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I.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO

a)

Justificativa

As mais recentes inovações tecnológicas mostram que a eletroeletrônica oferece um
amplo campo de atuação para os trabalhadores, incluindo os sistemas de produção de
manufatura, utilidades, serviços de transporte, comunicação, construção, serviços
comerciais, segurança pública e forças armadas.
O mercado de trabalho atual solicita, ao contrário do que fazia alguns anos atrás,
profissionais com uma visão mais generalista com conhecimentos de sistemas
eletrônicos, elétricos e mecânicos. Desta maneira, os especialistas em mecânica, em
eletrônica e eletricidade (entre outras áreas), que até recentemente deveriam se
aprofundar nos componentes de cada sistema, não encontram tanto campo de
trabalho. Há necessidade, assim, de profissionais que conheçam os fundamentos de
cada uma destas tecnologias e possam trabalhar com elas integradamente.
Uma das principais causas dessa realidade é a abertura do mercado, que fez com que
indústrias e empresas deixassem de desenvolver sistemas e passassem a ser suas
usuárias.
Outro aspecto importante é a busca da produtividade. As empresas precisam de
profissionais que resolvam problemas operacionais, o mais rápido possível,
independentemente se a falha for provocada por um sensor eletrônico, por um atuador
pneumático, ou ainda por um contator de comando.
Sendo assim, em um movimento cíclico da história, o pico de demanda volta-se para
as ocupações generalistas, que envolvem mais de uma tecnologia, como
eletroeletrônica e eletromecânica.
Paralelamente ao generalista, porém, existe ainda uma demanda para profissionais em
sistemas específicos, a saber:
•
•
•
•

sistemas de manufatura;
sistemas de segurança;
sistemas de comunicação;
sistemas de transporte.

Os currículos de eletroeletrônica exigem, portanto, que a formação de profissionais
técnicos seja multidisciplinar.
Em termos de demanda, dados objetivos dão suporte à afirmação de que tem ocorrido
e ocorrerá crescente procura por profissionais com formação técnica na área
eletroeletrônica.
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Primeiro: a indústria eletroeletrônica que, juntamente com os demais ramos
industriais, registrava queda sistemática do emprego, dá sinal de recuperação.
Conforme dados da ABINEE, relativos ao país como um todo, o nível de emprego
cresceu no 1º trimestre de 2000. Nesse período, o setor contratou 1,5 mil funcionários,
elevando o contingente de mão-de-obra empregada para 135,7mil, conforme quadro
que segue.
Empregados na indústria eletroeletrônica (em mil)
Dez-1999
Jan-2000
Fev-2000
Mar-2000

134,2
134,7
135,3
135,7

Fonte: ABINEE (Versão Internet).

A ABINEE considera que, neste ano, as expectativas são favoráveis para o setor.
Segundo aquele Órgão, alguns fatores têm contribuído para o crescimento da atividade
da indústria elétrica e eletrônica, fatores esses que têm conduzido, a curto prazo, para
a elevação do nível de emprego no setor. São eles:
•
•
•
•
•
•
•

ganho de competitividade do produto fabricado no país, tanto no mercado interno
como no internacional;
crescimento das exportações – estas deverão crescer 25% em relação a 1999;
investimentos na infra-estrutura das telecomunicações;
desenvolvimento da comunicação eletrônica, com ampliação e divulgação dos
serviços da Internet;
indícios da retomada dos investimentos privados, via expansão das áreas de
Automação Industrial e Equipamentos Industriais;
crescimento do faturamento – este deverá crescer 22% em relação a 1999;
aumento da utilização da capacidade produtiva das empresas.

Segundo: No que se refere à geração de empregos, o Estado de São Paulo tem
importante participação nesse processo. Dados do Ministério do Trabalho expostos na
Tabela 1 indicam que, em dez/1997, 54% da mão-de-obra do setor estava concentrada
em São Paulo, percentual esse que se elevará a 55,5% em janeiro de 2000.
Tabela 1
Brasil e São Paulo: Indústria elétrica, eletrônica e de telecomunicações
Evolução da mão-de-obra entre Dezembro de 1999 e Janeiro de 2000
Segmentos
A) Brasil

RAIS
(Dez/1999)
185.149

Estoque
(Jan/2000)
175.583

Crescimento
(em %)
- 5,2

B) São Paulo

100.349

97.406

- 2,9

54,2%

55,5%

-

Participação (B/A)

Fonte dos dados brutos: MTE-1997 (dados processados pelo SENAI-SP/UNEM - Área de Pesquisa).
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Muito embora tenha havido retração do emprego no período 1997-2000 (tendência
essa que, conforme já vimos, está sendo revertida), ela foi maior no País (-5,2%) do
que no Estado (-2,9%).
Terceiro: A queda do emprego do setor eletroeletrônico paulista, no período acima
referido, ocorreu para o total da mão-de-obra do setor, mas não para os técnicos
eletroeletrônicos e de telecomunicações vinculados ao mercado de trabalho como um
todo. A Tabela 2 demonstra que, de um lado, no total da economia formal a
quantidade desses técnicos permaneceu estável (cerca de 33.300). De outro lado,
houve expansão de postos de trabalho para esses profissionais na indústria (1,6%) e
no comércio (16,6%).
Tabela 2
Estado de São Paulo: Técnicos eletroeletrônicos e de telecomunicações
Evolução da mão-de-obra por Setores Econômicos, entre Dez/1999 e Jan/2000
RAIS
(Dez/1999)
25

