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PERFIL PROFISSIONAL / IDENTIFICAÇÃO DA OCUPAÇÃO:
Ocupação:

Mecânico de Motores a Diesel

Educação

Formação Inicial e Continuada -

Profissional:

Qualificação Profissional

Nível da

2

Qualificação:

Área Tecnológica:

Automotiva

CBO:

9111-20

Carga Horária

160h

Eixo
Tecnológico:
Segmento
Tecnológico:

Controle e
Processos
Industriais
Automotiva

Competência

Realizar a desmontagem, montagem, ajuste, testes e regulagens em

Geral:

motores a diesel, bem como realizar a manutenção e diagnósticos de falhas
em motores a diesel e sistemas complementares, seguindo normas do
fabricante e princípios da qualidade, ambientais e de segurança do trabalho.

Requisitos de

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

Acesso:

Ter 15 anos completos no ato da matrícula.

RELAÇÃO DAS UNIDADES DE COMPETÊNCIAS
Realizar a desmontagem, montagem, ajuste, testes e regulagens em
Unidade de Competência 1

motores a diesel, seguindo normas do fabricante e princípios da
qualidade, ambientais e de segurança do trabalho.
Realizar a manutenção e diagnósticos de falhas em motores a diesel

Unidade de Competência 2

e sistemas complementares, seguindo normas do fabricante e
princípios da qualidade, ambientais e de segurança do trabalho.

OBJETIVO GERAL DO CURSO:
Preparar profissionais para o desenvolvimento de competências para realizar atividades de
desmontagem, montagem, ajuste, testes e regulagens em motores a diesel, bem como realizar
atividades de manutenção e diagnósticos de falhas em motores a diesel e sistemas complementares.
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

UNIDADES CURRICULARES

CARGA
HORÁRIA DA
UC

C.H DO
MÓDULO

N/A
Fundamentos da Metrologia Dimensional
Fundamentos de Eletricidade

N/A
15 h
15 h

N/A

Motor de Combustão Interna Ciclo Diesel

80 h

160h

Manutenção Automotiva

50 h

TOTAL

160h

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
MÓDULO: ESPECIFICO
Ocupação: Mecânico de Motores a Diesel
Unidade Curricular: Fundamentos da Metrologia Dimensional
Carga Horária: 15 h
Unidade de Competência:
UC1: Realizar a desmontagem, montagem, ajuste, testes e regulagens em motores a diesel,
seguindo normas do fabricante e princípios da qualidade, ambientais e de segurança do trabalho.
UC2: Realizar a manutenção e diagnósticos de falhas em motores a diesel e sistemas
complementares, seguindo normas do fabricante e princípios da qualidade, ambientais e de
segurança do trabalho.
Objetivo da Unidade Curricular: Desenvolver capacidades técnicas, sociais, organizativas e
metodológicas relacionadas aos fundamentos da metrologia dimensional.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos
Capacidades Técnicas
 Identificar o Sistema Internacional de unidades
(Unidades base, unidades derivadas, grafia das
unidades, prefixos e sufixos das unidades).
 Identificar o sistema de unidades Inglês –
polegada e polegada fracionária.
 Converter as unidades milímetro e po-legada.
 Aplicar o vocabulário internacional de
metrologia – (calibração, ajuste, regu-lagem,
padrão primário, padrão secun-dário, padrão de
trabalho, rastreabilidade, erro, tendência,
correção, faixa nominal, faixa de medição,
resolução, valor de divisão, incerteza, exatidão
...).
 Identificar os fatores que interferem nas
medições, teoria dos erros (erro grosseiro, erro

Conhecimentos

Fundamentos
 Controle dimensional
 Características do laboratório de metrologia
 Sistema internacional de medidas
 Medidas Lineares
 Conversões de unidades de medidas
 Medidas angulares
 Erros de medição, características, utilização e conservação de instrumentos:
 Régua Graduada
 Paquímetro (Sistema Métrico e Inglês)
 Micrômetro externo e interno
 Relógios Comparadores e apalpadores
 Súbito (comparador de diâmetro inter-no)
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aleatório, erro sistemático e regra de ouro da
metrologia).
 Identificar as normas: NBR ISO 9001, NBR ISO
10012, NBR ISO/IEC 17025, NBR ISO 14000.
 Interpretar o sistema de tolerância di-mensional
– tabela ISO e ajustes

 Transferidor
 Goniômetro
 Medidor de altura

 Sistema de Tolerância e Ajuste ISO

 Procedimentos – Normas; Padrões Higiene
e segurança no trabalho.

