Plano de Curso Não Regulamentado Qualificação Profissional

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

PERFIL PROFISSIONAL / IDENTIFICAÇÃO DA OCUPAÇÃO:

Ocupação:

ELETRICISTA INSTALADOR
PREDIAL DE BAIXA TENSÃO

Educação

Formação Inicial e Continuada -

Profissional:

Qualificação Profissional

Nível da

2

Qualificação:
Área Tecnológica:

Construção

CBO:

7156-10

Carga Horária

200 h

Eixo
Tecnológico:

Infraestrutura

Segmento

Instalações

Tecnológico:

Elétricas

Competência

Realizar atividades de Eletricista Instalador Predial (analisar, quantificar e

Geral:

realizar instalação, reparação e manutenção elétrica predial de baixa tensão
e equipamentos de segurança e comunicação), atendendo aos requisitos
técnicos, de qualidade, de saúde, higiene e segurança, e de meio ambiente.

Requisitos de
Acesso:

Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) incompleto
15 anos completos

RELAÇÃO DAS UNIDADES DE COMPETÊNCIAS
Realizar atividades de Eletricista Instalador Predial (analisar,
Unidade de Competência
Única

quantificar e realizar instalação, reparação e manutenção elétrica
predial de baixa tensão e equipamentos de segurança e
comunicação), atendendo aos requisitos técnicos, de qualidade, de
saúde, higiene e segurança, e de meio ambiente.

.

OBJETIVO GERAL DO CURSO:
Capacitar profissionais para desenvolverem competências de analisar, quantificar e realizar instalação,
reparação e manutenção elétrica predial de baixa tensão e equipamentos de segurança e
comunicação, considerando normas e procedimentos técnicos.
TIPO DE OFERTA:
( x ) PRESENCIAL
( ) SEMIPRESENCIAL
( ) A DISTÂNCIA
QUADRO RESUMO DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

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

BÁSICO
ESPECÍFICO
TOTAL

UNIDADES CURRICULARES

CARGA
HORÁRIA DA
UC

Fundamentos de Eletricidade
Atitudes Empreendedoras para o Mercado de
Trabalho
Instalações Elétricas

C.H DO
MÓDULO

60 h
20 h
120 h

90 h
120 h

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
MÓDULO: BÁSICO
Ocupação: Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão
Unidade Curricular: Fundamentos de Eletricidade
Carga Horária: 60 h
Unidade de Competência: Realizar atividades de Eletricista Instalador Predial (analisar, quantificar
e realizar instalação, reparação e manutenção elétrica predial de baixa tensão e equipamentos de
segurança e comunicação), atendendo aos requisitos técnicos, de qualidade, de saúde, higiene e
segurança, e de meio ambiente.
Objetivo da Unidade Curricular: Desenvolver fundamentos técnicos e científicos relativos aos
fundamentos de eletricidade.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos
Capacidades Técnicas
 Identificar princípios elétricos.
 Identificar a energia e suas formas.
 Identificar os sistemas de fornecimentos e
distribuição de energia elétrica.
 Identificar grandezas elétricas.
 Identificar as leis e diretrizes de eletricidade.
 Identificar os princípios de organização do
trabalho, qualidade e meio ambiente.
 Identificar as normas técnicas e
regulamentadoras.

Conhecimentos

Teoria eletrônica
 Matéria
 Fundamentos de Eletrostática
 Corpos simples e corpos compostos
 Energia e suas formas
Fontes de eletricidade
 Ação química
 Indução
 Aquecimento
 Luz
 Atrito

Corrente Elétrica
Capacidades
sociais,
organizativas
e  Definição
metodológicas
 Unidade de medida
 Demonstrar responsabilidade na execução dos  Instrumento de medida
trabalhos
 Evidenciar percepção clara e precisa
Circuito Elétrico
 Evidenciar
o
respeito
a
normas
e  Definição
procedimentos
 Circuito elétrico elementar
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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 Evidenciar postura observadora
 Evidenciar a consciência preventiva em relação
à segurança, saúde e meio ambiente.
 Demonstrar interesse na realização de
trabalhos em equipe.

