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I – JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS

a) Justificativa
Em 2005, a família ocupacional dos Ferramenteiros e Afins somava 16.694 trabalhadores com
vínculo empregatício formal, no total das atividades econômicas do estado de São Paulo. Mais de
91% desse contingente estava empregado na indústria, especialmente nas atividades do
complexo metalmecânica (70%) e, secundariamente, no setor químico e atividades correlatas
(12%).
Observando-se a evolução do emprego dos Ferramenteiros e Afins no período de um ano
(dezembro de 2004 a dezembro de 2005), percebe-se crescimento de 3,8%, significando
expansão de 615 postos de trabalho em 12 meses.
Essa taxa de 3,8% refere-se ao total das atividades econômicas e apresenta variações para mais
ou para menos, conforme a categoria considerada. Na indústria, a taxa de crescimento do
emprego dos Ferramenteiros e Afins foi de 4%, no período.
Veja-se a Tabela 1.
Considerando-se como premissa que a tendência atual de crescimento da economia deve
manter-se e adotando como referencial a taxa de crescimento verificada em 2005, é possível
formular hipóteses sobre o ritmo de crescimento do emprego dos Ferramenteiros e Afins para o
total das atividades econômicas do estado de São Paulo, para os cinco anos subseqüentes.
Hipótese pessimista: considera crescimento de 1,3% ao ano (a.a.), equivalentes a um terço da
taxa observada em 2005, estimando a criação de 1.114 postos de trabalho para Ferramenteiros e
Afins no período de 2006 a 2010.
Hipótese intermediária: considera crescimento de 2,6% a.a., equivalentes a dois terços da taxa
observada em 2005, estimando a criação de 2.286 postos de trabalho para Ferramenteiros e Afins
no período de 2006 a 2010.
Hipótese otimista: considera crescimento de 3,8% a.a., igual à taxa observada em 2005,
estimando a criação de 3.341 postos de trabalho para Ferramenteiros e Afins no período de 2006
a 2010.
Veja-se a Tabela 2.
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Atividades econômicas

Tabela 1
Estado de São Paulo - Ferramenteiros e afins
Evolução do estoque de trabalhadores - dez/2004 - dez/2005
ESTOQUES
Empregados Participação Empregados Participação
em
relativa
em
relativa
31/12/2004
(%)
31/12/2005
(%)

Fab. e montag. de veiculos automotores, reboques e carrocerias
Fabricação de produtos de metal - exclusive máq. e equipamentos
Fabricação de máquinas e equipamentos
Fabricação de artigos de borracha e plástico
Metalurgia básica
Fabricação de maquinas, aparelhos e materiais elétricos
Fabricação de móveis e indústrias diversas
Fab. de equip. de instrumentação para usos medico-hospitalares
Fab. de material eletrônico e de ap. e equipamentos de comunicação
Construção
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel
Fabricação de outros equipamentos de transporte
Fabricação de produtos químicos
Outras
Subtotal Indústria
Com. e rep. de veiculos automotores e motocicletas, c. varejo de combustíveis
Com. por atacado e representantes comerciais e agentes do comércio
Com. varejista e reparaçao de objetos pessoais e domésticos
Subtotal Comércio
Serviços prestados principalmente as empresas
Administração pública, defesa e seguridade social
Transporte terrestre
Atividades anexas e auxiliares do transporte e agências de viagem
Atividades associativas
Outras
Subtotal Serviços
Agricultura, pecuária e servicos relacionados
Total

4.499
3.211
2.061
1.775
812
640
496
211
204
100
121
147
94
283
14.654
91
140
430
661
657
15
31
2
20
33
758
6
16.079

28,0
20,0
12,8
11,0
5,1
4,0
3,1
1,3
1,3
0,6
0,8
0,9
0,6
1,8
91,1
0,6
0,9
2,7
4,1
4,1
0,1
0,2
0,0
0,1
0,2
4,7
0,0
100,0

4.311
3.447
2.201
1.810
843
782
494
249
205
190
155
139
109
321
15.256
103
173
458
734
562
53
21
12
12
40
700
4
16.694

25,8
20,6
13,2
10,8
5,0
4,7
3,0
1,5
1,2
1,1
0,9
0,8
0,7
1,9
91,4
0,6
1,0
2,7
4,4
3,4
0,3
0,1
0,1
0,1
0,2
4,2
0,0
100,0

Variação
2004/2005
(em %)
-4,2
7,3
6,8
2,0
3,8
22,2
-0,4
18,0
0,5
90,0
28,1
-5,4
16,0
13,4
4,1
13,2
23,6
6,5
11,0
-14,5
253,3
-32,3
500,0
-40,0
21,2
-7,7
-33,3
3,8
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Tabela 2
Estado de São Paulo - Ferramenteiros e afins
Estimativa de demanda do mercado no período 2006 - 2010

ANO

2005

2006

Estimativa → 1,3% a.a.
Novos
217
postos
Estoque
16.911
16.694
Estimativa → 2,6% a.a.
Novos
434
postos
Estoque
17.128
16.694

2007

2008

2009

2010

Total no período

220

223

226

229

+ 1.114

17.131

17.354

17.579

17.808

445

457

469

481

17.573

18.030

18.499

18.980

Estimativa → 3,8% a.a.
Novos
634
651
668
685
703
postos
Estoque
17.328
17.979
18.647
19.332
20.035
16.694
Fonte dos dados brutos: MTE (RAIS-2005 )
Dados processados pelo SENAI-SP/DITEC/GED/Mercado de Trabalho.

