas elétricos de

Escada
extensível
rede de distribuição

Braço
hidráulico extensível de
Organizar materiais, ferramentas e EPC’,s
elevação
- Guindauto
para execução da atividade

Cesto
aéreo
Organizar
materiais,
ferramentas
e
 Conservação do ambiente de trabalho,
equipamentos para montagem da obra
de ferramentas, equipamentos e
Preencher os documentos relativos ao
instrumentos
serviço executado
 Aspectos relativos à segurança,
Quantificar os materiais, ferramentas e
saúde ocupacional, meio ambiente
EPC’,s necessários à execução da
e qualidade na execução de
atividade
manobras
Registrar possíveis divergências sobre as
condições técnicas dos equipamentos a
serem utilizados
Identificar os equipamentos EPI’s e EPC’s e
ferramentas para teste

Capacidades sociais, organizativas e
metodológicas
 Demonstrar responsabilidade na execução
dos trabalhos
 Evidenciar percepção clara e precisa
 Evidenciar o respeito a normas e

 procedimentos











Evidenciar postura observadora
Demonstrar interesse na realização de
trabalhos em equipe
Evidenciar conduta de concentração em
suas atividades
Demonstrar organização em seu ambiente
de trabalho
Comunicar-se com clareza
Evidenciar o zelo pelas ferramentas
Demonstrar postura de autocontrole em
situações de estresse
Demonstrar assertividade na tomada de
decisões
Evidenciar senso investigativo
Demonstrar
comprometimento
no
cumprimento de prazos acordados com o
seu cliente
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Evidenciar disciplina em suas ações no
ambiente de trabalho
Demonstrar postura ética na realização de
suas atividades
Evidenciar
detalhamento
técnico
na
execução de suas atividades
Argumentar tecnicamente quando houver
necessidade de entendimento do serviço a
ser executado
Demonstrar planejamento do seu trabalho
Evidenciar raciocínio lógico na execução de
suas atividades

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO
Ambientes Pedagógicos:

Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios

Material Didático

 Salas de Aula
 Oficina de redes de distribuição de energia
elétrica
 Quadro branco
 Flip Chart
 Microcomputador
 Televisão
 DVD
 Projetor Multimídia
 Literatura técnica
 Apostilas
 Apresentações
 Filmes
 Componentes
para
realização
de
demonstrações

MÓDULO: ESPECÍFICO
Ocupação: Eletricista de Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Unidade Curricular: Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Carga Horária: 20 h
UC2: Realizar serviços de manutenção de rede de distribuição de energia elétrica – Média Tensão e
Baixa Tensão, seguindo normas específicas, técnicas, de segurança, qualidade e, ainda, meio
ambiente.
Objetivo da Unidade Curricular: Desenvolver capacidades técnicas relativas à manutenção de
RDA’s, de acordo com a atuação do profissional no mundo do trabalho.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos
Conhecimentos
 Planejamento
 Levantamento de
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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Capacidades Técnicas
 Evidenciar a adoção de medidas preventivas de
controle dos riscos
 Analisar registros de inspeção realizados em
redes de distribuição
 Evidenciar a adoção de normas de bom
relacionamento com o cliente
 Identificar normas técnicas e procedimentos da
concessionária local compatíveis com o serviço
proposto
 Adotar o código de trânsito brasileiro
 Demonstrar a delimitação da área de trabalho,
não expondo os pedestres a risco de acidentes
 Descartar resíduos em conformidade com as
normas ambientais vigentes, considerando as
esferas municipal, estadual e federal
 Inspecionar EP’Is e EPC’s e ferramentas
 Interpretar o manual de operação específico
para o veículo utilizado
 Organizar os materiais, ferramentas e
equipamentos para montagem da obra
 Registrar anomalias encontradas
 Registrar as possíveis divergências sobre as
condições técnicas de materiais, ferramentas e
equipamentos para a montagem da obra
 Registrar os resultados da inspeção
 Indicar os materiais utilizados para substituir
componentes da rede
 Utilizar instrumentos específicos para a
realização das inspeções em redes de
distribuição

 materiais
 equipamentos
 ferramentas
 Teste de equipamentos
 Estimativa do tempo de execução
 Aplicação de Análise Preliminar de
Riscos
 Mapeamento dos riscos para a
execução das operações
 Programação das operações em
função das medidas preventivas
 Solicitações e permissões junto ao
Centro de Operações da Distribuição COD para execução da programação
 Documentação técnica
 Normas técnicas
 Procedimentos operacionais de
concessionárias
 Ordens de serviço
 Formulários para registro das
operações
 Técnicas de manutenção
 Sinalização do local de trabalho
 Aterramento
 Diagnóstico de falhas
 Inspeção
 Substituições de
 Isolador roldana ou amarração
secundária tangente e fim de linha
 Isolador castanha utilizando escada
basculante
 Isolador de disco 