Estoque
(Jan/2000)
39

Crescimento
(em %)
56,0

Indústria (1)

12.406

12.605

1,6

Comércio (2)

5.657

6.593

16,6

Serviços (3)

15.172

13.987

- 7,8

2

42

-

33.262

33.266

- 2,9

Setores Econômicos
Agricultura/Pecuária/Pesca

Ignorado/Não informado
Total

Fonte dos dados brutos: MTE-1997 (dados processados pelo SENAI-SP/UNEM - Área de Pesquisa).
(1) Indústria de: Transformação; Extrativa Mineral; Construção; e, Serviços Industriais de Utilidade Pública.
(2) Comércio Atacadistra e Varejista.
(3) Serviços de: Alojamento/Alimentação; Transporte/Armazenagem/Comunicações; Intermediação
Financeira; Atividades Imobiliárias/Alugueis/Serviços Prestados a Empresas; Administração
Pública/Defesa/Seguridade Social; Ensino; Saúde/Serviços Sociais; Outras Atividades de Serviços
Coletivos/social/pessoais; Empregados Domésticos; Organismos Internacionais e Outras Instituições
Extraterritoriais.

Quarto: O SENAI-SP tem realizado levantamentos que atestam a necessidade de um
curso técnico de eletroeletrônica. Tais levantamentos não focalizam apenas
empregadores, mas também alunos. Pesquisa realizada com alunos do Curso de
Aprendizagem Industrial, em 1999, apontou para a significativa quantidade de alunos
que pretendiam fazer o curso técnico de eletroeletrônica: de 1173 alunos, 1134 o
elegeram como meta futura de formação.
Outro levantamento sistemático dimensiona a procura de cursos no SENAI de São
Paulo, por áreas de formação - dos 46.417 tele-atendimentos realizados entre janeiro e
maio do corrente ano, quase 6 mil (cerca de 13% do total) foram para atender jovens e
adultos interessados em cursos (grande parte de nível técnico) da área

7

eletroeletrônica. Muitas dessas pessoas teriam oportunidades concretas de conseguir
emprego e renda (ou melhorar a sua situação funcional vigente) com a realização de
um curso dessa natureza.
Assim, o SENAI-SP, considerando as necessidades apontadas pelo mercado de
trabalho, está implantando o Curso Técnico de Eletroeletrônica.

b)

Objetivos

O Curso Técnico de Eletroeletrônica tem por objetivo habilitar profissionais nas funções
de manutenção, instalação e reparação de sistemas eletroeletrônicos, com
competências de coordenação e desenvolvimento de equipes de trabalho,
planejamento, desenvolvimento e avaliação de projetos, aplicação de normas técnicas,
capacidade de resolver problemas novos, espírito crítico e ética profissional.

II.

REQUISITOS DE ACESSO

A inscrição e a matrícula no Curso Técnico de Eletroeletrônica estão abertas a
candidatos que comprovem estar cursando ou ter concluído o ensino médio.
Dependendo das circunstâncias, outros requisitos como idade, experiência e
aprovação em processo seletivo podem também ser exigidos.
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III.

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

O itinerário de formação do Técnico em Eletroeletrônica inclui as seguintes
qualificações profissionais técnicas de nível médio, identificáveis no mercado de
trabalho:
•
•
•

Mantenedor de Sistemas Eletroeletrônicos
Mantenedor, Instalador e Reparador de Sistemas Eletroeletrônicos

São apresentados, a seguir, os perfis profissionais do técnico e das qualificações
profissionais técnicas de nível médio.

a)

Perfil do Técnico em Eletroeletrônica

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
Área: Eletroeletrônica
Segmento de Área: Máquinas elétricas, Eletricidade industrial, Eletrônica analógica,
Eletrônica digital, Eletrônica de potência e Eletrotécnica
Habilitação Profissional: Técnico em Eletroeletrônica
Nível de Educação Profissional: Técnico de Nível Médio
Nível de Qualificação1: 3

Competências Profissionais
•

Planeja, executa e avalia a implantação de projetos e manutenção de sistemas
eletroeletrônicos, liderando ou compondo equipes de trabalho, aplicando normas
e padrões técnicos nacionais e internacionais, empregando técnicas de gestão e
de relação entre pessoas, utilizando instrumentos, ferramentas e recursos de
informática, dentro dos princípios de qualidade, produtividade e de preservação
ambiental, podendo, quando for o caso, prestar assistência técnica.

•

Coordena e desenvolve equipes de trabalho, identificando necessidades de
aprimoramento técnico, aplicando métodos e técnicas de gestão no
planejamento, implementação, avaliação, manutenção e reparação de projetos e
sistemas eletroeletrônicos.

1

O campo de trabalho requer, geralmente, a aplicação de técnicas que exigem grau médio-alto de especialização e
cujo conteúdo exige atividade intelectual compatível. O trabalhador realiza funções e tarefas com considerável grau de
autonomia e iniciativa, que podem abranger responsabilidades de controle de qualidade de seu trabalho ou de outros
trabalhadores e ou coordenação de equipes de trabalho. Requer capacidades profissionais tanto específicas quanto
transversais.
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•

Realiza testes, ensaios e reparos em sistemas eletroeletrônicos convencionais ou
microprocessados, de máquinas e equipamentos, em transformadores, em
motores, em componentes eletroeletrônicos, em circuitos eletropneumáticos e
eletro-hidráulicos e em instalações elétricas, utilizando instrumentos apropriados,
empregando técnicas de segurança e procedimentos normalizados e
preenchendo relatórios técnicos.