+ 2.286

+ 3.341

Do ponto de vista qualitativo, as mudanças na configuração tecnológica da indústria nas
últimas décadas foram profundas e impactantes. Mudaram também os perfis de ocupações
tradicionais, entre elas, aquelas relacionadas à usinagem de metais. Desses profissionais
passaram a ser exigidas competências relativas à utilização de equipamentos de Comando
Numérico Computadorizado (CNC) e atitudes compatíveis com a nova organização do
trabalho, entre outras.1
Um estudo publicado pelo Departamento Nacional do SENAI sobre a família ocupacional
dos Ferramenteiros e Afins assinala essas mudanças e destaca: “a informatização da
ferramentaria, que de resto acompanha a tendência geral de automação do processo de
trabalho em todos os setores produtivos, é um fato que se aceita sem muita discussão”.2
Sobre a organização do trabalho, o estudo enfatiza especialmente a questão do trabalho em
grupo.

1

2

Fonte: SENAI-SP/DITEC/ Gerência de Tecnologia Industrial.

SENAI.DN. A família ocupacional de ferramenteiros e afins. Brasília, 2002. (Série Monografias
Ocupacionais) p. 61.
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“A importância de se trabalhar em equipe é tema recorrente nas avaliações
que os ferramenteiros fazem de sua vida profissional, especialmente quando
as lembranças envolvem a solução de problemas cuja complexidade exigiu a
participação de trabalhadores de áreas variadas de especialização. Além de
problemas técnicos, propriamente ditos, as questões comportamentais, cada
vez mais presentes no universo de trabalho, são sempre tratadas no nível de
grupos, muitas vezes com o objetivo explícito de mudar culturas e atitudes.
Aqui, também, cresce a importância do ferramenteiro, como elo vital de uma
cadeia que parte do projeto e de uma situação-problema, passa por esse
profissional e deve permitir, ao final, o uso adequado da ferramenta pelo setor
de produção da fábrica”3.

O estudo também valoriza os aspectos de segurança no trabalho: “a questão da segurança
deve inserir-se no universo de trabalho logo que o trabalhador ingressa na ferramentaria,
tantas vezes repleta de instrumentos que podem distrair os profissionais, principalmente os
mais jovens, pouco familiarizados com eles”4.
Analisando todas as novas variáveis que influenciam o campo da ferramentaria, o estudo
conclui que as mudanças “deverão definir os rumos da ferramentaria nacional nos próximos
anos, o que interferirá nos perfis dos profissionais nela inseridos, exigindo que eles se
tornem, essencialmente, trabalhadores multifuncionais”5.
Assim, considerando-se a evolução do emprego e os requisitos do mercado, justifica-se a
reformulação do Curso de Aprendizagem Industrial - Ferramenteiro, tal como proposta a
seguir.

3

Idem, p. 39.
Idem, p.42.
5
Idem, p. 69.
4
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b) Objetivos
O Curso de Aprendizagem Industrial – Ferramenteiro de Corte, Dobra e Repuxo, tem por
objetivo proporcionar ao aprendiz formação inicial visando à qualificação que lhe permita
atuar em projeto, planejamento e construção de estampos.

II – REQUISITOS DE ACESSO

Os candidatos ao curso devem:


ter concluído o Ensino Fundamental;



ter, no mínimo, 14 anos e, no máximo, idade que lhe permita concluir o curso antes de
completar 24 anos e



ser aprovado no processo de seleção.

III – PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

a) Perfil do Ferramenteiro de Corte, Dobra e Repuxo.

PERFIL PROFISSIONAL
Área Profissional: Metalmecânica.
Segmento Tecnológico: Mecânica.
Qualificação Profissional: Ferramenteiro de Corte, Dobra e Repuxo.
Nível de Educação Profissional: Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores.

I – COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS

Competência Geral:
Desenvolver projetos, planejar o processo de construção do estampo, construir, realizar
ensaios funcionais e executar a manutenção de estampos de corte, dobra e repuxo,
usinando com máquinas convencionais, especiais e a CNC, de acordo com normas
técnicas, de qualidade, de segurança do trabalho e de preservação ambiental.
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Relação das Unidades de Competência

Unidade de Competência 1: Desenvolver projetos de estampos de corte, dobra e
repuxo de acordo com normas técnicas, de qualidade, de
segurança do trabalho e de preservação ambiental.