 Tipo
 série
 paralelo
 misto
Resistência Elétrica
 Definição
 Unidade de medida
 Instrumento de medida
Associação de Resistores em Série, em
Paralelo e Mista
 Definição
 Resistência elétrica equivalente
 Fórmula
 Aplicação
Tensão Elétrica
 Definição
 Unidade de medida
 Instrumento de medida
 Tensões usuais
Potência Elétrica
 Definição
 Unidade de medida
 Instrumento de medida
 Fórmula
Lei de Ohm
 Definição
 Fórmula
 Aplicação
Primeira e Segunda Leis de Kirchoff
 Enunciado
 Aplicação
Magnetismo
 Definição
 Campo magnético
 unidade de medida
 aplicação
 sentido das linhas de força
Eletromagnetismo
 Regra da mão direita
 Solenoide
 Polaridade

O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO
Ambientes Pedagógicos:
Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios
Material Didático

 Sala de Aula Convencional
 Biblioteca

 Kit multimídia (projetor, tela, computador)
 Apostila

MÓDULO: BÁSICO
Ocupação: Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão
Unidade Curricular: Atitudes Empreendedoras para o Mercado de Trabalho
Carga Horária: 20 h
Unidade de Competência: Realizar atividades de Eletricista Instalador Predial (analisar, quantificar
e realizar instalação, reparação e manutenção elétrica predial de baixa tensão e equipamentos de
segurança e comunicação), atendendo aos requisitos técnicos, de qualidade, de saúde, higiene e
segurança, e de meio ambiente.
Objetivo da Unidade Curricular: Desenvolver as capacidades técnicas, sociais, organizativas e
metodológicas para a identificação de oportunidades de trabalho de forma empreendedora
transformando a sua realidade através de uma gestão consciente do seu trabalho.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos

Conhecimentos

Capacidades Técnicas
Empreendedorismo
 Identificar oportunidades do mercado de  Introdução ao Empreendedorismo
trabalho, relacionando-as ao seu plano de vida  Atitudes Empreendedoras e Tipos de
e carreira.
Empreendedorismo
 Estabelecer relações e possibilidades entre  Características
do
Comportamento
sonho, desejo e sucesso, reconhecendo-se
Empreendedor
como um cidadão de direitos.
 Identificar os tipos de empreendedorismo e Ética e cidadania
suas características.
 Introdução aos conceitos de ética e
 Elaborar propostas comerciais.
Cidadania
 Identificar necessidade de aperfeiçoamento.
 Comportamento grupal x individual
 Continuidade Social e Transformação
Capacidades
sociais,
organizativas
e
Social
metodológicas.
 Educação, Cidadania e Trabalho
 Identificar a importância do desenvolvimento de
atitudes empreendedoras para o seu projeto de
vida e carreira.
O Mundo do Trabalho
 Entender a importância da sustentabilidade  As transformações no mercado de trabalho
para a geração e desenvolvimento de negócios.  Os desafios e as mudanças no mercado de
Atuar com efetividade nas relações com o cliente.
trabalho
 Qualificação profissional e o perfil para o
mercado de trabalho
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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Empregabilidade x mercado de trabalho

Plano de Vida e Carreira
 Tempo e história de vida
 Desejo e sucesso
 Transformação
de
desejos
oportunidades
 Planejamento para realização

em

Noções de Comunicação
 Formas e elementos de comunicação
 Elaboração de documentos
Tipos de correspondências
AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO
Ambientes Pedagógicos:
Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios
Material Didático