Capacidades
sociais,
organizativas
e
metodológicas
 Evidenciar o raciocínio lógico
 Evidenciar o senso analítico
 Evidenciar a atenção a detalhes
 Seguir procedimentos e normas técnicas,
higiene, ambientais, da qualidade, de
segurança e saúde no trabalho.
 Evidenciar a pontualidade
 Evidenciar a assiduidade
 Demonstrar proatividade
 Prever consequências
 Demonstrar o interesse pelo estudo e pesquisa.
 Demonstrar o interesse pela preservação do
meio ambiente.
 Demonstrar interesse pelo auto desenvolvimento.
 Demonstrar o interesse pelo zelo por ambientes
de trabalho.
AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO
Ambientes Pedagógicos:

Equipamentos, instrumentos, ferramentas e
acessórios

Material Didático

 Sala de aula















Biblioteca
Computador com acesso a internet
Kit multimídia (projetor, tela, computador)
Régua graduada
Paquímetro
Micrômetro externo e interno
Relógios Comparadores e apalpadores
Súbito (comparador de diâmetro interno)
Transferidor
Goniômetro
Medidor de altura
Apostila
Fichas técnicas (formulações)
Procedimentos
operacionais
de
equipamentos

MÓDULO: ESPECIFICO
Ocupação: Mecânico de Motores a Diesel
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Unidade Curricular: Fundamentos de Eletricidade
Carga Horária: 15 h
Unidade de Competência:
UC1: Realizar a desmontagem, montagem, ajuste, testes e regulagens em motores a diesel,
seguindo normas do fabricante e princípios da qualidade, ambientais e de segurança do trabalho.
UC2: Realizar a manutenção e diagnósticos de falhas em motores a diesel e sistemas
complementares, seguindo normas do fabricante e princípios da qualidade, ambientais e de
segurança do trabalho.
Objetivo da Unidade Curricular: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas, sociais,
organizativas e metodológicas relacionadas à eletricidade presente em diferentes sistemas
eletroeletrônicos de motores a diesel.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos

Conhecimentos

Capacidades Técnicas
Grandezas e unidades elétricas
 Identificar os princípios da eletricidade  Tensão
aplicáveis ao sistema elétrico automotivo
 Corrente
 Identificar
componentes
eletroeletrônicos  Resistência
aplicáveis ao sistema elétrico automotivo
 Potência
 Montar circuitos elétricos (série, paralelo e  Leis de Ohm
misto)
 Leis de Kirchoff
 Utilizar instrumentos de medição elétrica
 Interpretar esquemas elétricos automotivos
Magnetismo e eletromagnetismo
 Diagnósticar defeitos em circuitos elétricos  Princípios
(série, paralelo e misto)
 Características
 Aplicação
Capacidades
Sociais,
Organizativas
e
Metodológicas (Capacidades de Gestão)
Componentes elétricos e eletrônicos
Sociais
 Resistor
 Demonstrar espírito colaborativo em atividades  Capacitor
coletivas
 Indutor
 Demonstrar atitudes éticas nas ações e nas  Condutores
relações profissionais
 Fusível
 Relé
Organizativas
 Diodos
 Reconhecer os princípios da organização no
 Transistor
desenvolvimento das atividades sob a sua
responsabilidade
Circuitos elétricos
 Reconhecer a iniciativa e a pesquisa como
características
e
fontes
de
inovação  Simbologia
fundamentais e requisito de um bom  Série
 Paralelo
profissional
 Misto
Metodológicas
 Reconhecer situações de risco à saúde e Cabeamento
segurança do trabalhador e as diferentes  Características
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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formas de proteção a esses riscos
 Demonstrar organização nos próprios materiais
e no desenvolvimento das atividades

