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PERFIL PROFISSIONAL / IDENTIFICAÇÃO DA OCUPAÇÃO:
Ocupação:

TORNEIRO MECÂNICO

Educação

Formação Inicial e Continuada -

Profissional:

Qualificação Profissional

Nível da

2

Qualificação:

Área Tecnológica:

Metalmecânica

CBO:

7212-15

Carga Horária

160 h
Controle e

Eixo

Processos

Tecnológico:
Segmento
Tecnológico:

Industriais
Metalmecânica

Competência

Executar os processos de usinagem em tornos mecânicos, respeitando

Geral:

procedimentos e normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança, e de
meio ambiente.

Requisitos de
Acesso:

 Ter Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) completo
 Ter no mínimo, 16 anos completos

RELAÇÃO DAS UNIDADES DE COMPETÊNCIAS
Executar os processos de usinagem em tornos mecânicos,
Unidade de Competência 1

respeitando procedimentos e normas técnicas, de qualidade, de
saúde e segurança, e de meio ambiente.

OBJETIVO GERAL DO CURSO:
O Curso Torneiro Mecânico tem por objetivo o desenvolvimento de competências relativas ao
manuseio de torno mecânico (operar e regular), bem como confeccionar peças de uso industrial, de
acordo com normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene e saúde.
TIPO DE OFERTA:
( x ) PRESENCIAL
( ) SEMIPRESENCIAL
( ) A DISTÂNCIA
QUADRO RESUMO DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
CARGA
MÓDULOS

UNIDADES CURRICULARES

HORÁRIA DA
UC

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

Fundamentos de Tecnologia Mecânica

40 h

Preparação de Tornos Mecânicos

40 h

Operação de Tornos Mecânicos

80 h

TOTAL

40 h
120 h
160 h

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
MÓDULO: BÁSICO
Ocupação: Torneiro Mecânico
Unidade Curricular: Fundamentos de Tecnologia Mecânica
Carga Horária: 40 h
Unidade de Competência: Executar os processos de usinagem em tornos mecânicos, respeitando
procedimentos e normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança, e de meio ambiente.
Objetivo da Unidade Curricular: Iniciar o aluno na área específica de formação, familiarizando-o
com os conceitos e princípios básicos da tecnologia mecânica, favorecendo o estabelecimento das
bases para o posterior desenvolvimento das capacidades técnicas, sociais, organizativas e
metodológicas próprias do Torneiro Mecânico.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos
Desenho Técnico Mecânico
 Identificar os elementos constitutivos de
desenhos técnicos mecânicos (simbologias,
linhas, vistas).
 Interpretar desenhos técnicos mecânicos para a
realização de operações básicas de bancada,
torneamento e fresamento.
Parâmetros de Usinagem
 Identificar tipos de parâmetros de corte
(velocidade, avanços, profundidade etc.)
 Aplicar parâmetros de corte preestabelecidos
em operações básicas de usinagem
 Identificar os materiais utilizados na fabricação
de ferramentas
 Identificar os diferentes tipos, características,
funcionamento e aplicações de máquinas
ferramenta.
Fluidos de Corte
 Identificar os diferentes fluidos de corte
utilizados nos processos de usinagem, suas
características e aplicações
 Identificar os diferentes meios de lubrificação de

Conhecimentos

Desenho Técnico Mecânico
 Introdução ao Desenho Mecânico
 Instrumentos
 Linhas
 Caligrafia
 Normas de desenho
 Perspectivas
 Projeções de sólidos em 1º e 3º diedros
 Vistas essenciais
 Supressão de vistas
 Vista auxiliar
 Vista auxiliar simplificada
 Rotação de detalhes oblíquos
 Cotagem: representação das cotas; regras
de cotagem; símbolos e convenções;
cotagem de detalhes
 Escalas
 Tolerância dimensional
 Representação em corte: hachuras; linhas
de corte; corte parcial; meio corte; corte
total; omissão de corte; seções; rupturas
 Conjuntos: vistas explodidas
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Usinagem
Torno Mecânico
Acessórios
 Convencional:
tipos,
características,
 Identificar tipos, características e aplicações
finalidades
dos acessórios para a realização de operações
Refrigeração
básicas de usinagem
 Observar aspectos de segurança, limpeza,  Óleo de corte e suas características
armazenamento e conservação de acessórios
 Fluido refrigerante e suas características
 Destinação/descarte
de
fluidos
de
Sequência Operacional
usinagem
 Identificar tipos, características e aplicações de
máquinas de usinagem
Parâmetros de Corte
 Identificar os diferentes processos de usinagem  Velocidade de corte
 Identificar o funcionamento e a capacidade de  Profundidade
operação de máquinas ferramenta no processo  Avanço
de usinagem convencional e a CNC
 RPM
corte requeridos nos processos de usinagem