 Sala de Aula Convencional
 Biblioteca

 Kit multimídia (projetor, tela, computador)
 Apostila

MÓDULO: ESPECÍFICO
Ocupação: Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão
Unidade Curricular: Instalações Elétricas
Carga Horária: 120 h
Unidade de Competência: Realizar atividades de Eletricista Instalador Predial (analisar, quantificar
e realizar instalação, reparação e manutenção elétrica predial de baixa tensão e equipamentos de
segurança e comunicação), atendendo aos requisitos técnicos, de qualidade, de saúde, higiene e
segurança, e de meio ambiente.
Objetivo da Unidade Curricular: Desenvolver as capacidades técnicas, sociais, organizativas e
metodológicas para a execução de instalações elétricas, realizando a manutenção preventiva e
corretiva, elaborando propostas para execução de serviços atendendo às normas de segurança e
qualidade.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos

Conhecimentos

 Interpretar projetos elétricos de baixa tensão Projeto de instalações Elétricas
residenciais.
 Representação gráfica
 Dimensionar condutores e dispositivos de  Projeção ortográfica
segurança de redes elétricas.
 Planta baixa
 Medir Grandezas: tensão, resistência, corrente,  Simbologia
potencias,
frequência,
luminância
e
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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capacitância elétrica, utilizando instrumentos
específicos.
Planejar as etapas de serviço.
Elaborar orçamento seguindo uma solicitação
de serviço.
Instalar dispositivos e componentes elétricos e
eletroeletrônicos de iluminação empregados em
instalações
elétricas
de
baixa
tensão
residenciais.
Montar circuitos auxiliares segundo projeto
técnico.
Montar quadros de distribuição, considerando
as características do projeto normalizado.
Identificar os instrumentos e ferramentas típicas
da área de instalações elétricas de baixa tensão
residenciais.
Demonstrar interesse no uso de equipamentos
de proteção individual.
Descartar materiais de acordo com normas
ambientais vigentes.
Transportar materiais, considerando normas de
segurança, de saúde e recomendações do
fabricante.
Locar as instalações elétricas a serem
executadas.
Realizar manutenção em instalações elétricas
residenciais.

Capacidades
metodológicas










sociais,

organizativas

Planejamento
 Definição
 Etapas
 Níveis
 Organização
 Controle
 Cronograma
Orçamento
 Definição
 Margem
 Levantamento de materiais
 Cotação
Segurança do Trabalho
 Causas de acidentes
 Prevenção de acidentes
 Análise preliminar de riscos
 Ergonomia
 Equipamentos de proteção individual e
coletiva
 Legislação
Meio Ambiente
 Descarte de resíduos
 Impactos ambientais
 Normalização

e

Qualidade
 Definição
 Normas
Demonstrar consciência prevencionista em
 Procedimentos
relação à saúde, segurança e meio ambiente.
 Normalização
Demonstrar interesse pelo trabalho em equipe.
Evidenciar a utilização do uso de métodos.
Ligação a Terra (Aterramento)
Evidenciar o critério detalhista.
 Definição
Demonstrar organização em seu ambiente de
 Técnicas de aterramento
trabalho.
 Tipos de aterramento
Manter relacionamento interpessoal.
Evidenciar visão sistêmica do seu processo de
Fatores
que
influenciam
no
trabalho.
dimensionamento
Demonstrar análise na realização de seu
 Fios e cabos elétricos
trabalho.
 Constituição
Evidenciar responsabilidade com seu trabalho e
 Nomenclatura
com as pessoas envolvidas nele.
 Capacidade de condução de corrente
 Norma para utilização
 Eletrodutos
 Metálicos e plásticos rígidos e flexíveis
 Norma para utilização
 Proteção das Instalações Elétricas