 Dimensionamento
 Instalação
Instrumentos de medição
 Multímetro
 Tipos
 Características
 Utilização
 Amperímetro
 Tipos
 Características
 Utilização
 Osciloscópio
 Tipos
 Características
 Utilização
Esquemas elétricos
 Leitura
 Utilização
 Diagnósticos de defeitos
Rede CAN
 Tipos
 Função
 Funcionamento
 Componentes
 Características
Ordem de serviço
 Elaboração
 Coleta, interpretação e registro de
informações
 Tempo Padrão de Mão de Obra (TPMO)
 Orçamento de mão de obra
Trabalho em equipe
 Trabalho em grupo
 O relacionamento com os colegas de
equipe
 Responsabilidades individuais e coletivas
 Cooperação
 Divisão de papéis e responsabilidades
 Compromisso com objetivos e metas
Conflitos nas equipes de trabalho
 Tipos
 Características
 Fatores internos e externos
 Causas
 Consequências
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 Conceitos de organização e disciplina
no trabalho: tempo, compromisso e
atividades.
 A importância da organização do local
de trabalho

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

Ambientes Pedagógicos:

Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios

 Sala de Aula
 Biblioteca
 Laboratório
 Oficinas
Equipamentos e instrumentos
 01 Microcomputador desktop, com monitor
LED 22 Polegadas, 500GB HD, 4MB RAM,
com drive para DVD R/W, com dois
conectores USB frontais + dois conectores
USB traseiros
 01 TV 42 polegadas Full HD LCD com
entrada VGA, HDMI e AV com cabos e
conectores de áudio e vídeo compatíveis
com microcomputador
 01 Notebook 500MB HD, 2MB RAM, com
drive DVD R/W; (para uso do escâner
automotivo em outro ambiente onde esteja
o veículo a ser diagnosticado)
 10 Painéis de alimentação para bancada
 01 Impressora jato de tinta A4 – wireless
 02 Condicionadores de ar tipo split 36.000
BTU
 10 Multímetros automotivos digitais display
3 ¾ com bar graph, com registro de
valores, medição de RPM e ângulo Dwell,
ACV, DCV, ACA, DCA, resistência
 05 Osciloscópios automotivos digitais
portáteis com LCD de 280x240 pontos,
com iluminação de fundo e amostragem de
25Ms/s, duplo traço, faixa de DC a 5 MHZ,
sensibilidade vertical de 50mV/DIV a
10V/DIV, varredura de 1us/DIV a 50s/DIV,
máxima tensão de entrada de 300V (DC +
Pico AC), com formas de onda de
referência e cursor para medida de tempo e
tensão
 02 escâneres automotivos com cabos,
conectores e software compatíveis com os
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veículos existentes para uso didático na
unidade escolar
10 Conjuntos didáticos experimentos de
eletrônica analógica e digital,
referência Degem At -2000 ou De Lorenzo
DL 3155 L2 ou Autotech 3000 Scientific
Educational Systems ou LJ Create Digiac
3000 ou similar
20 Conjuntos didáticos compostos de
placas de circuito impresso e componentes
para montagem de circuitos eletrônicos
básicos e para prática de soldagem e
dessoldagem de componentes eletrônicos
01 Painel didático demonstrador para
sistemas de injeção de combustíveis,
referência De Lorenzo DL DM04 ou Degem
EB – 561 ou Scientific Educational Systems
TPS 3546 ou LJ Create ALD03/D ou similar
01 Painel didático demonstrador para
sistemas antibloqueio de frenagem (ABS),
referência Scientific Educational Systems
TPS – 3547 ABS ou De Lorenzo DM 14 ou
LJ Create ALD05 ou similar
01 Painel didático demonstrador para
ignição eletrônica, referência Scientific
Educational Systems TPS – 3545 ou
Degem EB-562 ou similar
01 Painel didático demonstrador de sistema
de airbag, referência De Lorenzo DL DM 16
ou Degem AT 5202 ou similar
01 Painel didático demonstrador de
suspensão veicular com controle eletrônico,
referência De Lorenzo DL DM 01 ou similar
10 Simuladores didáticos para montagem
sobre as bancadas dos alunos, cobrindo os
temas controle de emissão de gases,
injeção eletrônica de combustível, controle
de freios com ABS, sistema de ignição
veicular, sensores e atuadores veiculares,
referência Degem série AT -5000 ou De
Lorenzo série DL AM x ou Scientific
Educational Systems série 357x simulators
ou similar
05 Décadas de resistores
10 Fontes de alimentação com saídas
ajustáveis de a + e – 15V DC 1 A e fixa de
5V 5 a 110/220V
Ferramentas e acessórios
10 Jogos de chave de fendas para
eletrônica
05 Jogos de chaves tipo soquete - 06 a 25
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Material Didático

mm em cromo vanádio
 05 Alicates amperímetros digitais, diâmetro
da garra de 55 mm
 10 Alicates de bico reto isolado e
acabamento cromo vanádio
 10 Alicates de corte diagonal - 6 1/4P
isolado e acabamento cromo vanádio
 02 Alicates desencapadores de fios
polivalente 6” em cromo vanádio com
cabos revestidos com isolamento 5Kv
 02 Alicates para abraçadeira elástica
 05 Alicates prensa terminal tubular

