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PERFIL PROFISSIONAL / IDENTIFICAÇÃO DA OCUPAÇÃO:

Ocupação:

MECÂNICO DE MÁQUINAS

CBO:

9131-15

Carga Horária

160 h

AGRÍCOLAS

Educação

Formação Inicial e Continuada -

Profissional:

Qualificação Profissional

Nível da

2

Qualificação:

Área Tecnológica:

Automotiva

Eixo
Tecnológico:
Segmento
Tecnológico:

Controle e
Processos
Industriais
Automotiva

Competência

Realizar manutenção dos diferentes sistemas das máquinas e equipamentos

Geral:

agrícolas (sistema de arrefecimento, sistema de alimentação de ar e
combustível, sistema de direção, sistema de freios, sistema de rodados,
sistema de lubrificação, sistema de transmissão, sistema hidráulico e sistema
elétrico), seguindo as instruções do manual do fabricante, procedimentos
técnicos, ambientais e de segurança.

Requisitos de

Ensino Fundamental I (1º a 5º) - Completo

Acesso:

Ter 15 anos completos no ato da matrícula

RELAÇÃO DAS UNIDADES DE COMPETÊNCIAS
Realizar manutenção dos diferentes sistemas das máquinas e
equipamentos agrícolas (sistema de arrefecimento, sistema de
Unidade de Competência
Única

alimentação de ar e combustível, sistema de direção, sistema de
freios, sistema de rodados, sistema de lubrificação, sistema de
transmissão, sistema hidráulico e sistema elétrico), seguindo as
instruções do manual do fabricante, procedimentos técnicos,
ambientais e de segurança.

OBJETIVO GERAL DO CURSO:
O Curso Mecânico de Máquinas Agrícola na Modalidade Qualificação Profissional tem como objetivo
preparar profissionais para desenvolverem competências relativas à manutenção dos diferentes
sistemas das máquinas e equipamentos agrícolas seguindo as normas de qualidade, meio ambiente,
saúde e segurança no trabalho.
TIPO DE OFERTA:
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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( x ) PRESENCIAL
( ) SEMIPRESENCIAL
( ) A DISTÂNCIA
QUADRO RESUMO DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

MÓDULOS

UNIDADES CURRICULARES

CARGA
HORÁRIA DA
UC

BÁSICO

N/A
Mecânica Agrícola
Manutenção de Máquinas Agrícolas

N/A
60 h
100 h

ESPECÍFICO
TOTAL

C.H DO
MÓDULO
N/A
160 h
160 h

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
MÓDULO: ESPECÍFICO
Ocupação: Mecânico de Máquinas Agrícolas
Unidade Curricular: Mecânica Agrícola
Carga Horária: 60 h
Unidade de Competência: Realizar manutenção dos diferentes sistemas das máquinas e
equipamentos agrícolas (sistema de arrefecimento, sistema de alimentação de ar e combustível,
sistema de direção, sistema de freios, sistema de rodados, sistema de lubrificação, sistema de
transmissão, sistema hidráulico e sistema elétrico), seguindo as instruções do manual do fabricante,
procedimentos técnicos, ambientais e de segurança.
Objetivo da Unidade Curricular: Propiciar o desenvolvimento dos fundamentos técnicos e
cinéticos referentes às atividades de mecânico de máquinas agrícolas.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos

Conhecimentos

 Noções básicas de mecânica automotiva
Capacidades Técnicas
 Sistemas de suspensão e rodas
 Aplicar e interpretar conceitos físicos e
 Sistema de freios
mecânicos, relacionados à área de mecânica
 Sistema de direção
automotiva.
 Sistema de transmissão mecânica
 Conhecer a mecânica aplicada às máquinas
 Motor Ciclo Otto
agrícolas.
 Sistema de alimentação
 Turbo alimentador
 Identificar os elementos de máquinas e
mecanismos para as máquinas agrícolas.
 Introdução ao estudo de mecânica
 Identificar as funções dos equioamentos
aplicada às máquinas agrícolas
agrícolas.
 Identificar os princípios básicos da lubrificação.  Elementos de máquinas e mecanismos
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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para as máquinas agrícolas.
 Conhecer os circuitos hidráulicos Das máquinas
agrícolas
 Identificar os elementos de máquinas e os  Funções dos equipamentos agrícolas
mecanismos para máquinas agrícolas.
 Princípios básicos de lubrificação
 Reconhecer as funções dos equipamentos
 Tipos de lubrificantes
agrícolas.
 Características
 Lubrificação
 Identificar os princípios básicos de lubrificação.
 Técnicas
 Compreender os circuítos hidráulicos nas
 Locais
máquinas agrícolas.
 Períodos de realização
 Conhecer e identificar motores de máquinas
 Circuitos hidráulicos nas máquinas
agrícolas.
agrícolas
 Compreender o funcionamento adequado e
seguro dos motores de máquinas agrícolas.
 Motores de máquinas agrícolas
 Conhecer as normas de segurança no uso de
 Normas de segurança no uso de
máquinas agrícolas.
máquinas agrícolas
 Aplicar procedimentos técnicos para evitar
acidentes no trabalho com máquinas agrícolas.
 Conceitos de organização e disciplina
 Compreender os conceitos de organização e
no trabalho:
disciplina no trabalho.
 Organização do Tempo
 Organização de Compromissos
 Demonstrar espírito colaborativo nas atividades
 Organização de Atividades
realizadas.
 A organização do local de trabalho
Demonstrar atitudes responsáveis durante a
realização das atividades
 Trabalho em equipe
 Trabalho em grupo
Capacidades
Sociais,
Organizativas
e
 O relacionamento com os colegas de
Metodológicas (Capacidades de Gestão)
equipe
 Seguir procedimentos e normas técnicas, de
 Responsabilidades individuais e
higiene, ambientais, da qualidade, de
coletivas
segurança e saúde no trabalho
 Cooperação
 Ter pontualidade
 Divisão de papéis e responsabilidades
 Compromisso com objetivos e metas
 Ter assiduidade
 Ter proatividade
 Preservar o meio ambiente
 Buscar o autoaprimoramento
 Zelar por ambientes de ensino
AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO

Ambientes Pedagógicos:

Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios

 Sala de Aula
 Biblioteca
 Laboratório
 Oficinas
Máquinas
 Compressor
 Bomba
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Ferramentas manuais
 Chaves de fenda
 Chaves hexagonal (Allen)
 Alicates
 Chaves de boca/estrela
 Serra manual
 Limas
 Macete de bordas de acetato ou nylon
 Martelo de pena
Equipamentos
 Bancada didática de hidráulica/eletrohidráulica
 Bancada
didática
de
pneumática/eletropneumática
 Kits didáticos de manutenção
Instrumentos de medição
 Paquímetros
 Micrômetros
 Goniômetros
 Relógio comparador e apalpador
 Verificadores
 Calibradores
 Esquadros
 Réguas de fio
 Escala
Consumíveis
 Lubrificantes
 Apostilas
 Normas Técnicas
 Catálogos

Material Didático

MÓDULO: ESPECÍFICO
Ocupação: Mecânico de Máquinas Agrícolas
Unidade Curricular: Manutenção de Máquinas Agrícolas
Carga Horária: 100 h
Unidade de Competência: Realizar manutenção dos diferentes sistemas das máquinas e
equipamentos agrícolas (sistema de arrefecimento, sistema de alimentação de ar e combustível,
sistema de direção, sistema de freios, sistema de rodados, sistema de lubrificação, sistema de
transmissão, sistema hidráulico e sistema elétrico), seguindo as instruções do manual do fabricante,
procedimentos técnicos, ambientais e de segurança.
Objetivo da Unidade Curricular: Desenvolver capacidades técnicas, sociais, organizativas e
metodológicas para realizar a manutenção de máquinas agrícolas.
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos
Capacidades Técnicas
 Identificar anormalidades de funcionamento
nas máquinas agrícolas.
 Identificar os diferentes tipos de manutenção
para as máquinas agrícolas.
 Planejar a manutenção preventiva e corretiva
de máquinas agrícolas.
 Executar a manutenção preventiva das
máquinas agrícolas.
 Executar a manutenção corretiva das
máquinas agrícolas.
 Conhecer as normas e procedimentos
técnicos de qualidade, segurança, higiene e
segurança para a realização de manutenção
em máquinas agrícolas.
 Utilizar procedimentos de saúde e segurança
nas atividades de manutenção de máquinas
agrícolas, para evitar acidentes no trabalho.
 Reconhecer a importância da preservação do
meio ambiente e do uso de tecnologias
limpas, uso de recursos renováveis e
desenvolvimento sustentável para diminuição
dos impactos ambientais

Conhecimentos

 Manutenção preventiva e corretiva de
Máquinas Agrícolas
 Técnicas de manutenção
 Sistema Eletroeletrônico
 Sistema de Refrigeração
 Sistema de Suspensão
 Sistema de Direção
 Alinhamento e balanceamentos de
rodas
 Sistemas de Freios
 Sistema de Transmissões
 Sistema de alimentação
 Sistema de arrefecimento
 Sistema de injeção
 Sistemas hidráulicos aplicados
 Sistemas mecanizados
 Sistemas plantio


Saúde e Segurança
 Acidentes de trabalho (Definições,
características, tipos)
 Doenças (Profissionais, Doença do
trabalho)
 Condições
ambientais
(Riscos
ambientais no trabalho)
 Riscos ergonômicos
 Riscos Elétricos
 Prevenção e redução de danos
 Riscos
ocupacionais
(Medidas
preventivas)
 Utilização
de
equipamentos
de
prevenção individual (EPI’s)
 Utilização
de
equipamentos
de
prevenção coletiva (EPC’s)
 Controle
e
conservação
dos
equipamentos de proteção)
 Normas e procedimentos que orientam
o trabalho de manutenção de máquinas
agrícolas.