Unidade de Competência 2: Planejar o processo de construção de estampos de corte,
dobra e repuxo de acordo com normas técnicas, de
qualidade, de segurança do trabalho e de preservação
ambiental.

Unidade de Competência 3: Construir estampos de corte, dobra e repuxo, usinando
com máquinas convencionais, especiais e a CNC, de
acordo com normas técnicas, de qualidade, de segurança
do trabalho e de preservação ambiental.

Unidade de Competência 4: Realizar ensaios funcionais em estampos de corte, dobra
e repuxo de acordo com normas técnicas, de qualidade,
de segurança do trabalho e de preservação ambiental.

Unidade de Competência 5: Executar a manutenção de estampos de corte, dobra e
repuxo de acordo com normas técnicas, de qualidade, de
segurança do trabalho e de preservação ambiental.
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Unidade de Competência 1
Desenvolver projetos de estampos de corte, dobra e repuxo de acordo com normas
técnicas, de qualidade, de segurança do trabalho e de preservação ambiental.
Elementos de Competência

Padrões de Desempenho
1.1.1. identificando as propriedades dos
materiais

1.1. Definir materiais para construção

1.1.2. identificando as aplicações dos
materiais
1.1.3. especificando itens padronizados

1.2.1. utilizando normas técnicas
1.2.2. calculando esforços e resistências
1.2.3. especificando a dureza
1.2.

Dimensionar os elementos
construtivos

1.2.4. especificando tolerância dimensional e
geométrica
1.2.5. especificando rugosidade superficial
1.2.6. analisando o funcionamento global do
estampo
1.2.7. identificando as características da
prensa

1.3.1. utilizando normas técnicas de
desenho
1.3.2. atendendo as especificações do
projeto
1.3.

Desenhar estampo com auxílio de
ferramentas CAD

1.3.3. indicando tolerância dimensional e
geométrica
1.3.4. indicando rugosidade superficial
1.3.5. indicando folgas e ajustes
1.3.6. indicando a dureza dos componentes
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Unidade de Competência 2
Planejar o processo de construção de estampos de corte, dobra e repuxo de acordo
com normas técnicas, de qualidade, de segurança do trabalho e de preservação
ambiental.
Elementos de Competência

Padrões de Desempenho
2.1.1. determinando a seqüência de operações
2.1.2. elaborando um plano de trabalho com a

2.1. Definir as etapas de construção

interpretação do projeto
2.1.3. estabelecendo as prioridades na
execução do trabalho
2.2.1. relacionando o serviço a ser executado.

2.2. Definir máquinas e ferramentas
2.2.2. Identificando os limites da máquina
2.3.1. negociando prazos
2.3.2. calculando tempo de fabricação
2.3.3. verificando a disponibilidade de tempo
2.3. Elaborar cronograma do processo
de construção

(hora homem x hora máquina)
2.3.4. propondo alternativas de fabricação
2.3.5. definindo a distribuição de tarefas

2.4.1. Realizando pesquisa de preços de
materiais
2.4.2. calculando custos de mão de obra
2.4. Definir custos de fabricação

2.4.3. calculando custos de hora/máquina
2.4.4. calculando custos dos materiais e
insumos
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Unidade de Competência 3
Construir estampos de corte, dobra e repuxo, usinando com máquinas convencionais,
especiais e a CNC, de acordo com normas técnicas, de qualidade, de segurança do
trabalho e de preservação ambiental.
Elementos de Competência

Padrões de Desempenho
3.1.1. programando máquinas a CNC
3.1.2. calculando parâmetros de usinagem

3.1. Preparar máquinas operatrizes
3.1.3. realizando alinhamento dos acessórios e
componentes da máquina.
3.2.1. utilizando ferramentas manuais
3.2.2. utilizando máquinas convencionais
3.2.3. utilizando máquinas a CNC
3.2. Usinar por diversos processos

3.2.4. utilizando máquinas especiais
(eletroerosão, retificadora de perfil)
3.2.5. utilizando processos especiais de
usinagem
3.2.6. garantindo a especificação constante no
projeto
3.3.1. definindo processos

3.3. Tratar materiais termicamente

3.3.2. regulando parâmetros de trabalho
3.3.3. obtendo dureza especificada
3.4.1. usinando com ferramentas manuais
3.4.2. operando máquinas-ferramenta

3.4. Ajustar componentes do estampo

3.4.3. identificando ajustes no funcionamento
3.4.4. verificando o ajuste do punção e da
matriz

3.5. Controlar a qualidade dos
componentes

3.5.1. utilizando máquinas / equipamentos /
instrumentos de medição de acordo com
a precisão exigida
3.5.2. verificando rugosidade superficial
especificada
3.5.3. verificando dureza especificada
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Unidade de Competência 4
Realizar ensaios funcionais em estampos de corte, dobra e repuxo de
acordo com normas técnicas, de qualidade, de segurança do trabalho e de preservação
ambiental.
Elementos de Competência