Legislação e Normas
 Identificar situações de risco em ambientes
de usinagem, assim como as
 diferentes formas
de
proteção
do
trabalhador
 Identificar resíduos gerados em processos
de usinagem, assim como as formas de
segregação e destinação
 Identificar possíveis impactos ambientais
gerados pelos processos de usinagem
(poluição atmosférica, contaminação do
solo e da água)
 Identificar processos de gerenciamento de
resíduos sólidos gerados pelos processos
de usinagem (PGRS)
Metrologia
 Identificar cálculos básicos utilizados no
processo de medição
 Identificar tipos, características e aplicações
dos instrumentos de medição utilizados nos
processos de usinagem
 Identificar unidades de medida
 Converter unidades de medida
Capacidades
Sociais,
Organizativas
e
Metodológicas (Capacidades de Gestão)
Sociais
 Demonstrar espírito colaborativo em atividades
coletivas
 Demonstrar atitudes éticas nas ações e nas
relações profissionais

Acessórios
Elementos de
Máquinas

Fixação

de

Peças

em

Metrologia
 Instrumentos de medição
 Conceito, histórico e aplicação
 Normas
técnicas
básicas
para
metrologia
 Unidades de medidas e conversões
 Tipos características, aplicações e
conservação dos instrumentos
 Régua graduada
 Régua de controle
 Esquadro
 Gabarito de verificação (de raio, de
rosca, de folga etc.)
 Paquímetro
 Micrometro externo e interno
 Relógio comparador
 Relógio apalpador
 Goniômetro
 Nível de precisão
 Comparador de diâmetros internos
(súbito)
Ética
 Código de conduta
 Respeito às individualidades pessoais
 Ética nas relações interpessoais
 Ética nos relacionamentos profissionais
 Ética no desenvolvimento das atividades
profissionais
Habilidades básicas do relacionamento
interpessoal

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

Página 3 de 17

Plano de Curso Não Regulamentado Qualificação Profissional

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

Organizativas
 Respeito
 Identificar os princípios da organização no  Cordialidade
desenvolvimento das atividades sob a sua  Disciplina
responsabilidade
 Empatia
 Identificar o conceito e a importância da  Responsabilidade
qualidade nas rotinas de trabalho
 Comunicação
 Identificar situações de risco à saúde e à  Cooperação
segurança do trabalhador e as diferentes Segurança no trabalho
formas de proteção a esses riscos
 Acidentes de trabalho: conceitos, tipos e
características
Metodológicas
 Agentes agressores à saúde: físicos,
 Demonstrar organização nos próprios materiais
químicos e biológicos
e no desenvolvimento das atividades
 Equipamentos de proteção individual e
 Identificar a iniciativa e a pesquisa como
coletiva: tipos e funções
características e fontes de inovação
 Normas básicas de segurança
Orientações de prevenção de acidentes
 Mapa de riscos (finalidades)
 Inspeções de segurança
 Sinalizações de segurança
 Prevenção e combate a incêndio: conceito
e importância de PPCI
 PPRA: conceito e finalidades
Iniciativa
 Conceito
 Importância e valor
 Formas de demonstrar iniciativa
 Consequências favoráveis e desfavoráveis
AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO

Ambientes Pedagógicos:

 Sala de Aula
 Biblioteca
 Bibliografia específica
 Computadores com acesso à internet
Laboratório de informática
 Computadores com acesso à internet

Equipamentos

Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios

 Projetor multimídia
 Computador
Instrumentos/Ferramentas
 Paquímetros
 Micrômetros internos e externos
 Goniômetros
 Relógio comparador com base magnética
 Relógio apalpador com base magnética
 Traçador de altura
Materiais
 Aços
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Material Didático

Ferros fundidos
Metais não ferrosos
Óleo de corte
Fluidos refrigerantes
Lubrificantes
Apostila