Meio ambiente
 Aspectos e impactos ambientais da
ação humana: Consumo consciente
 Reciclagem de lixo
 Preservação do meio, tecnologias
limpas, uso de recursos renováveis e
desenvolvimento sustentável
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AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO

Ambientes Pedagógicos:

Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios






Sala de Aula
Biblioteca
Laboratório
Oficina

Equipamentos e instrumentos
 01 Macaco hidráulico telescópico para
câmbio, capacidade: 15 t, curso do
pistão1400 mm, tamanho máx. da mesa:
280 x 310 mm, altura mínima: 1020 mm,
altura máxima: 1888 mm
 01 Macaco hidráulico tipo jacaré longo 2 t. elevação mín.: 160mm, elevação máx.:
615mm, rodas em poliuretano, largura
entre rodas giratórias: 400mm
 01 Máquina de lavar peças com cuba
 em aço inoxidável
 01 Microcomputador desktop com monitor
22 polegadas; 500 GB HD; 4 MB RAM; 1
Drive DVD R/W; 2 conectores USB frontais
+ 2 conectores USB traseiros; com
conexão para rede
 01 Morsa de bancada nº 5
 01 Parafusadeira elétrica recarregável sext.
1/4P torque 1.4 a 4.4Nm – modelo
ETBSL3650 Snap-on do Brasil ou
equivalente
 01 Prensa hidráulica manual 40 t, altura
total 1770 mm, largura total 900 mm,
largura entre colunas 750
 mm, curso do pistão 150 mm
Ferramentas e acessórios
 02 Alicate pressão 10” bicos retos curvos
em cromo vanádio com cabos revestidos
com isolamento 5KV
 01 Alicate universal 8P em cromo vanádio
com cabos revestidos com isolamento 5KV
 01 Base magnética com braço articulado e
ajuste fino; altura mínima de 235 mm; com
chave liga-desliga
 01 Bico de ar comprimido
 01 Chave combinada 6 a 41 mm em cromo
vanádio
 01 Jogo de chave fixa 12 peças - 6 a 32
mm em cromo vanádio
 01 Jogo de chave phillips 3/16P a 1/2P em
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cromo vanádio
 01 Jogo de chave soquete - 06 a 32mm em
cromo vanádio com encaixe ½”
 01 Linha de ar comprimido com válvula de
bloqueio e válvula redutora de pressão
local, com manômetro
 02 Miniextratores com duas garras em aço
 01 Paquímetro quadridimensional universal
0 – 150 mm-0,05 mm
 01
Paquímetro
quadridrimensional
universal 0 - 300 mm-0,05 mm
 01 Relógio comparador – 10 mm - 0,01 mm
 01 Saca prisioneiro 4 a 10 mm em aço liga
 01 Saca prisioneiro diâmetro 8 a 25 mm em
aço liga
 01 Shock tester para veículos leves tipo
Shock tester 300 AFD ZF ou equivalente

Material Didático

 Apostila
 Normas Técnicas
 Catálogos

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
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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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
Flanela para limpeza, na cor laranja med. 40x60

02

Estopa de algodão para limpeza de peças em geral kg

03

Rebolo reto para uso geral

10 und

03

Óculos de proteção contra impacto lente incolor

20 und

04

Junta do motor om 352/a mercedes benz

02 und

05

Elemento de filtro combustível primário om352

02 pç

06

Elemento de filtro combustível secundário om352

02 pç

07

Filtro de óleo lubrificante motor om 352

02 und

08

Tubo da lubrificação da bomba injetora

02 pç

09

Óleo lubrificante motor om 352a galão 20 lts

01 lt

10

Cola adesiva para junta 3m

03 tb

11

Adesivo para juntas

05 und

12

Pasta para esmerilhar válvula

05 und

13

Chupeta p/ esmerilhar válvulas

06 und

14

Graxa para rolamento de 500g

01 lat

15

Lixa para ferro nº 220 flh 05

05 fl

16

Lixa para ferro nº320 flh 05

05 fl

17

Lixa de ferro nº 280 flh 05

05 fl

18

Lixa para ferro n° 400 flh 05

05 fl

19

Lixa de ferro nº 600 flh 05

05fl

20

Lixa de ferro nº 180 flh 05

05 fl

21

Apagador para quadro branco

02 und

22

Bloco de para rascunho

20 und

23

Borracha para desenho

20 und

24

Caneta esferográfica azul

20 und

25

Lápis de madeira nº02

20 und

26

Pasta de papelão

20 und

27

Pincel para quadro branco na cor azul

10 und

28

Pincel para quadro branco na cor vermelha

10 und
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29

Pincel para quadro branco na cor preta

10 und

30

Papel tamanho a4 com 500folhas

01 und

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PLANO
________________________

_______________________

Supervisor Pedagógico

________________________

Supervisor Técnico

Instrutor

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

______________________________
Responsável pela aprovação
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