Padrões de Desempenho
4.1.1. selecionando prensa

4.1. Preparar prensa
4.1.2. montando o estampo na prensa
4.2.1. testando o funcionamento da
ferramenta
4.2. Avaliar o produto e a ferramenta
4.2.2. realizando ajustes necessário na
ferramenta

Unidade de Competência 5
Realizar a manutenção de estampos de corte, dobra e repuxo de acordo com normas
técnicas, de qualidade, de segurança do trabalho e de preservação ambiental.
Elementos de Competência

Padrões de Desempenho
5.1.1. efetuando desmontagem e
montagem do estampo
5.1.2. identificando as condições de

5.1. Corrigir falhas no ferramental

trabalho dos componentes do
estampo
5.1.3. substituindo itens padronizados
5.1.4. reparando peças danificadas
5.2.1. planejando o tempo da manutenção
à necessidade da produção

5.2. Administrar a execução da
manutenção

5.2.2. acompanhando a seqüência de
trabalho durante a confecção ou
reparo do componente avariado
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II - Contexto de Trabalho da Qualificação Profissional

Meios
(equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos, materiais e outros)





































Alfabeto de aço
Algarismo de aço
Alicates
Arco de serra
Bancada
Base magnética
Blocos padrão
Calculadora
Calibrador de folga
Centro de usinagem CNC
Chaves de boca
Compasso
Cossinete
Desandador
Desempeno
Dispositivo de polimento
Durômetro
Eletroerosão por corte a fio
Eletroerosão por penetração
Equipamentos de proteção individual
Escala
Esquadro de centro
Esquadro de ferramenteiro
Ferramentas manuais
Fresadora ferramenteira
Fresadora universal
Furadeira de bancada
Furadeira de coluna
Goniômetro
Grampo fixo
Grampo paralelo
Guilhotina
Instrumentos de medição
Jogo de chaves (boca, fenda, estrela, allen)
Limas
Lixadeira




































Maçarico de calor
Maçarico de corte
Macete
Machos
Máquina de medição por coordenada
Martelo de bola
Martelo de pena
Micrômetro
Morsa
Moto esmeril
Nível
Paquímetro
Pincel atômico
Pino calibrador
Prensa excêntrica
Prensa hidráulica
Prisma
Punção
Régua de controle
Relógio apalpador
Relógio comparador
Retificadora cilíndrica
Retificadora de superfície plana
Retificadora manual
Riscador
Rugosímetro
Serra de fita
Talha
Tesoura manual
Torno CNC
Torno mecânico
Traçador de altura
Trena
Transferidor de graus
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Métodos e Técnicas de Trabalho

-

Técnicas de análise de detecção de falhas
Técnicas de manutenção
Análise com instrumentos e equipamentos de medição
Técnicas de operação de máquinas e equipamentos
Técnicas de controle de qualidade
Técnicas de soldagem
Traçagem de peças
Montagem de peças, conjuntos e subconjuntos
Operações de usinagem
Programação de máquinas a CNC
Técnicas de movimentação de materiais

Condições de Trabalho

-

Ambiente sujeito a riscos físicos, químicos e biológicos
Ambientes com ruído, umidade, variações térmicas, partículas em suspensão
Condições ergonômicas desfavoráveis
Disponibilidade de horário, trabalho em turnos
Uso de equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI e EPC)
Esforço físico
Ambientes insalubres
Ambientes fechados e em campo
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Posição no Processo Produtivo

Contexto Profissional
-

-

Empresas de pequeno, médio e grande porte do segmento metalmecânica, voltadas à
fabricação de produtos de estampos de corte, dobra e repuxo, moldes para plásticos e
metais.
Indústria de fabricação de veículos
Indústria de equipamentos de transporte
Indústria de equipamentos para construção civil
Atividade autônoma
Assistência técnica
Indústria de brinquedos
Indústria farmacêutica
Indústria química
Indústria de transformação (química, mecânica)
Indústria alimentícia
Indústria bélica
Contexto Funcional e Tecnológico

-

Subordina-se à média chefia
Usuário de software de desenho
Trabalho em equipe multifuncional
Usuário de equipamentos à CNC
Atua como empregado ou empreendedor
Evolução da Qualificação

-

Domínio de diferentes tecnologias (informática, automação)
Maior nível de escolaridade
Educação ambiental
Educação Profissional Relacionada com a Qualificação

-

Engenharia Mecânica
Técnico Mecânico
Técnico em plástico
Técnico em construção de ferramentas
Tecnólogo em projetos de ferramentas
Tecnólogo em processos de produção
Técnico em mecatrônica
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III – Conteúdos de Educação Profissional

Indicação de conhecimentos referentes ao perfil profissional
(UC1+UC2+UC3+UC4+UC5)

-

Editor de texto

-

Planilha eletrônica

-

Metrologia

-

Matemática aplicada

-

Desenho técnico mecânico

-

Técnicas de soldagem

-

Técnicas de manutenção
Elemento de máquinas

-

Normas técnicas

-

Interpretação de catálogos
Técnicas de lubrificação

-

Lubrificantes

-

Relações humanas no trabalho

-

Comando numérico computadorizado

-

Materiais para construção mecânica
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IV – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

a) Estrutura do Curso de Aprendizagem Industrial - Ferramenteiro de Corte, Dobra e
Repuxo.