•

Elabora e desenvolve leiautes, diagramas, esquemas elétricos, utilizando-se de
recursos de informática, de acordo com normas técnicas, princípios científicos e
tecnológicos, aplicando técnicas de projeto e de desenho e utilizando
ferramentas, máquinas e equipamentos eletroeletrônicos.

•

Planeja e desenvolve manutenção preventiva e corretiva, removendo, calibrando,
ajustando, reparando equipamentos eletroeletrônicos, tendo como referência o
plano de manutenção da empresa, padrões técnicos nacionais e internacionais,
realizando diagnósticos e utilizando técnicas de detecção de falhas, normas e
procedimentos de segurança.

•

Planeja a instalação de sistemas de iluminação, automatização e segurança,
dimensionando os quadros de luz, força e sinalização, bem como as redes de
alimentação e distribuição, obedecendo a normas específicas e critérios de
qualidade.

•

Aplica métodos, processos e logística na produção, instalação, manutenção,
reparação e automação de sistemas eletroeletrônicos.

•

Participa de equipes de estudos, visando à otimização dos processos
fabricação ou distribuição, visando á redução de custos, aumento
produtividade/ qualidade, conservação e utilização de fontes alternativas
energia, considerando dados estatísticos, medições, ensaios e resultados
implantação, propondo novos métodos de trabalho e de uso e integração
sistemas, baseados em novas tecnologias.

•

Presta assistência técnica aos setores de compra, venda, planejamento e
controle, no que diz respeito à especificação e acompanhamento do processo de
compra de novos equipamentos, a custos de fabricação e de manutenção e a
adequação de processo, equipamentos e componentes eletroeletrônicos.

•

Projeta melhorias nos sistemas, propondo incorporação de novas tecnologias,
racionalização de energia, zelando pela preservação do meio ambiente.

10

de
da
de
de
de

b)

Perfil das Qualificações Técnicas de Nível Médio

Os perfis das qualificações estão contidos no perfil do Técnico em Eletroeletrônica,
como a seguir demonstrado:
Eixo tecnológico: Controle e Processos Industriais
Área: Eletroeletrônica
Segmento de Área: Eletricidade industrial
Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio: Mantenedor de Sistemas
Eletroeletrônicos

Competências Profissionais
•

Mantém sistemas eletroeletrônicos de máquinas e equipamentos em
funcionamento, de acordo com normas de segurança e de qualidade e
procedimentos estabelecidos pelo fabricante, com instrumentos, ferramentas e
aparelhos de medição, no local de instalação, podendo fazer instalações e
ajustes necessários à adequação do sistema, atuando individualmente ou
participando de equipe de trabalho.

•

Realiza testes em sistemas eletroeletrônicos de máquinas e equipamentos, em
transformadores, em motores, em componentes eletroeletrônicos e em
instalações elétricas, utilizando instrumentos apropriados, empregando técnicas
de segurança e procedimentos normalizados e preenchendo relatórios técnicos.

•

Faz inspeção e reparação de sistemas de proteção, aterramento e
equipotencialização de equipamentos e sistemas eletroeletrônicos de acordo com
procedimentos estabelecidos em planos de manutenção.

•

Detecta defeitos em equipamentos, em sistemas eletroeletrônicos e em
instalações, obedecendo a procedimentos específicos, interpretando leiautes e
diagramas esquemáticos e utilizando equipamentos e instrumentos apropriados.

•

Identifica procedimentos de conservação de energia elétrica e impactos possíveis
no meio ambiente.

•

Substitui placas de circuitos, blocos funcionais, empregando técnicas de
segurança e ferramentas adequadas.

•

Faz esboços de diagramas esquemáticos de sistemas eletroeletrônicos,
obedecendo normas e técnicas específicas.

•

Especifica, quantifica materiais e preenche relatórios de trabalho.
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Eixo tecnológico: Controle e Processos Industriais
Área: Eletroeletrônica
Segmento de Área: Eletricidade industrial e Máquinas elétricas
Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio: Mantenedor, Instalador e
Reparador de Sistemas Eletroeletrônicos

Competências Profissionais
•

Mantém em funcionamento, instala e repara sistemas eletroeletrônicos de
máquinas e equipamentos, de acordo com normas técnicas e normas de
segurança, aplicando critérios de qualidade e procedimentos estabelecidos pelo
fabricante, com instrumentos, ferramentas e aparelhos de medição, no local de
instalação, podendo fazer ajustes necessários à adequação do sistema, atuando
individualmente ou participando de equipe de trabalho.

•

Planeja a instalação de sistemas de iluminação, automatização e segurança,
dimensionando os quadros de luz, força e sinalização, bem como as redes de
alimentação e distribuição, obedecendo a normas específicas e critérios de
qualidade.

•

Realiza testes, e reparos em sistemas eletroeletrônicos convencionais ou
microprocessados, de máquinas e equipamentos, em transformadores, em
motores, em componentes eletroeletrônicos, em circuitos eletropneumáticos e
eletro-hidráulicos e em instalações elétricas, utilizando instrumentos apropriados,
empregando técnicas de segurança e procedimentos normalizados e
preenchendo relatórios técnicos.