 Capacidades
sociais,
organizativas
e
metodológicas
 Demonstrar responsabilidade na execução dos
trabalhos
 Evidenciar percepção clara e precisa
 Respeitar as normas e procedimentos
 Evidenciar conduta de concentração em suas
atividades
 Demonstrar organização em seu ambiente de
trabalho
 Comunicar-se com clareza
 Evidenciar o relacionamento interpessoal em
seu ambiente de trabalho
 Evidenciar o zelo pelas ferramentas
 Demonstrar postura de autocontrole em
situações de estresse
 Demonstrar assertividade na tomada de
decisões
 Evidenciar senso investigativo
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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 Demonstrar comprometimento no cumprimento
de prazos acordados com o seu cliente
 Evidenciar disciplina em suas ações no
ambiente de trabalho
 Demonstrar postura ética na realização de suas
atividades

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO

Ambientes Pedagógicos:
Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios

Material Didático

 Salas de Aula
 Oficina de redes de distribuição de energia
elétrica








Bancada
Bancadas ou kits didáticos
Literatura técnica
Apostilas
Apresentações
Filmes
Componentes
para
realização
demonstrações

de

MÓDULO: ESPECÍFICO
Ocupação: Eletricista de Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Unidade Curricular: Execução de Serviços Técnicos Comerciais
Carga Horária: 20 h
UC3: Realizar serviços técnicos comerciais, seguindo normas específicas, técnicas, técnicas, de
segurança, qualidade e, ainda, meio ambiente
Objetivo da Unidade Curricular: Desenvolver fundamentos técnicos e científicos para a realização
de serviços técnicos somerciais.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos
Conhecimentos
 Planejamento
Capacidades Técnicas
 Levantamento de
 materiais
 Evidenciar a adoção de medidas preventivas de
 Equipamentos
controle dos riscos
 ferramentas
 Aplicação de Análise Preliminar de
 Analisar as características do projeto e estado
Riscos
da rede existente
 Solicitações e permissões junto ao
 Aplicar normas de bom relacionamento com o
Centro de Operações da
cliente
Distribuição - COD para execução
 Estabelecer o descarte de resíduos em
da programação
conformidade com as normas ambientais
 Documentação Técnica
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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vigentes, considerando as esferas municipal,
estadual e federal
Identificar existência de débitos anteriores, no
momento de conferência da fatura
Identificar o documento apropriado de registro
de possíveis débitos
Registrar resultados em formulário específico
Evidenciar a segregação de resíduos em
função de sua destinação (reciclagem ou
descarte) considerando os procedimentos, as
normas técnicas, ambientais de saúde e
segurança
Seguir procedimentos de trabalho – PT
Selecionar
normas
e
padrões
da
concessionária
Utilizar os recursos materiais apropriados para
início das atividades
Separar os materiais, ferramentas e EPC’,s
necessário à execução da atividade
Sinalizar a área de trabalho, não expondo os
pedestres a riscos de acidentes
Utilizar os instrumentos de medição
Verificar a integridade dos componentes da
instalação

 Medidores
 Tipos
 Técnicas de leituras
 Inspeção de fraudes
 ligação clandestina
 Conservação do ambiente de
trabalho, de ferramentas,
equipamentos e instrumentos
 Aspectos relativos à segurança, saúde
ocupacional,
meio
ambiente
e
qualidade na execução dos serviços
técnicos comerciais

Capacidades sociais, organizativas e
metodológicas
 Ter percepção clara e precisa
 Ser observador
 Cumprir normas e procedimentos
 Manter concentração
 Ser organizado
 Trabalhar em equipe e manter relacionamento
interpessoal
 Zelar pelos equipamentos e ferramentas
AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO
Ambientes Pedagógicos:
Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios

Material Didático

 Salas de Aula
 Oficina de redes de distribuição de energia
elétrica
 Bancada
 Bancadas ou kits didáticos
 Literatura técnica
 Apostilas
 Apresentações
 Filmes
 Componentes
para
realização
de
demonstrações
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MÓDULO: ESPECÍFICO
Ocupação: Eletricista de Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Unidade Curricular: Montagem, Retirada e Manutenção de Iluminação Pública
Carga Horária: 20 h
UC4: Realizar serviços de montagem e instalação de iluminação

pública, seguindo normas

específicas, técnicas, técnicas, de segurança, qualidade e, ainda, meio ambiente
Objetivo da Unidade Curricular: Desenvolver capacidades técnicas relativas à montagem, retirada
e manutenção de IP em RDA’s, de acordo com a atuação do profissional no mundo do trabalho.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos

Conhecimentos

Capacidades Técnicas
 Inspecionar EPI’s e EPC’s e ferramentas
 Organizar materiais, ferramentas e EPC’,s para
execução da atividade
 Organizar de materiais, ferramentas e
equipamentos para montagem da obra
 Inspecionar
visualmente
o
estado
de
conservação dos componentes
 Registrar os resultados em formulário
específico
 Evidenciar a segregação de resíduos em
função de sua destinação (reciclagem ou
descarte ) considerando os procedimentos, as
normas técnicas, ambientais de saúde e
segurança
 Seguir procedimentos de trabalho – PT
 Selecionar os EPI’,s em função da atividade a
ser realizada
 Selecionar os instrumentos utilizados para
verificar o funcionamento dos componentes de
IP
 Selecionar recursos apropriados para inicio das
atividades
Capacidades sociais, organizativas e
metodológicas
 Demonstrar responsabilidade na execução dos
trabalhos
 Evidenciar percepção clara e precisa
 Respeitar as normas e procedimentos
 Evidenciar a consciência preventiva em relação
à segurança, saúde e meio ambiente
 Trabalhar em equipe

 Técnicas de Montagem/Manutenção de
Iluminação Pública
 Sinalização do local de trabalho
 Instalação/substituição de
 Braço
 Luminária aberta e fechada
 Lâmpadas
 Reator
 Relé fotoelétrico
 Utilização de
 Escada extensível
 Braço hidráulico extensível de
elevação - Guindauto
 Conservação do ambiente de trabalho,
de ferramentas, equipamentos e
instrumentos
 Aspectos relativos à segurança, saúde
ocupacional,
meio
ambiente
e
qualidade
na
execução
da
instalação/manutenção de iluminação
pública
 Controle de qualidade do serviço
executado
 Fixação e posicionamento de
 Braço
 Luminária
 Reator

O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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 Evidenciar conduta de concentração em suas
atividades
 Demonstrar organização em seu ambiente de
trabalho
 Comunicar-se com clareza
 Zelar pelos equipamentos e ferramentas
 Demonstrar postura de autocontrole em
situações de estresse
 Demonstrar assertividade na tomada de
decisões
 Demonstrar comprometimento no cumprimento
de prazos acordados com o seu cliente
 Demonstrar postura ética na realização de suas
atividades
 Evidenciar detalhamento técnico na execução
de suas atividades
 Argumentar tecnicamente quando houver
necessidade de entendimento do serviço a ser
executado
AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO
 Salas de Aula
 Oficina de redes de distribuição de energia
Ambientes Pedagógicos:
elétrica
Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios

Material Didático









Bancada
Bancadas ou kits didáticos
Literatura técnica
Apostilas
Apresentações
Filmes
Componentes
para
realização
demonstrações

de

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:
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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
DESCRIÇÃO DO MATERIAL
1
Cinto tipo paraquedista com Talabarte
2
Capacete para Eletricista Tipo Aba Total
3
Óculos de Segurança de Lente Escura para Eletricista
4
Pares de luva de 17 kv
5
Pares de luva de 01 kv
6
Alicate Universal para eletricista
7
Canivete para Eletricista
8
Corda com Bitola de 8mm
9
Fio nº08 tempera mole para amarração
10
Caixa de alça pré-formada para cabo 4AWG
11
Caixa de emenda pré- formada para cabo 4AWG
12
Reator de 125 w
13
Luminárias de 125 w
14
Braço

QUANTIDADE / ITEM
21 und
21 und
21 und
03 und
08 und
05 und
05 und
40 metros
100 metros
2 und
2 und
3 und
3 und
3 und

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PLANO
________________________

_______________________

Supervisor Pedagógico

________________________

Supervisor Técnico

Instrutor

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

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