MÓDULO: ESPECÍFICO
Ocupação: Torneiro Mecânico
Unidade Curricular: Preparação de Tornos Mecânicos
Carga Horária: 40 h
Unidade de Competência: Executar os processos de usinagem em tornos mecânicos, respeitando
procedimentos e normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança, e de meio ambiente.
Objetivo da Unidade Curricular: Propiciar o desenvolvimento das capacidades técnicas, sociais,
organizativas e metodológicas requeridas para a preparação de máquinas ferramenta convencionais
utilizadas nos processos de usinagem em torno mecânico, segundo critérios técnicos, de qualidade,
saúde e segurança, e meio ambiente.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos

Conhecimentos

Capacidades Técnicas
Desenho Técnico Mecânico (apresentado em
meio físico e eletrônico)
 Identificar, no desenho técnico mecânico, a
geometria e as dimensões da peça a ser
usinada, tendo em vista o planejamento das
etapas do processo de fabricação
 Identificar, no desenho técnico mecânico, as
tolerâncias dimensionais, de forma e de posição
admitidas para a peça, tendo em vista o
planejamento das etapas do processo de
fabricação.
 Identificar, no desenho técnico mecânico, a
indicação do acabamento superficial da peça,
tendo em vista o planejamento do processo de
fabricação.
 Interpretar, pelas indicações do desenho
técnico, as normas técnicas aplicáveis à
fabricação da peça, tendo em vista o
planejamento das etapas do processo de
fabricação.
 Identificar, no desenho técnico, o material a ser
utilizado na confecção da peça, tendo em vista
o planejamento das etapas do processo de
fabricação.

Planejamento
 Delimitação da atividade
 Definição de etapas
 Elaboração de cronograma
 Previsão de recursos
 Ferramentas,
dispositivos,
acessórios e instrumentos

máquinas,

Desenho técnico Mecânico
 Tolerâncias geométricas
 Tolerâncias dimensionais
 Estados de superfície
Tecnologia mecânica
 Tipos e características dos materiais
 Aços
 Ferros fundidos
 Materiais ferrosos
 Materiais não ferrosos
 Materiais sintéticos
 Formas comerciais
 Normas técnicas de padronização
 Tratamentos térmicos dos aços
 Tratamentos termoquímicos
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Classes e Dureza de Materiais
 Identificar as propriedades, as classes e a
dureza dos materiais a serem usinados, tendo
em vista o planejamento das etapas e os
processos de fabricação.
 Identificar processos de medição de dureza dos
materiais, tendo em vista o planejamento dos
processos de usinagem.
 Identificar os diferentes tipos e processos de
tratamentos
térmicos
e
termoquímicos
aplicáveis aos materiais, tendo em vista o
planejamento das etapas e dos processos de
fabricação.

Tecnologia de torneamento
 Placas e arrastadores
 Tipos
 Constituição
 Aplicação
 Cuidados e conservação
 Funcionamento
 Lunetas
 Tipos
 Aplicações
 Roscas - sistema, cálculos e tabelas:
 Trapezoidais
 Múltiplas
 Placa de castanhas independentes
 Planejamento
das
operações
torneamento