LEGISLAÇÃO

COMPONENTES CURRICULARES

CARGA

Matemática Aplicada

80

Ciências Aplicadas

40

Desenho Técnico

80

Comunicação Oral e Escrita

80

Iniciação a Informática

40

Controle Dimensional

80

Desenho Assistido por Computador

80

Tecnologia de Usinagem

160

Comando Numérico Computadorizado

120

Desenvolvimento Comportamental

80

Processos de Usinagem

760

Projeto de Estampos

120

Planejamento e Construção de Estampos

640

Manutenção de Estampos

40

o

Decreto Federal n 5154/04 e 11741/08.

Lei Federal nº 9.394/96

HORÁRIA TOTAL

TOTAL

2400
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b) Desenvolvimento metodológico

Inicialmente é importante considerar que o curso de Ferramenteiro de Corte, Dobra e
Repuxo com 2400 horas será desenvolvido integralmente em quatro semestres letivos. Nos
dois primeiros semestres do curso serão desenvolvidas as primeiras 1600 horas, em
período integral, com carga horária diária de 8 horas. No terceiro e quarto semestres serão
desenvolvidas as 800 horas restantes, em período parcial, com carga diária de 4 horas.
Esta distribuição faz-se necessária, tendo em vista desenvolver as competências
constitutivas do perfil profissional atualizado pelo Comitê Técnico de Especialistas do
SENAI, com base no perfil profissional prospectado por Comitê Técnico Setorial, em 2001,
para o Ferramenteiro de Corte, Dobra e Repuxo.
As informações trazidas do mundo do trabalho devem ser norteadoras de toda ação
pedagógica: são as competências requeridas pelo segmento da metalmecânica, numa visão
atual e prospectiva, bem como o contexto de trabalho em que esse profissional se insere,
situando seu âmbito de atuação no desenvolvimento de projetos, planejamento, construção
de estampos de corte, dobra e repuxo e ensaios funcionais, tal como apontados pelo Comitê
Técnico de Especialistas.
É fundamental, portanto, que a ação docente se desenvolva tendo em vista, o perfil
profissional de conclusão do curso. Além disso, é necessário que o docente:


tenha um claro entendimento da expressão ‘competência profissional’, aqui
definida nos mesmos termos estabelecidos pela legislação educacional vigente,
ou seja, capacidade de mobilizar, articular e colocar em ação valores,
conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho eficiente e eficaz
de atividades requeridas pela natureza do trabalho6;



analise o perfil profissional de conclusão, constituído pela competência geral da
qualificação, sua unidade de competência e correspondentes elementos de
competência, bem como os padrões de desempenho a eles relacionados e o
contexto de trabalho da qualificação;

6

Art. 6º da Resolução CNE/CEB nº 04/99
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reconheça a pertinência do componente curricular que irá ministrar no Curso de
Aprendizagem Industrial

- Ferramenteiro de Corte, Dobra e Repuxo,

principalmente em relação ao seu objetivo e ao perfil profissional de conclusão,
contidos neste Plano de Curso;


considere as competências básicas, específicas e de gestão7 implícitas no perfil
profissional, em especial aquelas relacionadas ao componente curricular que irá
ministrar, discriminadas neste Plano de Curso, na ementa de conteúdos, como
fundamentos técnicos e científicos, capacidades técnicas e capacidades sociais,
metodológicas e organizativas, respectivamente;



planeje o ensino estabelecendo as relações entre os fundamentos técnicos e
científicos, capacidades técnicas e capacidades sociais, metodológicas e
organizativas, contemplados na ementa de conteúdos de cada componente
curricular, fruto da análise do perfil profissional estabelecido, e os conhecimentos
selecionados para embasar o desenvolvimento das competências;



domine os pressupostos teóricos gerais para o desenvolvimento curricular

-

formação e avaliação baseados em competências.
Observe-se que a organização curricular proposta para o desenvolvimento deste curso é
composta pela integração de componentes básicos e específicos, correspondendo à
qualificação profissional do Ferramenteiro de Corte, Dobra e Repuxo.
Os componentes curriculares básicos Comunicação Oral e Escrita, Matemática Aplicada,
Ciências Aplicadas, Desenho Técnico, Desenho Assistido por Computador, Iniciação à
Informática, Desenvolvimento Comportamental, Controle Dimensional, Tecnologia de
Usinagem, Comando Numérico Computadorizado e Processos de Usinagem, serão
desenvolvidos, intencionalmente, no primeiro ano do curso, pois, abarcam os fundamentos
técnicos e científicos relativos ao perfil do aprendiz Ferramenteiro. Fornecem, assim, as
bases para o desenvolvimento dos componentes Projeto de Estampos, Planejamento e