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

Página 6 de 10

Plano de Curso Não Regulamentado Qualificação Profissional

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

 Disjuntores
 Fusíveis
 Dispositivos Diferencial residual
 Dispositivos de Proteção contra Surtos
(DPS)
 Definição
 Tipos
 Nomenclatura
 Capacidade de corrente
 Coordenação de circuitos
 Circuito alimentador e de distribuição
 Definição
 Tipos de distribuição
 Manobra e proteção dos circuitos
 Categorias de emprego das proteções
 Fator de demanda
 Quedas de tensão admissíveis
 Quadros de
 luz (QL)
 força (QF)
 distribuição (QG)
 Corrente Alternada
 Ciclo e frequência
 Valores
 instantâneo
 eficaz
 máximo
 Instrumentos de medição em valor
eficaz
 Emenda de condutores
 Em linha
 Em derivação
 Em caixas de passagem
 Com bases conectoras
 Para alta corrente
 Soldar emendas de condutores
 Isolar emendas de condutores
 Instrumentos de medição
 Multímetro digital
 Volt/amperímetro alicate
 Características gerais
 Seletor de função
 Seletor de alcance
 Indicações do display
 Recomendações de uso e
segurança
 Leitura e Interpretação de Diagramas
 Tipos Simbologia Aplicação
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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 Sistemas de iluminação:
 Diretos com lâmpadas
 Dimerizados
 Acessórios
 Normas aplicáveis
 Técnicas de inspeção de sistemas de
redes elétricas:
 De redes protegidas
 De proteção e segurança
 De sinalização
 Normas e procedimentos aplicáveis
 Técnicas de Manutenção:
 Prevenção
 Corretiva
 Segurança em Instalações e Serviços
em Eletricidade
 Instalação de Quadro de:
 Distribuição com quatro circuitos
comandados por disjuntores
 Entrada
 Distribuição e circuitos de alimentação
de lâmpadas e tomadas
 Equipamentos
audiovisuais
para
chamadas
 Materiais, ferramentas,
instrumentos.

equipamentos,

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

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

 Sala de Aula Convencional
 Biblioteca
 Local para prática de

procedimentos
operacionais
 Kit multimídia (projetor, tela, computador)
 Fichas técnicas (formulações)
 Apostila

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

QAUNTIDADE/ITEM

01

Interruptor simples

20 UND

02

Interruptor de duas secções

10 UND

03

Interruptor de três secções

10 UND

04

Tomada universal 2p + t

10 UND

05

Tomada conjugada com interruptor de uma secção

10 UND

06

Tomada dupla

10 UND

07

Interruptor paralelo

20 UND

08

Interruptor intermediário

20 UND

09

Receptáculo E27

60 UND

10

Receptáculo para lâmpada fluorescente

50 UND

11

Quadro de distribuição para 8/10 elementos

10 UND

12

Caixa de passagem 4X2”

100 UND

13

Lâmpada fluorescente compacta 15W (em substituição às

50 UND

lâmpadas incandescentes)
14

Porteiro eletrônico completo

10 UND

15

Fita isolante

5 UND

16

Cabo flexível 2,5 mm2 vermelho 1X100m
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17

Cabo flexível 2,5 mm2 azul 1X100m

1 BOBINA

18

Cabo flexível 2,5 mm2 verde 1X100m

1 BOBINA

19
20

2

1 BOBINA

2

1 BOBINA

2

Cabo flexível 2,5 mm preto 1X100m
Cabo flexível 1,5 mm preto 1X100m

21

Cabo flexível 1,5 mm azul 1X100m

1 BOBINA

22

Fio rígido 1,5 mm2 preto 1X100m

1 BOBINA

23

Variador de luminosidade (dimmer)

10 UND

24

Medidor monofásico

10 UND

25

Medidor trifásico

10 UND

26

Sensor de presença

10 UND

27

Relé fotoelétrico

10 UND

28

Conector tipo U para aterramento

10 UND

29

Parafuso de rosca soberba ½”X3/16” mm

200 UND

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PLANO
________________________

_______________________

Supervisor Pedagógico

________________________

Supervisor Técnico

Instrutor

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

______________________________
Responsável pela aprovação
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