•

Faz inspeção de quadros de comando, de distribuição e de sinalização e em
sistemas eletroeletrônicos de proteção, aterramento e equipotencialização de
equipamentos, de acordo com procedimentos estabelecidos em planos de
manutenção.

•

Detecta defeitos em equipamentos, em sistemas eletroeletrônicos e em
instalações, obedecendo a procedimentos específicos, interpretando leiautes e
diagramas esquemáticos e utilizando equipamentos e instrumentos apropriados.

•

Realiza reparos em sistemas eletroeletrônicos, substituindo placas de circuitos,
blocos funcionais e componentes avariados com o emprego de técnicas e
ferramentas adequadas.

•

Faz esboços de diagramas esquemáticos, unifilares, multifilares e funcionais de
sistemas eletroeletrônicos, utilizando softwares específicos e obedecendo a
normas e técnicas específicas.

•

Especifica, quantifica materiais e preenche relatórios de trabalho.
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IV.

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

a)

Itinerário do Curso Técnico de Eletroeletrônica

O itinerário do Curso Técnico de Eletroeletrônica está organizado para permitir que o
aluno o freqüente tanto na forma integral, matriculando-se na habilitação profissional,
como separadamente, matriculando-se nas qualificações profissionais técnicas de
nível médio que integram essa habilitação.
MÓDULO BÁSICO – 300h
•
•
•
•
•

Eletricidade
Eletrônica Digital I
Eletrônica Analógica I
Desenho Técnico
Informática

MÓDULO ESPECÍFICO I – 300h
•
•
•
•
•
•
•

Eletrônica Analógica II
Eletrônica Digital II
Sistemas Microprocessados I
Instalações Elétricas I
Máquinas Elétricas I
Controle e Automação
Industrial I
Relações Humanas

Mantenedor de
Sistemas
Eletroeletrônicos
(600 h)

MÓDULO ESPECÍFICO – 300h
•
•
•
•
•
•
•

Sistemas Microprocessados II
Eletrônica de Potência I
Controle e Automação
Industrial II
Instalações Elétricas II
Máquinas Elétricas II
Logística
Projetos I

Mantenedor,
Instalador e
Reparador de
Sistemas
Eletroeletrônicos
(900 h)

MÓDULO FINAL – 300h
•
•
•
•
•
•

Controle e Automação
Industrial III
Eletrônica de Potência II
Instalações Elétricas III
Máquinas Elétricas III
Gestão pela Qualidade
Projetos II

TÉCNICO EM
ELETROELETRÔNICA
(1200h)
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b)

Matriz do Curso Técnico de Eletroeletrônica
Unidades curriculares2

Mantenedor de Sistemas
Eletroeletrônicos

600

Mantenedor, Instalador e
Reparador de Sistemas
Eletroeletrônicos

900

Técnico em Eletroeletrônica

1200

Unidade Curricular é a unidade pedagógica que compõe o currículo, constituída por conhecimentos, independentemente em termos formativos e de avaliação durante o processo de
aprendizagem.
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Projetos II

Gestão pela Qualidade

Máquinas Elétricas III

Instalações Elétricas III

Eletrônica de Potência II

Controle e Automação
Industrial III

Projetos I

MÓDULO FINAL

Logística

Máquinas Elétricas II

Instalações Elétricas II

Controle e Automação
Industrial II

Eletrônica de Potência I

Sistemas Microprocessados II

Relações Humanas

MÓDULO 2

Controle e Automação
Industrial I

Máquinas Elétricas I

Instalações Elétricas I

Sistemas Microprocessados I

Eletrônica Digital II

Eletrônica Analógica II

Informática

Desenho Técnico

Eletrônica Analógica I

Eletrônica Digital I

MÓDULO 1

120 60 60 30 30 60 60 30 60 30 30 30 60 60 30 30 30 30 60 90 30 30 30 30 90

Carga Horária

2

Eletricidade

Habilitação e
Qualificações
Profissionais Técnicas
de Nível Médio

Carga Horária

MÓDULO BÁSICO

Quadro de Organização Curricular

LEGISLAÇÃO

c)

UNIDADES CURRICULARES
1º

o

2º

3º

4º

HORAS

120

120

Desenho Técnico

30

30

Informática

30

30

Eletrônica Analógica

60

60

120

Eletrônica Digital

60

60

120

30

30

Eletricidade

Lei Federal n 9394/96
Resoluções CNE/CEB nº 6/12 e 3/08, alterada pela
Resolução CNE/CEB nº4/12

CARGA
HORÁRIA
TOTAL

SEMESTRES

Relações Humanas
Logística

30

30
90

Sistemas Microprocessados

30

60

Instalações Elétricas

60

30

30

120

Máquinas Elétricas

30

30

30

90

Controle e Automação Industrial

30

30

90

150

Eletrônica de Potência

60

30

90

Projetos

60

90

150

30

30

Gestão pela Qualidade
Carga Horária Semestral
TOTAL GERAL

300 300 300 300
1200
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d)