de
Ferramentas de Corte
 Identificar tipos, características e aplicações
das ferramentas de corte utilizadas em Ferramentas de corte:
máquinas de usinagem convencionais.
 Tipos de ferramentas
 Identificar o processo de usinagem a ser
 Códigos de pastilhas intercambiáveis e
executado, tendo em vista a especificação das
suportes
ferramentas de corte no planejamento das
 Classes e coberturas
etapas e dos processos de fabricação.
 Dados de corte e escolha das pastilhas
 Definir, para fins de planejamento das etapas e
e suportes
dos processos, os parâmetros de corte das  Ferramentas de corte aplicadas ao
ferramentas.
torneamento
 Selecionar, com base nas características da
 Tipos
peça, as ferramentas de corte requeridas para a
 Características
usinagem, tendo em vista a especificação das
 Aplicações
mesmas no planejamento das etapas e dos  Ferramentas de corte aplicadas ao
processos.
fresamento
Parâmetros de Usinagem
 Tipos
 Selecionar, em manuais e catálogos, com base
 Características
nas características das ferramentas, dos
 Aplicações
materiais e das dimensões da peça, os  Ferramentas para Furação
parâmetros a serem considerados, tendo em
 Tipos
vista o planejamento das etapas e dos
 Características
processos.
 Aplicações
 Rebolos
Fluidos de Corte
 Tipos
 Identificar, com base no tipo de material,
 Características
operação e ferramenta, as necessidades de
 Aplicações
utilização de fluidos de corte (líquidos ou  Parâmetros de corte
gasosos), tendo em vista o planejamento das
 Profundidade
etapas e dos processos
 Avanço
 Velocidade de corte - cálculos, tabelas
Acessórios
e gráficos
Identificar tipos, características e aplicações  Seleção de ferramentas
dos acessórios utilizados em máquinas de Códigos de pastilhas intercambiáveis e
usinagem convencional,tendo em vista o suportes
planejamento das etapas e dos processos.
Fluidos de Corte
 Identificar o processo de usinagem a ser
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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executado, tendo em vista a especificação dos
acessórios no planejamento das etapas e dos
processos de fabricação.
 Selecionar, com base nas características da
peça, os acessórios requeridos para a
usinagem, tendo em vista a especificação dos
mesmos no planejamento das etapas e dos
processos.
Sequência Operacional
 Identificar a sequência lógica das operações de
usinagem convencional empregadas em
processos de fabricação de peças, tendo em
vista o estabelecimento da sequência
operacional por ocasião do planejamento.
 Identificar, com base no desenho técnico do
produto, a sequência operacional do processo
de usinagem a ser executado, tendo em vista a
especificação das máquinas no planejamento
das etapas e dos processos de fabricação.
 Definir, no planejamento, os instrumentos de
medição requeridos nas diferentes etapas da
sequência operacional dos processos de
usinagem.

 Tipos
 Aplicações
 Cuidados
Acessórios – Torno
 Mandril
 Buchas de redução
 Placa universal
 Placas e arrastadores
 Ponto rotativo
 Porta ferramentas
 Acessórios e ferramentas
manual
 Luneta fixa e móvel
 Recartilha

de

fixação

A Relação com o Líder
 Estilos
de
liderança:
democrático,
centralizador e liberal
 Papéis do líder
 Como apresentar críticas e sugestões
Comportamento e Equipes de Trabalho
 O homem como ser social
 O papel das normas de convivência em
grupos sociais
 A influência do ambiente de trabalho no
comportamento
 Fatores de satisfação no trabalho

Diagnóstico de Problemas
 Identificar, com base no projeto, os pontos
críticos que impactam a execução do processo
de
usinagem
(fixação
de
acessórios,
ferramentas e peças;
adequação dos
parâmetros
de
corte;
integridade
das
ferramentas de corte; refrigeração; segurança Controle Emocional no Trabalho
do trabalhador etc.), tendo em vista o  Perceber e expressar emoções no trabalho
 Fatores internos e externos que influenciam
planejamento das etapas e dos processos.
as emoções no trabalho
 Estabelecer, no planejamento das etapas e dos
Organização
do Trabalho
processos, as medidas preventivas requeridas
para
os
pontos
críticos
identificados  Estruturas hierárquicas
(conferência dos requisitos de segurança da  Sistemas administrativos
máquina (NR12), fixação de acessórios,  Gestão organizacional
ferramentas e peças etc.).
 Controle de atividades
Legislação e Normas (Não foram registrados
conhecimentos para estas capacidades)
 Identificar, no projeto, os possíveis riscos
ambientais e de segurança, tendo em vista o
planejamento das etapas e dos processos.
 Identificar os aspectos da legislação de
segurança e da legislação ambiental que
impactam a usinagem em questão, tendo em
vista o planejamento das etapas e dos
processos.
 Aplicar os princípios da economicidade no

