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PERFIL PROFISSIONAL / IDENTIFICAÇÃO DA OCUPAÇÃO:

Ocupação:

SERRALHEIRO DE MATERIAIS
FERROSOS

Educação

Formação Inicial e Continuada -

Profissional:

Qualificação Profissional

Nível da

2

Qualificação:

Carga Horária

Eixo
Tecnológico:
Segmento

Área Tecnológica:
Competência
Geral:

CBO:

Metalmecânica

Tecnológico:

7344-40
160 h
Controle de
Processos
Industriais
Metalurgia

Executar as atividades de serralheiro de materiais ferrosos (Fabricar, ajustar
e reparar peças e conjuntos de serralheria em materias ferrosos;
confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos; recortar,
modelar e trabalhar barras perfiladas para fabricar esquadrias, portas,
grades, vitrais e peças similares), de acordo com procedimentos técnicos de
qualidade, saúde, segurança e meio ambiente.

Requisitos de
Acesso:

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

 15 anos

RELAÇÃO DAS UNIDADES DE COMPETÊNCIAS
Executar as atividades de serralheiro de materiais ferrosos
(Fabricar, ajustar e reparar peças e conjuntos de serralheria em
Unidade de Competência
Única

materias ferrosos; confeccionar, reparar e instalar peças e
elementos diversos; recortar, modelar e trabalhar barras perfiladas
para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares),
de acordo com procedimentos técnicos de qualidade, saúde,
segurança e meio ambiente.

OBJETIVO GERAL DO CURSO:
Preparar profissionais para fabricar, ajustar e reparar peças e conjuntos de serralheria em materiais
ferrosos, de acordo com normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene e saúde.
TIPO DE OFERTA:
( x ) PRESENCIAL
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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( ) SEMIPRESENCIAL
( ) A DISTÂNCIA
QUADRO RESUMO DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

MÓDULOS
BÁSICO
ESPECÍFICO
TOTAL

UNIDADES CURRICULARES

CARGA
HORÁRIA DA
UC

Básico de Serralharia
Serralharia de Materiais Ferrosos

40 h
120 h

C.H DO
MÓDULO
40 h
120 h
160 h

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
MÓDULO: BÁSICO
Ocupação: Serralheiro de Materiais Ferrosos
Unidade Curricular: Básico de Serralharia
Carga Horária: 40 h
Unidade de Competência: Executar as atividades de serralheiro de materiais ferrosos (Fabricar,
ajustar e reparar peças e conjuntos de serralheria em materias ferrosos; confeccionar, reparar e
instalar peças e elementos diversos; recortar, modelar e trabalhar barras perfiladas para fabricar
esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares), de acordo com procedimentos técnicos de
qualidade, saúde, segurança e meio ambiente.
Objetivo da Unidade Curricular: Proporcionar o desenvolvimento dos fundamentos técnicos e
científicos e das capacidades sociais, organizativas e metodológicas aplicáveis à serralheria, a
construção de uma base consistente que possibilite o pleno desenvolvimento das competências
profissionais específicas da ocupação serralheiro de matetiais ferrosos.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos
Capacidades Técnicas
 Reconhecer o conceito e a evolução da
metrologia.
 Aplicar corretamente a metrologia nas
atividades de serralheria.
 Diferenciar sistema métrico do sistema inglês.
 Realizar conversões entre o sistema métrico e
sistema inglês e vice-versa.
 Identificar os instrumentos de medição
aplicáveis nas atividades de serralheria de
materiais ferrosos.