Desenvolvimento Metodológico do Curso

O perfil profissional do Técnico em Eletroeletrônica foi definido de acordo com as
competências profissionais gerais da área da Indústria, estabelecidas pela legislação
3
em vigor até 08/07/2008. Atualmente, no currículo do curso foi inserido o disposto no
Eixo Tecnológico Controle e Processos Industriais e na proposta mínima para o
Técnico em Eletroeletrônica, de acordo com a legislação vigente, qual seja, o Catálogo
Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio4,
O Curso Técnico de Eletroeletrônica, por ser modularizado, propõe, ao longo de seu
desenvolvimento, a formação de profissionais com perfis diferenciados, quais sejam –
Mantenedor de Sistemas Eletroeletrônicos e Mantenedor, Instalador e Reparador de
Sistemas Eletroeletrônicos, que consistem em qualificações profissionais técnicas de
nível médio, e a habilitação de Técnico em Eletroeletrônica.
Esta informação é de suma relevância para coordenador e docentes do curso, uma vez
que o desenvolvimento, por exemplo, do módulo 1 (um) do curso, além de concorrer
para a formação do técnico, permite a saída do profissional - Mantenedor de Sistemas
Eletroeletrônicos - para o mercado de trabalho.
Em termos metodológicos isso significa que, durante o curso, devem ser considerados
todos os perfis profissionais implicados em cada um dos módulos desenvolvidos,
cuidando-se para que os métodos, estratégias e técnicas de ensino e aprendizagem
utilizados sejam os mais adequados ao alcance pleno das competências explicitadas
em cada um dos perfis.
É importante considerar que os conhecimentos tecnológicos, desenvolvidos
coletivamente por meio de estratégias diversificadas que facilitem sua apreensão,
devem possibilitar aos alunos perceber a aplicabilidade dos conceitos internalizados,
em situações reais e contextualizadas. Além disso, reitera-se que estes mesmos
conhecimentos necessitam estar estreitamente relacionados a habilidades e atitudes,
visando proporcionar-lhes as condições necessárias para a realização individual de
operações, testes e ensaios específicos da área eletroeletrônica.
Cabe ressaltar, também, que o uso de linguagem técnica, como base para a
comunicação entre colegas e com os encarregados de área, o cuidado com os
equipamentos e ferramentas, o trabalho em equipe e o respeito à higiene e segurança
no trabalho devem estar presentes a toda atividade proposta aos alunos.
Para isso, deve também ser considerada a importância do desenvolvimento de
pesquisa, seja de campo, dadas pelas características dos processos utilizados em
eletroeletrônica, seja bibliográfica, propiciadas pelo incentivo a leituras técnicas e
pesquisas, incluindo-se o uso da internet, com largo uso de trabalho em equipe. Por
meio dessa estratégia devem ser exercitados o desenvolvimento da iniciativa, tomada
3

Art. 5º da Resolução CNE/CEB nº 04/99.
Parecer CNE/CEB nº 11 de 12/06/2008 e a Resolução CNE/CEB. nº 3 de 09/07/2008.

4
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de decisão, criatividade, relacionamento, liderança e ética, contribuindo para o
desenvolvimento de competências, apontadas no perfil profissional que foi
estabelecido para os profissionais a serem formados neste curso.
Desta forma, é a mobilização de conhecimentos técnicos e tecnológicos sobre
eletroeletrônica, de habilidades e de atitudes que leva os alunos a ter condições de
propor soluções para os problemas de manutenção, instalação e reparo que estejam
fundamentados numa visão global destes processos e na segurança de seus usuários
e terceiros. Além disso, é necessário considerar que o desenvolvimento de uma base
tecnológica sólida, aliada ao desenvolvimento de situações práticas, são os
parâmetros que norteiam as propostas de solução de problemas, cuja culminância
deve ser alcançada na unidade curricular Projetos.
Assim, os processos de ensino e aprendizagem culminam com a elaboração de pelo
menos um projeto final de curso, que deve representar a integração dos
conhecimentos, habilidades e atitudes, apontados nos perfis profissionais, num
trabalho inspirado em necessidades reais. Para isso, os métodos de ensino utilizados,
durante todo o curso, devem centrar sua ação no sujeito que aprende, deixando ao
docente o papel de orientação e mediação.
Além disso, visando ao desenvolvimento de visão sistêmica, estreitamente relacionada
à capacidade de resolver problemas, os métodos e estratégias de ensino e
aprendizagem devem prever, também, a apresentação periódica de situaçõesproblema típicas da rotina da manutenção eletroeletrônica, cuja solução envolva
conhecimentos, habilidades e atitudes que caracterizam os diferentes unidades
curriculares desenvolvidas.
Convém, ainda, salientar que, além do cuidado em desenvolver integralmente os
conhecimentos técnicos e tecnológicos propostos para as unidades curriculares do
curso, especial atenção deve ser dada a Instalações Elétricas, Máquinas Elétricas e
Controle e Automação Industrial, uma vez que, para estas unidades curriculares, os
conhecimentos propostos nos diferentes módulos, constituem-se em diferencial
significativo entre os três perfis profissionais apresentados no curso.
No entanto, o curso deve ser visto como um todo pelos docentes, especialmente no
momento da realização do planejamento de ensino, de modo que as finalidades de
cada módulo sejam observadas, bem como das suas unidades curriculares sem, no
entanto, acarretar uma fragmentação do currículo. Para tanto, a interdisciplinaridade
deve-se fazer presente no desenvolvimento do curso, por meio de formas integradoras
de tratamento de estudos e atividades, orientados para o desenvolvimento das
competências objetivadas.

17

e)

Ementa de Conteúdos Formativos

Considerando a metodologia de formação para o desenvolvimento de competências, a
ementa de conteúdos formativos apresenta, para o desenvolvimento de cada unidade
curricular, os fundamentos técnicos e científicos ou as capacidades técnicas, as
capacidades sociais, organizativas e metodológicas e os conhecimentos a estes
relacionados.