Conceitos de Planejamento, Organização e
Controle
Sistema de Gestão Qualidade
 ISO 9001: aspectos centrais
Sistema de Gestão Ambiental
 ISO 14000: aspectos centrais
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planejamento das etapas e dos processos,
tendo em vista a otimização de recursos e a
minimização dos impactos ambientais.
 Identificar as indicações e as recomendações
dos procedimentos, das normas técnicas e da
legislação específica de saúde, segurança e
meio ambiente aplicáveis à preparação de
máquinas ferramenta convencionais.
Preparação
Elementos de Máquinas e Acessórios
 Identificar
a máquina especificada no
planejamento, tendo em vista a preparação da
mesma.
 Identificar tipos, características e aplicações
dos elementos e dos acessórios da máquina
especificada, tendo em vista a preparação da
mesma.
Ferramentas e Dispositivos
 Identificar tipos, características, funções e
técnicas de uso das ferramentas e dos
dispositivos de fixação de peças em máquinas
de usinagem convencional.
 Selecionar as ferramentas e os dispositivos de
fixação das peças de acordo com a sequência
operacional, tendo em vista a preparação da
máquina.
 Identificar as diferentes formas e os diferentes
instrumentos utilizados no alinhamento de
peças em máquinas convencionais (centrar
peça no torno, localizar centro da peça etc.),
tendo a fixação das mesmas durante a
preparação da máquina.
Fixação de Ferramentas e Acessórios
 Identificar tipos, características, funções e
técnicas de uso dos dispositivos de fixação de
ferramentas de corte e acessórios em máquinas
de usinagem convencional.
 Identificar os pontos de referência das peças e
da máquina para fins de fixação das
ferramentas de corte e dos acessórios nas
máquinas de usinagem convencional.
 Identificar as diferentes formas e os diferentes
instrumentos utilizados no alinhamento das
ferramentas de corte e dos acessórios em
máquinas convencionais (morsa; divisor;
cabeçote universal, vertical ou móvel;
escatelador etc.), tendo a fixação dos mesmos
durante a preparação da máquina.
Capacidades

Sociais,

Organizativas

e
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Metodológicas (Capacidades de Gestão)
Sociais
 Participar, com ideias e ações, de grupos de
trabalho, demonstrando postura crítica e
espírito colaborativo.
 Posicionar-se com ética em relação às
situações e aos contextos apresentados.
Organizativas
 Aplicar os princípios de organização do trabalho
estabelecidos no planejamento e no exercício
de suas atividades profissionais.
 Aplicar os princípios da Gestão da Qualidade
nas suas rotinas de trabalho.
 Identificar o papel do trabalhador no
cumprimento das normas ambientais, de saúde
e segurança.
Metodológicas
 Propor alternativas para melhor organizar o
ambiente e o desenvolvimento do trabalho.
 Aplicar os aspectos de inovação em suas
atividades profissionais.
AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO

Ambientes Pedagógicos:

Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios

Sala de Aula
 Projetor multimídia
 Computador
Biblioteca
 Bibliografia específica
 Computadores com acesso à internet
Oficina de Usinagem/Bancada Laboratório
de informática
 Computadores com acesso à internet
Equipamentos
 Torno mecânico
 Fresadora
 Furadeira
 Moto esmeril
 Serra fita mecânica horizontal
 Bancada
 Morsa
 Mesa de traçagem
 Retífica plana
 Retífica cilíndrica
Ferramentas/Instrumentos:
 Paquímetros
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Material Didático

 Micrômetros internos e externos
 Goniômetros
 Relógio comparador com base magnética
 Relógio apalpador com base magnética
 Traçador de altura
 Durômetro
 Projetor de perfil
Materiais
 Aços
 Ferros fundidos
 Metais não ferrosos
 Óleo de corte
 Fluidos refrigerantes
 Lubrificantes
 Ferramentas de corte
 Apostila

MÓDULO: ESPECÍFICO
Ocupação: Torneiro Mecânico
Unidade Curricular: Operação de Tornos Mecânicos
Carga Horária: 80h
Unidade de Competência: Executar os processos de usinagem em tornos mecânicos, respeitando
procedimentos e normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança, e de meio ambiente.
Objetivo da Unidade Curricular: Favorecer o desenvolvimento das capacidades técnicas, sociais,
organizativas e metodológicas requeridas para a produção de peças em máquinas ferramenta
convencionais, segundo critérios técnicos, de qualidade, saúde e segurança, e meio ambiente.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos
Conhecimentos
Capacidades Técnicas
 Interpretar os desenhos técnicos das peças a
serem usinadas, tendo em vista a observância
da sequência operacional estabelecida por
ocasião do planejamento.
 Identificar, no planejamento, as operações de
usinagem a serem execuadas, tendo em vista o
cumprimento da sequência operacional do
processo
Identificar
as
características
funcionais
de
máquinas
ferramenta
convencional, tendo em vista a adequação da
mesma aos parâmetros de usinagem
preestabelecidos.
 Identificar, no planejamento, os parâmetros de
usinagem estabelecidos para a peça, tendo em
vista a adequação da máquina aos requisitos
definidos.
 Interpretar o desenho técnico mecânico e/ou as
especificidades técnicas da amostra, tendo em