Conhecimentos

 Metrologia
 Conceito, histórico e aplicação
 Metódos de medição
 Medidas de comprimento
 Sistema métrico
 Sistema Inglês
 Conversão de unidades
 Instrumento de Medição
 Tipos: trena, escala, parquímetro,
gonômetro.
 Aplicação:
trena,
escala,
parquímetro, gonômetro
 Leitura: trena, escala, parquímetro,
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Usar adequadamente nas atividades de
serralherias, os instrumentos de medição.
Realizar leituta com os instrumentos de
medição aplicáveis às atividades de
serralheria de materiais ferrosos.
Realizar leitura e interpretação de desenhos
de peças.
Identificar as máquinas e ferramentas de
cortes
Reconhecer as características das máquinas
e ferramentas de cortes.
Selecionar as máquinas e ferramentas de
cortes
Realizar operações com as máquinas e
ferramentas de cortes.
Identificar as máquinas e ferramentas
utilizadas na selhareria de materiais ferrosos.
Reconhecer as características das máquinas
e ferramentas utilizadas na serralheria de
materiais ferrosos.
Identificar os tipos de processos de
conformação.
Demonstrar os processos de conformação.
Identificar os perfis metálicos
Reconhecer os tipos de Chapas metálicas.
Classificar os tipos de Chapas metálicas.

Capacidades
metodológicas

sociais,

organizativas

gonômetro
 Noções de Desenho
 Introdução ao desenho
 Materiais e instrumentos utilizados
 Figuras sólidas geométricas
 Linhas e Ângulos
 Elementos de fixação
 Interpretação de desenho de peças
 Noções de Serralharia
 Máquinas e ferramentas de cortes
 Tipos
 Características
 Aplicabilidade
 Seleção de máquinas e ferramentas de
corte;
 Instrumentos e ferramentas utilizados
na Serralheria:
 tipos
 características
 aplicabilidade
 Processos de conformação;
 Perfis metálicos;
 Chapas metálicas

e

Capacidades Sociais
 Participar de grupos de trabalho respeitando
as opiniões dos demais integrantes
 Demonstrar atitudes éticas nas ações e nas
relações interpessoais
 Interagir, através da comunicação verbal e
não verbal, com colegas, equipes de trabalho
e superiores.
Capacidades Organizativas

Ter cuidado com ferramentas, instrumentos e
insumos colocados à sua disposição.

Integrar às suas práticas as orientações
recebidas quanto aos procedimentos técnicos,
de saúde e segurança no ambiente de
trabalho.
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Capacidades Metodológicas
 Demonstrar iniciativa na busca de dados e
informações sobre as atividades de sua
responsabilidade
 Demonstrar organização nos próprios materiais
e no desenvolvimento das atividades

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

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

 Sala de Aula
 Biblioteca
 Laboratório de informática
 Apostila

MÓDULO: ESPECÍFICO
Ocupação: Serralheiro de Materiais Ferrosos
Unidade Curricular: Serralharia de Materiais Ferrosos
Carga Horária: 120 h
Unidade de Competência: Executar as atividades de serralheiro de materiais ferrosos (Fabricar,
ajustar e reparar peças e conjuntos de serralheria em materias ferrosos; confeccionar, reparar e
instalar peças e elementos diversos; recortar, modelar e trabalhar barras perfiladas para fabricar
esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares), de acordo com procedimentos técnicos de
qualidade, saúde, segurança e meio ambiente.
Objetivo da Unidade Curricular: Proporcionar o desenvolvimento dos fundamentos técnicos e
científicos e das capacidades sociais, organizativas e metodológicas referentes à confecção de
peças e artefatos (esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares).
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos
Capacidades Técnicas
 Identificar blocos limados e roscados.
 Classificar os blocos limados e roscados.
 Diferenciar blocos limados dos roscados.
 Confeccionar ferramentas (pá de lixo,
talhadeira, ponteiro)
 Reconhecer o processo de soldagem oxigás
aplicado à serralheria.
 Reconhecer o processo eletrodo revestido





Conhecimentos

Blocos Limados e Roscados:
 Limas
 Morsas
 Esquadros
 Traçador de altura
 Punção de bico
 Machos e cossinetes
 Arco de Serras
Confecção de ferramentas:
 Pá de lixo,
 Talhadeira