MÓDULO BÁSICO
ELETRICIDADE
Fundamentos da eletricidade; Circuitos elétricos de corrente contínua; Tensão
alternada; Tensão e corrente alternadas senoidais; Capacitores e indutores; Circuitos
resistor, indutor e capacitor (RLC) em corrente alternada (CA); Fontes de energia
convencionais e alternativas; Algarismos Significativos, Procedimentos de segurança:
uso de instrumentos, primeiros socorros para acidentados por choque elétrico;
Princípios de conservação de energia.
ELETRÔNICA DIGITAL I
Sistemas de numeração; Portas lógicas básicas; Álgebra de BOOLE e simplificação de
expressões; Portas lógicas derivadas; Famílias lógicas; Circuitos combinacionais;
Circuitos seqüenciais: flip-flop, contadores assíncronos.
ELETRÔNICA ANALÓGICA I
Componentes passivos específicos de eletrônica: características, confecção e
interpretação de gráficos; Soldagem e pré-formatação de componentes; Gerador de
funções; Osciloscópio; Levantamento de circuitos em placa de circuito impresso;
Dissipadores; Física dos semicondutores; Diodos; Retificadores; Análise de circuitos
com diodos; Transistor bipolar; Polarização de transistores; Fontes de tensão:
reguladores série e paralelo; Fontes de corrente.
DESENHO TÉCNICO
Noções sobre desenho técnico; Instrumentos de desenho; Construções geométricas;
Caligrafia técnica; Perspectiva isométrica; Projeção ortogonal; Escalas; Regras de
cotagem; Vistas seccionais; Desenho de circuitos elétricos; Esquemas elétricos:
diagrama multifilar, unifilar, funcional, planta elétrica baixa, diagramas eletrônicos;
Símbolos gráficos eletroeletrônicos e suas normalizações.
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INFORMÁTICA
Terminologia básica; Componentes do microcomputador; Periféricos; Sistema
operacional; Editor de textos; Planilha eletrônica; Banco de dados; Normas e
procedimentos de segurança no uso: princípios de ergonomia no trabalho.
MÓDULO ESPECÍFICO 1
ELETRÔNICA ANALÓGICA II
Amplificador e estágios pré-amplificadores; Amplificadores de potência; Multivibradores
e osciladores; Fundamentos de amplificadores operacionais; Diferenciadores e
integradores; Transistor de efeito de campo (J-FET); FET Metal-Óxido-Semicondutor
(MOSFET); Circuitos osciladores integrados; Optoacopladores; Sensores; Fontes
chaveadas.
ELETRÔNICA DIGITAL II
Circuitos seqüenciais: contadores síncronos, registradores de deslocamento; Circuitos
de comutação aleatória e seqüencial; Conversores A/D e D/A; Displays; Técnicas de
manuseio de componentes; Memórias.
SISTEMAS MICROPROCESSADOS I
Arquitetura dos microcomputadores pessoais; Evolução dos microcomputadores
pessoais; Evolução dos microprocessadores e microcontroladores; Arquitetura de
microcontroladores da família 8051; Fluxograma.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS I
Sistemas elétricos: geração, transmissão e distribuição de energia primária e
secundária; Sistema de distribuição monofásico e trifásico; Dimensionamento e
confecção de instalações elétricas: planta elétrica baixa residencial; Sistema tarifário;
Unidades de sinalização e controle; Quadros de distribuição de luz e força; Princípios
de inspeção de instalações elétricas; Equipotencialização e aterramento; Instalações
de telefone, televisão, rede de dados e de segurança, incêndio e alarme; Normalização
técnica, ambiental e de segurança no trabalho.
MÁQUINAS ELÉTRICAS I
Eletromagnetismo: máquinas estáticas e máquinas dinâmicas, circuitos magnéticos;
Teste e funcionamento de transformadores: auto- transformador, monofásico e
trifásico, de corrente, de potencial e de isolação; Motores: de corrente contínua e de
corrente alternada; Geradores: de corrente contínua e de corrente alternada;
Normalização técnica e de segurança.
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CONTROLE E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL I
Funcionamento, manuseio e utilização de Instrumentos de medição de grandezas
elétricas e físicas: tensão, corrente, resistência, potência, fase, freqüência, temperatura
e luminosidade; Sensores: indutivo, capacitivo, nível, velocidade, óptico, pressão,
temperatura, encoder, resistor dependente da tensão (VDR), de vazão.
RELAÇÕES HUMANAS
Comunicação; Percepção; Liderança; Trabalho em equipe; Visão sistêmica; Motivação;
Processo de mudança; Noções sobre a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
MÓDULO ESPECÍFICO 2
SISTEMAS MICROPROCESSADOS II