 Centrar com relógio comparador
 Tornear superfície cilíndrica externa
entre pontas
superfície cônica externa
deslocando a contraponta
Tornear superfície cilíndrica interna
passante
Tornear superfície cônica interna
inclinando o carro superior
Abrir rosca triangular interna por
penetração perpendicular
Abrir rosca triangular externa por
penetração perpendicular
Abrir rosca triangular externa por
penetração oblíqua
Tornear com luneta fixa
Tornear com luneta móvel
Abrir rosca quadrada
Abrir rosca múltipla

 Tornear
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vista a usinagem da peça em conformidade
com a referência disponibilizada.
Analisar a adequação do processo de usinagem
em andamento, considerando a sequência
operacional estabelecida, o desgaste ou a
integridade das ferramentas de corte,
necessidades de ajustes na máquina,
adequação de parâmetros de corte etc., tendo
em vista o controle do processo e a qualidade
final do produto.
Interpretar os manuais e as recomendações do
fabricante quanto à utilização e quanto aos
cuidados de manuseio e armazenamento dos
lubrirrefrigerantes empregados nos processos
de usinagem.
Identificar o sistema de lubrirrefrigeração da
máquina, tendo em vista a aplicação do
processo em conformidade com os requisitos
e/ou condições estabelecidas.
Identificar, no desenho, as dimensões e as
tolerâncias do produto, tendo em vista o
controle dimensional das peças.
Selecionar os instrumentos de controle
dimensional requeridos para a realização da
medição da peça durante o processo de
usinagem.
Correlacionar as grandezas estabelecidas nas
escalas dos instrumentos de medição com as
especificações e as tolerâncias do desenho,
tendo em vista o controle dimensional das
peças.
Correlacionar o dimensional e as características
de acabamento da peça usinada com as
especificações do desenho ou da amostra,
tendo em vista a avaliação qualitativa do
processo de usinagem executado.
Identificar, no plano de lubrificação, a
periodicidade a ser observada, e os tipos de
lubrificantes a serem utilizados e pontos de
lubrificação da máquina, tendo em vista a
manutenção autônoma e operacional da
mesma.
Identificar, no manual da máquina, os
procedimentos de aplicação dos lubrificantes,
tendo em vista a manutenção autônoma e
operacional da máquina.
Identificar tipos, características e aplicações de
materiais de limpeza utilizados para a remoção
de resíduos de lubrificantes e/ou impurezas em
máquinas de usinagem, tendo em vista a
realização da manutenção autônoma e
operacional das mesmas.





























Abrir rosca trapezoidal
Abrir rosca sem-fim
Calibrar furo com alargador
Tornear rebaixo faceado interno
Tornear peças em mandril
Centrar com placa de castanhas
independentes
Tornear excêntrico
Tornear
superfícies
côncavas
e
convexas através de movimento
bimanual
Recartilhar
Perfilar com ferramenta de forma
Afiar ferramentas para torneamento
externo e interno
Furar passante
Furar sem saída
Escarear
Rebaixar
Alargar
Manutenção produtiva
Manutenção preditiva
Manutenção preventiva
Manutenção autônoma
Manutenção corretiva
Tipos de lubrificantes
Características dos lubrificantes
Sistemas de lubrificação
Normas ambientais
Normas de segurança – NR’s
Registros de manutenção

Qualidade de Vida no Trabalho
Ferramentas da Qualidade
 Análise e solução de problemas
Qualidade Ambiental
 Homem e o meio ambiente
 Prevenção à poluição ambiental
 Aquecimento global
 Descarte de resíduos
 Reciclagem de resíduos
 Uso racional de recursos e energias
disponíveis
 Energias renováveis
Segurança no Trabalho
 Comportamento seguro
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 Identificar, no manual da máquina, as
recomendações quanto aos processos e aos
procedimentos de limpeza a serem observados,
tendo em vista a manutenção autônoma e
operacional da mesma.
 Identificar as necessidades de manutenção com
base no checklist e/ou funcionamento
inadequado da máquina, tendo em vista o
encaminhamento
das
providências
de
manutenção preventiva ou corretiva aos setores
competentes.
 Identificar os sistemas e os processos de
registro utilizados pela empresa, tendo em vista
a documentação e o encaminhamento das
necessidades de manutenção aos setores
competentes.
 Identificar as indicações e as recomendações
dos procedimentos, das normas técnicas e da
legislação específica de saúde, segurança e
meio ambiente aplicáveis à manutenção
autônoma e operacional de máquinas
ferramenta convencionais.
 Aplicar os princípios da economicidade nos
processos de manutenção autônoma e
operacional
de
máquinas
ferramenta
convencionais, tendo em vista a otimização de
recursos na lubrificação e na limpeza
(desengraxantes, panos etc.).
 Identificar
as
normas
ambientais
de
armazenamento, utilização e descartes de
resíduos gerados pelo processo de lubrificação.