7

Para mais informações consultar Metodologia de Avaliação e Certificação de Competências: SENAI – DN,
Brasília, 2002:

as competências básicas envolvem os fundamentos técnicos e científicos, de caráter geral, em que se
baseiam as competências específicas e de gestão relativas à qualificação profissional;

as competências específicas englobam capacidades técnicas, as quais permitem operar eficientemente
objetos e variáveis que interferem diretamente na criação do produto;

as competências de gestão são o conjunto de capacidades organizativas, metodológicas e sociais,
referentes à qualidade e à organização do trabalho, às relações no trabalho e à condição de responder a
situações novas e imprevistas.
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Construção de Estampos e Manutenção de Estampos. Ademais, estes componentes
curriculares têm a função de desenvolver as capacidades sociais, organizativas e
metodológicas mais recorrentes e significativas, definidas pela análise das competências
profissionais explicitadas neste mesmo perfil.
Matemática Aplicada deve permitir que o aluno aplique as ferramentas da matemática
necessárias para o desenvolvimento de cálculos específicos da ferramentaria, tais como,
geometria plana e espacial, trigonometria, entre outros. É importante que este componente
curricular seja trabalhado em sua totalidade no primeiro semestre do curso, pois, alicerçará
o desenvolvimento dos demais componentes curriculares, entre eles Controle Dimensional e
Processos de Usinagem.
Ciências Aplicadas é o componente que deve desenvolver a base tecnológica referente a
estrutura dos materiais, tanto em sua caracterização química quanto física. Este
componente deve ser trabalhado no primeiro semestre do curso, uma vez que fundamenta o
desenvolvimento dos demais componentes curriculares.
Desenho Técnico é o componente que introduz o aluno nas técnicas e normas de
representação gráfica dos componentes e conjuntos mecânicos. Este componente deverá
ser trabalhado no primeiro semestre, sendo pré-requisito para os componentes curriculares
Processos de Usinagem, Desenho Assistido por Computador e Comando Numérico
Computadorizado.
Comunicação Oral e Escrita deve propiciar ao aluno o desenvolvimento das habilidades de
leitura e escrita, em situações variadas, estabelecendo processos de comunicação
adequados, utilizando níveis de fala compatíveis e demonstrando capacidade de autoavaliação e de relacionamento interpessoal. Este componente curricular pode ser
desenvolvido no primeiro e ou no segundo semestre.
Em Iniciação à Informática serão trabalhados os conhecimentos e habilidades referentes
ao uso de softwares de edição de textos, planilhas eletrônicas e de apresentação gráfica. É
importante familiarizar o aluno com o ambiente virtual – Internet, bem como, os riscos
decorrentes do uso do computador, tais como os vírus. Este componente poderá ser
desenvolvido no primeiro semestre do curso.
Controle Dimensional deve permitir que o aluno realize medições por meio de
instrumentos de medição e por máquinas de medição tridimensional, aplicando técnicas de
controle em função das peças usinadas. Este componente curricular pode ser desenvolvido
no primeiro e ou no segundo semestre.
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Desenho Assistido por Computador deve instrumentalizar o aluno na utilização de
ferramentas

para

desenhar

tridimensionalmente

peças,

conjuntos e

subconjuntos

mecânicos. Este componente pode ser trabalhado no segundo semestre, pois alicerçará o
desenvolvimento do componente curricular Projeto de Estampos.
Tecnologia de Usinagem será desenvolvido concomitantemente com o componente
Processos de Usinagem, abrangendo conhecimentos referentes a materiais, máquinas,
instrumentos, ferramentas e processos, bem como, os fundamentos de hidráulica e
pneumática. Este componente será desenvolvido nos dois primeiros semestres.
Comando Numérico Computadorizado tem por princípio colocar o aluno em contato com
linguagem de programação de Máquinas CNC, fundamentais para otimização dos
processos de usinagem. Este componente deverá ser trabalhado no segundo semestre e
necessariamente deve ser desenvolvido antes do componente Planejamento e Construção
de Estampos.
Em relação ao componente Desenvolvimento Comportamental, deve-se colocar o aluno
diante de situações e experiências novas e desafiadoras que exijam dele a atitude para
solução de problemas, comunicação eficaz e consciência prevencionista em relação aos
aspectos ambientais, de saúde e segurança no trabalho. Este componente poderá ser
desenvolvido no segundo semestre.
O componente Processos de Usinagem é fundamental para que o aluno desenvolva a
prática profissional referente a usinagem, pré-requisito para o desenvolvimento de projetos e
construção de estampos. Neste sentido, este componente deve ter sua carga horária
distribuída nos dois primeiros semestres do curso, antecedendo os componentes
específicos da ferramentaria. Para tanto, como estratégia para desenvolvimento das
habilidades pertinentes aos processos de usinagem, será utilizada a Série Metódica
Ocupacional.
Nos componentes específicos Projetos de Estampos, Planejamento e Construção de
Estampos, e Manutenção de Estampos, a ênfase recai sobre o desenvolvimento das
capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas relativas à construção de
peças, montagem de conjuntos e subconjuntos, bem como, ensaios funcionais e
manutenção de estampos, específicos à Ferramentaria.
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Assim, os componentes Projeto de Estampos e Manutenção de Estampos deverão ser
desenvolvidos integralmente no terceiro semestre e o componente Planejamento e
Construção de Estampos, no terceiro e quarto semestres do curso.
O componente curricular Projeto de Estampos explicitam as competências profissionais
definidas na Unidade de Competência 1 – “Desenvolver projetos de estampos de corte,
dobra e repuxo de acordo com normas técnicas, de qualidade, de segurança do trabalho e
de preservação ambiental”.
No componente curricular Planejamento e Construção de Estampos serão desenvolvidas
as competências profissionais das Unidades de Competência 2, 3 e 4, respectivamente
“Planejar o processo de construção de estampos de corte, dobra e repuxo de acordo com
normas técnicas, de qualidade, de segurança do trabalho e de preservação ambiental”; .
“Construir estampos de corte, dobra e repuxo, usinando com máquinas convencionais,
especiais e a CNC, de acordo com normas técnicas, de qualidade, de segurança do trabalho
e de preservação ambiental” e “Realizar ensaios funcionais em estampos de corte, dobra e
repuxo de acordo com normas técnicas, de qualidade, de segurança do trabalho e de
preservação ambiental”.
No