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

Página 4 de 7

Plano de Curso Não Regulamentado Qualificação Profissional

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














aplicado à serralheria.
Confeccionar peças e artefatos (esquadrias,
portas, grades, vitrais e peças similares)
Identificar os EPI’s recomendados para a
realização de atiivdades em serralheria de
materiais ferrosos.
Interpretar as recomendações de segurança
relativas ao manuseio de ferramentas e
equipamentos de limpeza
Interpretar as recomendações técnicas e de
segurança
relativas
ao
manuseio
de
consumíveis, tendo em vista a soldagem a ser
executada.
Interpretar os procedimentos de segurança
aplicáveis à limpeza de equipamentos,
acessórios e do local de trabalho, tendo em
vista a manutenção preventiva.
Aplicar
corretamente os princípios de
segurança do trabalho para evitar acidentes.
Reconhecer o ambiente adequado para a
realização das atividades de serralheiro de
materiais ferrosos.
Identificar os tipos de ambientes.
Organizar o posto de soldagem
Realizar adequadamente, a gestão de resíduos.





 Ponteiro)
Processo
de
Soldagem
Oxigás
aplicado à serralharia:
Processo Eletrodo Revestido aplicado
à serralharia;
Confecção de Peças e Artefatos:
 Esquadrias
 Portas
 Grades
 Vitrais e
 Peças similares.

Procedimento de segurança na soldagem

EPI’s e EPC’s

Normas regulamentadoras

Riscos ergonômicos

Riscos físicos

Riscos químicos

Radiação na soldagem

Medidas de prevenção

Condições ambientais de soldagem
 Luminosidade
 Condições atmosféricas
 Tipos de ambientes
 Organização do posto de soldagem
e  Gestão de resíduos

Capacidades
sociais,
organizativas
metodológicas
Capacidades Sociais
 Participar de grupos de trabalho respeitando as
opiniões dos demais integrantes
 Demonstrar atitudes éticas nas ações e nas
relações interpessoais
 Interagir, através da comunicação verbal e não
verbal, com colegas, equipes de trabalho e
superiores.
Capacidades Organizativas
 Ter cuidado com ferramentas, instrumentos e
insumos colocados à sua disposição.
 Integrar às suas práticas as orientações
recebidas quanto aos procedimentos técnicos,
de saúde e segurança no ambiente de trabalho.

Capacidades Metodológicas
 Demonstrar iniciativa na busca de dados e
informações sobre as atividades de sua
responsabilidade
 Demonstrar organização nos próprios materiais
e no desenvolvimento das atividades
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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
 Biblioteca
 Laboratório de informática

 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).
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CURSO:
A avaliação do ensino e da aprendizagem deverá ser realizada com base em competências
considerando as três funções da avaliação descritas abaixo:


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

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


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

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


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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
Protetor Auricular Tipo plug

02

Óculos de proteção lente incolor

20 und

03

Óculos de Proteção lente escura

20 und
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04

Luva de algodão pigmentada

20 par

05

Disco de corte 12”

7 und

06

Disco de desbaste 7” x 1/4” x 7/8”

03 und

07

Disco de desbaste 3” x 9/32” x 3/8”

03 und

08

Rebite 3,2 x 8

½ kg

09

Disco de corte 7” x 1/8” x 7/8”

7 und

10

Metalon 10 x 10

24 metros

11

Barra chata ½”

24 metros

12

Metalon 20 x 10

24 metros

13

Cantoneira ½”

24 metros

14

Metalon 40 x 15

24 metros

15

Barra redonda 3/8”

24 metros

16

Eletrodo revestido 6013 2,5mm

20 kg

17

Eletrodo revestido 6013 2,0 mm

20 kg

18

Metalon 40 x 30

18 metros

19

Cantoneira 3/8”

18 metros

20

Barra chata 3/8”

18 metros

21

Barra redonda ¼”

18 metros

22

Barra quadrada 3/8”

18 metros

23

Chapa zincada 20

3 folhas

24

Chapa fina 19

3 folhas

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PLANO
________________________

_______________________

Supervisor Pedagógico

________________________

Supervisor Técnico

Instrutor

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

______________________________
Responsável pela aprovação
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