Lista de instruções; Periféricos; Interrupção; Interface de comunicação serial e
paralela; Programação em Assembly; Software do microcontrolador da família 8051;
Desenvolvimento de programas; Portas de input e output (I/O); Temporizadores e
contadores; Modos especiais de funcionamento: Família de microcontroladores.
ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I
Circuitos retificadores monofásicos e polifásicos, controlados e não-controlados;
Circuitos de disparo; Retificadores controlados de silício; Tiristores especiais; Tipos de
cargas.
CONTROLE E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL II
Eletropneumática - Princípios de automação eletropneumática: ar comprimido, fonte
geradora de energia pneumática, diagramas, elementos de trabalho e controle,
conversão de sinais; Válvulas: de distribuição, de bloqueio, de fluxo; Técnicas de
montagem, testes e substituição de componentes eletropneumáticos. Eletro-hidráulica
- Princípios de automação eletro-hidráulica: fluidos, bombas, atuadores e acessórios,
diagramas, elementos de trabalho e controle, conversão de sinais; Válvulas: de
distribuição, de bloqueio, de fluxo: Técnicas de montagem, testes e substituição de
componentes eletro-hidráulicos.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS II
Componentes de instalações elétricas prediais; Dimensionamento de circuitos;
Sistemas de controle; Luminotécnica; Planta elétrica baixa predial; Técnicas de
manutenção.
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MÁQUINAS ELÉTRICAS II
Comandos elétricos; Diagramas de comandos eletroeletrônicos; Dimensionamento;
Sistemas de partida; Dispositivos de proteção e controle de comandos
eletroeletrônicos; Seletividade; Inspeção e reparação de circuitos de comandos
eletroeletrônicos.
LOGÍSTICA
Logística - Cadeia logística; Inventário de materiais; Planejamento e controle;
Armazenagem; Método Just-in-Time; Custos de logística; Sistemas de produção;
Arranjo físico. Administração da manutenção - Modelos administrativos; Tipos de
manutenção.
PROJETOS I
Desenho Auxiliado por Computador - Noções sobre desenho auxiliado por computador;
Software aplicativo para desenho de eletroeletrônica: instalações elétricas, comandos
eletroeletrônicos e eletrônica. Estruturação de projetos - Concepções de projeto;
Características dos projetos; Elementos básicos para a elaboração de projeto: etapas,
cronograma, infra-estrutura; Ferramentas: diagrama de flechas (PERT- CPM), gráfico
de barras (GANTT); Estratificação de Eventos; Desenvolvimento; Avaliação; Pesquisa:
definição da coleta de dados, informações tecnológicas; Estudos e análise da
viabilidade econômica e dos aspectos relativos à segurança; Elaboração do memorial
descritivo do projeto.
MÓDULO FINAL
CONTROLE E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL III
Relés programáveis; Controladores programáveis: estruturas, módulos, programação,
instruções de linguagens; Controle de máquinas de corrente alternada e de corrente
contínua com interfaces analógicas e digitais; Realimentação e estabilidade; Teoria de
controle.
ELETRÔNICA DE POTÊNCIA II
Conversores e Inversores: parametrização, dimensionamento e aplicações; Normas de
segurança; Técnicas de manutenção.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS III
Suprimento de energia elétrica: concessionárias e geração própria (no-breaks);
Integração de dispositivos de proteção e controle; Automação Predial; Técnicas de
inspeção; Técnicas de manutenção.
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MÁQUINAS ELÉTRICAS III
Ensaios de transformadores: classes e utilização; Ensaios de máquinas rotativas:
classes e utilização; Normalização técnica e de segurança; técnicas de inspeção.
GESTÃO PELA QUALIDADE
Gestão ambiental: desenvolvimento industrial e meio ambiente; legislação ambiental
na indústria; Gerenciamento de resíduos sólidos; Prevenção da poluição. Gestão da
qualidade: Evolução do conceito de qualidade; Tipos de gerência; Sistemas de
qualidade; Princípios e filosofia da qualidade total; NBR série ISO 9000; Melhoria
contínua; Ciclo PDCA; Implantação do sistema de garantia da qualidade; Controle
estatístico do processo; Ferramentas da qualidade.
PROJETOS II
Ensaios e simulações; Desenvolvimento e avaliação de projetos Estruturação do
documento do projeto; manual de instruções para utilização de sistemas (Start up);
Técnicas de apresentação.