Qualidade de vida no trabalho: cuidados
com a saúde, administração de estresse,
etc.

Ética
 Código de ética profissional
 Senso moral
 Consciência moral
 Cultura, história e dilema
 Cidadania
 Comportamento social
 Direitos e deveres individuais e coletivas
 Valores pessoais e universais
 O impacto da falta de ética ao país:
pirataria e impostos
Inovação
 Conceito
 Inovação X melhoria
 Visão inovadora
Pesquisa
 Anterioridade
 Propriedade intelectual

Capacidades
Sociais,
Organizativas
e
Metodológicas (Capacidades de Gestão)
Sociais
 Participar, com ideias e ações, de grupos de
trabalho, demonstrando postura crítica e
espírito colaborativo
 Posicionar-se com ética em relação às
situações e aos contextos apresentados.
Organizativas
 Aplicar os princípios de organização do trabalho
estabelecidos no planejamento e no exercício
de suas atividades profissionais.
 Aplicar os princípios da Gestão da Qualidade
nas suas rotinas de trabalho.
 Identificar o papel do trabalhador no
cumprimento das normas ambientais, de saúde
e segurança.
Metodológicas
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 Propor alternativas para melhor organizar o
ambiente e o desenvolvimento do trabalho
 Aplicar os aspectos de inovação em suas
atividades profissionais.
AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO

Ambientes Pedagógicos:

Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios

 Oficina de Usinagem
 Laboratório de Metrologia
 Sala de Aula
Oficina de Usinagem
Máquinas
 Furadeira de coluna, de bancada com
ferramentas e acessórios.
 Moto esmeril
 Torno
mecânico
horizontal
com
ferramentas e acessórios
 Retificadora plana com ferramentas e
acessórios
 Retificadora cilíndrica com ferramentas e
acessórios
 Serra de fita para metais
 Máquinas afiadoras com ferramentas e
acessórios
Equipamentos
 Projetor de multimídia
 Microcomputador com licença de uso de
programa de CAD
 Equipamentos e acessórios de lubrificação
 Bancada com 8 morsas
 Conjunto para tratamento térmico
 Forno elétrico para tratamento térmico
Ferramentas
 Conjunto de ferramentas de corte manuais
– limas bastarda e murça de 8” e 10”;
alargadores 10mm; machos M5, M6, M8 e
M10; cossinetes M5, M6, M8 e M10;
escareadores 90°; brocas 3mm, 4mm,
5mm, 6mm, 8mm e 10mm
 Broca de centro 3,15mm
 Jogo de ferramentas de fixação – chaves
de boca de 6 mm a 22 mm; 3/16” e ¼”
chave fenda; 3/16” e ¼” chave Philips;
alicate universal; alicate de pressão; Allen
de 3mm a 10mm
 Jogo de ferramentas manuais de traçagem
Instrumentos
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 Paquímetro universal capacidade 150 mm
 Paquímetro de profundidade capacidade
150 mm
 Paquímetro universal capacidade 300 mm
 Paquímetro universal digital
 Jogo de micrômetro interno de 6 – 50 mm
 Micrômetro externo de 0 – 25 mm
 Micrômetro externo de 25 – 50 mm
 Micrômetro externo de 50 – 75 mm
 Micrômetro externo de 75 – 100 mm
 Micrômetro de rosca de 0 – 25 mm
 Micrômetro de disco (engrenagem) de 0 –
25 mm
 Micrômetro de profundidade
 Micrômetro digital de 0 – 25 mm
 Goniômetro leitura de 5“
 Transferidor de ângulo
 Nível de precisão 0,02 mm
 Relógio comparador com base magnética
 Relógio apalpador
 Bloco padrão
 Verificador de raio, de rosca, de folga e
ângulo.
 Esquadro biselado
 Esquadro de centro
 Régua de controle de planicidade
 Punção de bico
 Arco de serra manual com lâmina 32
dentes
 Martelo de bola
 Martelo pena
 Macete de borracha
 Traçador de altura 0,02 mm
 Comparador de diâmetros internos (súbito)
25 a 50 mm
 Régua graduada – escala de polegada e
milímetro – 300 mm
 Mesa de desempeno
Materiais
 Aços
 Ferros fundidos
 Metais não ferrosos
 Materiais poliméricos
 Plásticos de engenharia
 Fluidos de corte
 Lubrificantes
 Graxas
 Micro-óleo
 Trava rosca
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Laboratório de Metrologia
Máquinas
 Máquina de medição tridimensional com
acessórios
 Rugosímetro
 Durômetro
Equipamentos
 Bancada
Ferramentas
 Chave fenda de ourives
 Chave Philips de ourives
Instrumentos
 Paquímetro universal capacidade 150 mm
 Paquímetro de profundidade capacidade
150 mm
 Paquímetro universal capacidade 300 mm
 Paquímetro universal digital
 Jogo de micrômetro interno de 6 – 50 mm
 Micrômetro externo de 0 – 25 mm
 Micrômetro externo de 25 – 50 mm
 Micrômetro externo de 50 – 75 mm
 Micrômetro externo de 75 – 100 mm
 Micrômetro de rosca de 0 – 25 mm
 Micrômetro de disco (engrenagem) de 0 –
25 mm
 Micrômetro de profundidade
 Micrômetro digital de 0 – 25 mm
 Goniômetro leitura de 5“
 Transferidor de ângulo
 Nível de precisão 0,02 mm
 Relógio comparador com base magnética
 Relógio apalpador
 Bloco padrão
 Verificador de raio, de rosca, de folga e
ângulo
 Esquadro biselado
 Esquadro de centro
 Régua de controle de planicidade
 Traçador de altura 0,02 mm
 Comparador de diâmetros internos (súbito)
25 a 50mm
 Régua graduada – escala de polegada e
milímetro – 300mm
 Mesa de desempeno
Materiais
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Material Didático