05 Alicates para prensar terminais 0,56mm2
 05 Alicates universais 8P isolados e
acabamento cromo vanádio
 20 Ferros de Soldar 30W 110V
 10
Estações
de
soldagem
para
componentes eletrônicos com controle de
temperatura de 200º a 450º C
 Apostila
 Livros
 Dicionários.

MÓDULO: ESPECIFICO
Ocupação: Mecânico de Motores a Diesel
Unidade Curricular: Motor de Combustão Interna Ciclo Diesel
Carga Horária: 80 h
Unidade de Competência:
UC1: Realizar a desmontagem, montagem, ajuste, testes e regulagens em motores a diesel,
seguindo normas do fabricante e princípios da qualidade, ambientais e de segurança do trabalho.
Objetivo da Unidade Curricular:
Proporcionar a aquisição dos fundamentos técnicos e científicos (capacidades técnicas, sociais,
organizativas e metodológicas) necessários às atividades de desmontagem, montagem, ajuste,
testes e regulagens em motores a diesel.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos
Capacidades Técnicas
 Interpretar as informações prestadas pelo
cliente referentes aos defeitos do motor de
combustão interna – ciclo Diesel
 Aplicar procedimentos, normas técnicas,
ferramentas e equipamentos referentes a
inspeção, limpeza, manutenção, remoção,
reparação, substituição e teste de componentes

Conhecimentos

Motor de Combustão Interna – Ciclo Diesel
 Tipos
 Função
 Funcionamento
 Componentes
 Ciclo termodinâmico
 Características construtivas
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do motor de combustão interna – ciclo Diesel
 Realizar desmontagem, montagem, ajustes,
regulagens, cálculos, substituições e medições
dos componentes do motor de combustão
interna – Ciclo Diesel
Capacidades
sociais,
metodológicas
 Trabalhar em equipe
 Prever consequências
 Ter raciocínio lógico
 Ser analíco
 Ter atenção a detalhes
 Ser organizado

organizativas

 Funcionamento dos componentes

Sistema de Arrefecimento
 Tipos
 Função
 Funcionamento
e  Componentes
 Características construtivas
 Funcionamento dos componentes
 Anomalias, causas e possíveis soluções
Sistema de Lubrificação
 Tipos
 Função
 Funcionamento
 Componentes
 Características construtivas
 Funcionamento dos componentes
 Anomalias, causas e possíveis soluções
Sistema de Alimentação de Combustível
 Tipos
 Função
 Funcionamento
 Componentes
 Características construtivas
 Funcionamento dos componentes
Sistema de Admissão de Ar e Escape
 Tipos
 Função
 Funcionamento
 Componentes
 Características construtivas
 Funcionamento dos componentes
Anomalias no motor de combustão interna
– ciclo Diesel
 Tipos
 Características
 Causas e possíveis soluções
 Interrelações entre os sistemas
Manual de reparações
 Utilização
 Procedimentos de inspeção
 Desmontagem e montagem
 Teste e manutenção
Ferramentas e equipamentos

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

 Características
 Aplicações
 Limpeza e conservação

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

Ambientes Pedagógicos:

Equipamentos

Material Didático







Sala de Aula
Biblioteca
Laboratório/oficina
Computador com acesso a internet
Data show Kit multimídia (projetor, tela,
computador
 Motor
 Apostila
 Catálogos Técnicos

MÓDULO: ESPECIFICO
Ocupação: Mecânico de Motores a Diesel
Unidade Curricular: Manutenção Automotiva
Carga Horária: 50 h
Unidade de Competência:
UC2: Realizar a manutenção e diagnósticos de falhas em motores a diesel e sistemas
complementares, seguindo normas do fabricante e princípios da qualidade, ambientais e de
segurança do trabalho.
Objetivo da Unidade Curricular: Proporcionar a aquisição dos fundamentos técnicos e científicos
(capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas) necessários às atividades de
manutenção e diagnósticos de falhas em motores a diesel e sistemas complementares
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos

Conhecimentos

Capacidades Técnicas





Manual de reparações
 Utilização
Identificar os procedimentos de inspeção e  Procedimentos de inspeção
manutenção no motor de Combustão Interna  Teste e manutenção
Ciclo Diesel
Realizar diagnósticos para resolução de  Motor de Combustão Interna – Ciclo
defeitos do Motor de Combustão Interna – Ciclo
Diesel
Diesel.
 Procedimento
de
inspeção
Realizar manutenção no Motor de Combustão
(diagnóstico)
interna – Ciclo Diesel
 Manutenção corretiva e preventiva
Realizar diagnósticos para resolução de
defeitos do Sistema de Arrefecimento
 Sistema de Arrefecimento
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 Realizar
manutenção
no
Sistema
de
Arrefecimento
 Realizar diagnósticos para resolução de
defeitos do sistema de Combustível.
 Realizar
manutenção
no
sistema
de
Combustível.
 Realizar diagnósticos para resolução de
defeitos do sistema de alimentação de Ar e
Escape
 Realizar
manutenção
no
sistema
de
alimentação de Ar e Escape
 Realizar diagnósticos para resolução de
defeitos do Sistema de Lubrificação
 Realizar
manutenção
no
Sistema
de
Lubrificação
Capacidades
sociais,
metodológicas
 Trabalhar em equipe
 Prever consequências
 Ter raciocínio lógico
 Ser analíco
 Ter atenção a detalhes
 Ser organizado

organizativas

e

 Procedimento
de
inspeção
(diagnóstico)
 Manutenção corretiva e preventiva


Sistema de Lubrificação
 Procedimento
de
inspeção
(diagnóstico)
 Manutenção corretiva e preventiva

 Sistema de Alimentação de Combustível
 Procedimento
de
inspeção
(diagnóstico)
 Manutenção corretiva e preventiva
 Sistema de Admissão de Ar e Escape
 Procedimento
de
inspeção
(diagnóstico)
 Manutenção corretiva e preventiva

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

Ambientes Pedagógicos:

Equipamentos

Material Didático










Sala de Aula
Biblioteca
Laboratório/oficina
Computador com acesso a internet
Data show Kit multimídia (projetor, tela,
computador
Motor
Apostila
Catálogos Técnicos

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
Apagador para quadro branco

QUANTIDADE / ITEM
02 und

02

Bloco para rascunho com pauta com 50 folhas

20 und

03

Borracha para desenho com cinta plástica

20 und

04

Caneta esferográfica azul

20 und

05

Lápis de madeira n° 02

20 und

06

Pasta de papelão com elástico

20 und

07

Pincel para quadro branco na cor azul

05 und

08

Pincel para quadro branco na cor preta

05 und

09

Papel tamanho A/4 com 500 folhas

01 rsm

10

Flanela para limpeza, na cor laranja med. 40x60 cm

10 und

11

Estopa de algodão para limpeza de peças em geral

20 pçs

12

Rebolo reto para uso geral

10 und

13

Óculos de proteção contra impacto lente incolor

20 und

14

Jogo de junta do motor MB OM 352/A

01 und

15

Jogo de junta do motor MWM 229/4

02 und

16

Filtro de óleo combustível MWM 229/4

01 und

17

Filtro de óleo combustível MB OM 352 A

01 und

18

Filtro de óleo MB OM 352 A

01 und

19

Filtro de óleo MB OM 352 A

01 und

O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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20

Reparo da bomba de transferência MB OM 352 A

01 und

21

Óleo lubrificante motor OM 352 A galão 20 lts

01 und

22

Pasta para esmerilhar válvula

01 und

23

Chupeta para esmerilhar válvula

03 und

24

Lixa de ferro nº220

05 und

25

Lixa de ferro nº320

05 und

26

Lixa de ferro nº400

05 und

27

Lixa de ferro nº600

05 und

28

Lixa de ferro nº180

05 und

29

Cola de silicone

01 und
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________________________

_______________________

Supervisor Pedagógico

________________________

Supervisor Técnico

Instrutor

APROVAÇÃO
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