f)

Organização de Turmas

As turmas matriculadas iniciam o curso com um número mínimo de 24 e máximo de 40
alunos.

g)

Estágio Supervisionado

O estágio supervisionado é voluntário para o aluno. Quando realizado, deverá seguir a
legislação em vigor e os critérios definidos no Regulamento de estágio5. As horas
efetivamente cumpridas com aproveitamento deverão ser registradas no histórico
escolar, sendo no mínimo 400 e no máximo 1600.
Caso o aluno opte por realizar o estágio supervisionado, este deverá ser cumprido
preferencialmente de forma concomitante à fase escolar. Quando realizado após,
deverá ser concluído em até dezoito meses contados a partir da data de conclusão da
referida fase.

5

O Regulamento de estágio encontra-se arquivado em cada unidade escolar do SENAI de São Paulo e deve ser
amplamente divulgado aos alunos.
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O estágio somente poderá ser realizado em empresa ou instituição que atue na
mesma área ou em área afim à da formação profissional e que tenham condições de
proporcionar ao aluno experiência profissional em situação real de trabalho.

V.

CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E
EXPERIÊNCIAS ANTERIORES

Em conformidade com o artigo 36 da Resolução CNE/CEB nº 6/12, a Unidade Escolar:
“pode promover o aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores do
estudante, desde que diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão
da respectiva qualificação ou habilitação profissional, que tenham sido desenvolvidos:
I - em qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico regularmente
concluídos em outros cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio;
II - em cursos destinados à formação inicial e continuada ou qualificação profissional
de, no mínimo, 160 horas de duração, mediante avaliação do estudante;
III - em outros cursos de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no trabalho,
por outros meios informais ou até mesmo em cursos superiores de graduação,
mediante avaliação do estudante;
IV - por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional, realizado
em instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo sistema
de ensino ou no âmbito de sistemas nacionais de certificação profissional.”
A avaliação será feita por uma comissão de docentes do curso e especialistas em
educação, especialmente designada pela direção, atendidas as diretrizes e
procedimentos constantes na proposta pedagógica da Unidade Escolar.
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VI.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Os critérios de avaliação, promoção, recuperação e retenção de alunos são os
definidos pelo Regimento Comum das Unidades Escolares SENAI, aprovado pelo
Parecer CEE nº 528/98, e complementados na Proposta Pedagógica da unidade
escolar.

VII. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS3

Salas de aula convencionais.
Planta piloto
Laboratórios de:
• Laboratório de Eletroeletrônica
• Laboratório de Automação Industrial
• Laboratório de Informática
• Laboratório de Hidráulica e Pneumática
• Laboratório de Máquinas Elétricas

LABORATÓRIO DE ELETROELETRÔNICA
Multímetro; Osciloscópio; Gerador de funções; Fonte de alimentação; Protoboard;
Amperímetro alicate; Kit didático para técnicas digitais; Componentes eletrônicos digitais e
analógicos; Conjunto de motores trifásicos; Conjunto de componentes para ensaios de
comandos elétricos; Bancadas para ensaios gerais de eletroeletrônica; Ferramentas
manuais diversas; Estruturas metálicas de instalações elétricas prediais.
LABORATÓRIO DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
Inversor de frequência para acionamento de motores; Controlador programável de
pequeno porte; Kit didático para Microprocessador; Microcomputadores com seus
respectivos softwares; Conjunto de eletroeletrônica para ensaio dinâmico de motores;
Televisor; Software para simulação; Impressora; Rede local de comunicação de dados;
Bancadas para ensaios; Mobiliário para informática.

3
A especificação completa de equipamentos, instrumentos e ferramentas encontra-se em documento próprio,
arquivado na unidade escolar.

24

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
Microcomputadores classe Pentium com pacote integrado de software; Softwares
específicos para desenho auxiliado por computador; Software para simulações;
Impressoras; Rede local de comunicação de dados; Televisor; Mobiliário para informática.
LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA
Hidráulica - Acionadores; Atuadores; Válvulas direcionais, pré-operadas, de retenção, de
fluxo e reguladoras; painel para montagens; Dutos e conexões; Elementos de sinal
elétrico; Válvulas eletromagnéticas (solenóides); Painel para montagens de circuito
elétrico. Pneumática - Compressor de ar; Unidade de conservação; Válvulas direcionais,
de bloqueio, de fluxo e de pressão; Painel para montagens; Dutos e conexões; Elementos
de sinal elétrico, Válvulas eletromagnéticas (solenóides); Painel para montagens de
circuito elétrico.
LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS
Motores; Transformadores; Conjunto de eletroeletrônica para ensaio dinâmico de motores;
Instrumentos de medição: galvanômetro, voltímetro, amperímetro ohmímetro, wattímetro,
fasímetro, megômetro, terrômetro, freqüencímetro, termômetro, luxímetro; Conjunto de
sensores; Conversores; Inversores; Microcomputador com kit multimídia; Impressora;
Bancadas para ensaios gerais.

A unidade escolar é dotada de Biblioteca com acervo bibliográfico adequado para o
desenvolvimento do curso e faz parte do sistema de informação do SENAI.

VIII. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO

O quadro de docentes para o Curso Técnico de Eletroeletrônica é composto,
preferencialmente, por profissionais com nível superior, com formação e experiência
profissional condizentes com as unidades curriculares que compõem a organização
curricular do curso.
Na ausência desses profissionais, a unidade escolar poderá contar, para a composição
do quadro de docentes, com instrutores de prática profissional, que tenham formação
técnica ou superior, preparados na própria escola.
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IX.

CERTIFICADOS E DIPLOMAS

O diploma de técnico é conferido ao concluinte da habilitação profissional de Técnico
em Eletroeletrônica que comprove conclusão do ensino médio.
O aluno que não comprovar a conclusão do ensino médio receberá uma declaração da
qual deverá constar que o diploma de técnico só será fornecido após o atendimento às
exigências da legislação vigente.
Para as qualificações técnicas de nível médio concluídas são conferidos os certificados
correspondentes:

•

Mantenedor de Sistemas Eletroeletrônicos

•

Mantenedor, Instalador e Reparador de Sistemas Eletroeletrônicos

O tempo para a conclusão tanto da habilitação quanto das qualificações é de no
máximo 5 anos a partir da data da matrícula no curso.
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CONTROLE DE REVISÕES

REV.
00

DATA
2000

NATUREZA DA ALTERAÇÃO
Primeira Emissão

01

2003

Reformulação da organização curricular

02

Agosto/2008

03

23/02/2012

04

Adequação ao Catálogo Nacional de Cursos Técnicos;
inclusão de quadro de organização curricular por semestre;
adequação à nova formatação para planos de curso técnico.
Inserido o novo texto sobre estágio supervisionado,
conforme a resolução nº 13/2011 de 17/08/2011.
Alterado o itinerário formativo, matriz e grade curricular.

Atualização de acordo com a Resolução CNE/CEB nº06, de
20 de setembro de 2012, que define as Diretrizes
Dezembro/2012
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional
Técnica de Nível Médio.