componente

curricular

Manutenção

de

Estampos

serão

desenvolvidas

as

competências profissionais explicitadas na Unidade de Competência 5 – “Executar a
manutenção de estampos de corte, dobra e repuxo de acordo com normas técnicas, de
qualidade, de segurança do trabalho e de preservação ambiental”.
Vale destacar que na organização curricular, o componente, Projeto de Estampos,
Planejamento e Construção de Estampos e Manutenção de Estampos constituem os
componentes específicos para a formação do ferramenteiro. Serão, portanto, desenvolvidos
principalmente com a utilização de estratégias diversificadas e desafiadoras, bem como por
meio de projetos integradores, tendo em vista a consolidação das capacidades técnicas,
sociais, organizativas e metodológicas explicitadas na análise do perfil profissional.
O docente, ao planejar e desenvolver as aulas dos diferentes componentes deve dar ênfase
aos fundamentos e às capacidades explicitadas na Ementa de Conteúdos deste Plano de
Curso. É oportuno reiterar que os conhecimentos propostos para os componentes têm a
função de dar suporte ao desenvolvimento de tais fundamentos e capacidades. Além disso,
convém ainda lembrar que as capacidades sociais, organizativas e metodológicas indicadas
devem ser desenvolvidas com a utilização de diferentes estratégias, técnicas e dinâmicas a
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serem implementadas no processo de ensino e aprendizagem, uma vez que será
imprescindível para o desempenho dos futuros profissionais.
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 componente
sejam observadas, 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.
Esse contexto exige o emprego de métodos, técnicas e estratégias de ensino que levem o
aluno a mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes no desenvolvimento de atividades
típicas, privilegiando a busca de alternativas para a resolução de problemas apresentados.
Portanto, uma base tecnológica sólida, aliada ao desenvolvimento de situações práticas,
acrescidos do uso de linguagem técnica, como base para a comunicação entre os diferentes
níveis hierárquicos da área, da capacidade de pesquisar, do cuidado com instalações e
equipamentos, do trabalho em equipe e do respeito à higiene, segurança e preservação
ambiental são parâmetros a serem privilegiados pelos docentes nas propostas de solução
de problemas.
Neste sentido, o planejamento de ensino deverá compreender a proposta de atividades
que se traduzam em desafios significativos, exigindo do aluno pesquisa, propiciadas pelo
incentivo a leituras técnicas, incluindo-se o uso da Internet, com largo uso de trabalho em
grupo. Por meio dessa estratégia, deverão ser exercitados o desenvolvimento da iniciativa,
tomada

de

decisão,

transferência

de

conhecimentos,

concentração,

criatividade,

relacionamento, raciocínio lógico e ética, contribuindo para o desenvolvimento das
competências de gestão, identificadas claramente no perfil profissional que foi estabelecido
para o Ferramenteiro de Corte, Dobra e Repuxo.
Como preconiza a legislação vigente, não há dissociação entre teoria e prática8. Dessa
forma, “a prática se configura não como situações ou momentos distintos do curso, mas
como metodologia de ensino que contextualiza e põe em ação o aprendizado”9. Nesse
sentido, os conteúdos teóricos serão ministrados coletivamente, por meio de estratégias
diversificadas que facilitem sua apreensão, possibilitando ao aluno perceber a aplicabilidade
dos conceitos em situações reais, contextualizando os conhecimentos apreendidos. Os