 Vaselina líquida
 Benzina ou similar
 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
Aço quadrado 1020 de 3/8"

02

Aço redondo trefilado 1020a de 2"

64 Kg

03

Aço redondo trefilado 1020a de 1"

24 Kg

04

Aço redondo trefilado 1020a de 1.1/2"

108 Kg

05

Aço redondo trefilado 1020a de 1.1/4"

38 Kg

06

Aço redondo trefilado 1020a de 5/8"

20 Kg

07

Aço sextavado trefilado 1020a de 7/8"

30 Kg

08

Desingripante spray (wite-lub)

09

Óleo diesel
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01

Aço quadrado 1020 de 3/8"

20 Kg

02

Aço redondo trefilado 1020a de 2"

64 Kg

03

Aço redondo trefilado 1020a de 1"

24 Kg

04

Aço redondo trefilado 1020a de 1.1/2"

108 Kg

05

Aço redondo trefilado 1020a de 1.1/4"

38 Kg

06

Aço redondo trefilado 1020a de 5/8"

20 Kg

07

Aço sextavado trefilado 1020a de 7/8"

30 Kg

08

Desingripante spray (wite-lub)

09

Óleo diesel

10

Bits de Aço rápido 3/8” X 4”

11

Estopa de algodão para limpeza de peças em geral.

12

Bits de Aço rápido 3/8” X 6”

20 Unidades

13

FERRO FUNDIDO REDONDO Ф 3" X 50mm

20 Unidades

15

Óculos de proteção contra impacto lente incolor

20 Unidades

16

Óleo lubrificante sae 20/50w.

10 Litros

17

Óleo solúvel semi-sintético.

05 Litros

18

Protetor auricular tipo plug moldado em silicone

20 unidades

19

Tarugo de broze redondo de 1 1/2" x 50 cm

03 Unidades

20

Papel tamanho a4 com 500 folhas

21

Pincel para quadro branco na cor azul

06 Unidades

22

Pincel para quadro branco na cor preta

06 Unidades

23

Apagador para quadro branco

01 Unidade

5 Unidades
10 Litros
20 Unidades
15 Kg

01 Resma

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PLANO
________________________

_______________________

Supervisor Pedagógico

________________________

Supervisor Técnico

Instrutor

APROVAÇÃO
Currículos e Programas – COEPT

EM: _____/_____/________
______________________________
Responsável pela aprovação
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