8
9

Parecer CNE/CEB nº 16/99.
Idem, ibidem.
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conteúdos práticos serão desenvolvidos por meio de estratégias que possibilitem a
realização individual das operações.
Essa forma de desenvolvimento curricular alicerça a avaliação por competências – tanto a
formativa quanto a somativa – devendo, igualmente, privilegiar a proposta de situaçõesproblema, simuladas ou reais, que exijam a mobilização de conhecimentos, habilidades e
atitudes. Faz-se necessário ressaltar que a avaliação deve ter como parâmetros gerais as
competências do perfil profissional, em especial os padrões de desempenho nele apontados
pelo Comitê Técnico de Especialistas.
A avaliação da aprendizagem é considerada meio de coleta de informações para a melhoria
do ensino e da aprendizagem, tendo as funções de orientação, apoio, assessoria e não de
punição ou simples decisão final a respeito do desempenho do aluno. Dessa forma, o
processo de avaliação deverá, necessariamente, especificar claramente o que será
avaliado, utilizar as estratégias e instrumentos mais adequados, possibilitar a auto-avaliação
por parte do aluno, estimulá-lo a progredir e a buscar sempre a melhoria de seu
desempenho, em consonância com as competências explicitadas no perfil profissional de
conclusão do curso.
No decorrer do processo formativo, os seguintes critérios serão observados:


a avaliação não tem um fim em si mesma, mas insere-se como estratégia fundamental
para o desenvolvimento de competências;



a avaliação não enfocará aspectos isolados da teoria desvinculada da prática, sem
estabelecer relações entre elas. Fomentará a resolução de problemas em que seja
necessário mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes. Dessa forma, deverá
enfatizar a proposição de situações, hipotéticas ou não, de ordem teórica e prática, que
envolvem elementos relevantes na caracterização de desempenho profissional do
Ferramenteiro;



os resultados das avaliações deverão ser sempre discutidos com os alunos, para que
haja clareza sobre o pretendido e o alcançado.
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c) Ementa de conteúdos

Componente Curricular: Matemática Aplicada
Competências Básicas e de Gestão
Fundamentos técnicos e científicos
1. Ter conhecimentos de unidades de medidas e
transformações;
2. Ter conhecimentos de matemática: razão,
proporção, porcentagem, regra de três,
geometria plana ( figuras, áreas e perímetro);
3. Calcular medidas lineares, superficiais e
volumétricas;
4. Ler e interpretar gráficos;
5. Ter conhecimento de geometria aplicada à
ferramentaria
6. Ter conhecimento de trigonometria aplicada à
ferramentaria
7. Ter conhecimento sobre unidades de medida
no Sistema Internacional e Inglês
Capacidades sociais, organizativas e metodológicas:
1.
Manter relacionamento interpessoal (3)
2.
Manter-se atualizado (57)
3.
Ser analítico
4.
Ser detalhista (54)
5.
Ser observador (55)
6.
Ser organizado (57)
7.
Ser pró-ativo (54)
8.
Ser responsável (57)
9.
Ter capacidade de transferir conhecimentos (3)
10. Ter concentração (56)
11. Ter consciência prevencionista em relação à
saúde, segurança e meio ambiente (42)
12. Ter iniciativa (19)
13. Ter raciocínio lógico (57)
14. Ter visão espacial (43)
15. Tomar decisões (57)

Conhecimentos


Conjuntos numéricos: números naturais;
números inteiros; números racionais;
números reais.



Elementos de geometria: ponto; reta; plano;
ângulos; polígonos; triângulos;
quadriláteros; elementos da circunferência
e círculo; sólidos; medidas, unidades e
transformações.



Razão: definição; razões equivalentes;
razões especiais.



Proporção: definição; propriedade
fundamental; grandezas; regra de três
simples; teorema de Tales.



Triângulo retângulo: elementos; relação de
Pitágoras; razões trigonométricas; cálculo
de cotas desconhecidas; planificação de
sólidos.



Elementos de Álgebra: monômio
polinômio: produtos notáveis; fatoração.



Análise
Combinatória:
princípio
fundamental da contagem; fatorial; arranjo
simples; permutação simples; combinação
simples.



Estatística: definições; freqüência; tabelas;
gráficos; valores de tendência central;
desvio padrão.

e
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COMPONENTE CURRICULAR: Ciências Aplicadas
Competências Básicas e de Gestão
Conhecimentos

Fundamentos técnicos e científicos

1.

Interpretar tabela e gráficos (4)

2.

Reconhecer materiais metálicos e suas ligas (12)

3.

Identificar as propriedades físicas e químicas dos
materiais (4)

4.



Materiais metálicos e suas ligas:
definição;origem;composição;proprie
dades físicas; gerenciamento de
resíduos.



Medidas físicas e unidades:
algarismos significativos; regras de
arredondamento; notação científica;
sistema de unidades; grandeza
física.



Forças: definição; classificação;
características; sistema de forças; a
força-peso; a força de atrito.



Máquinas simples: definição;
momento ou torque de uma força;
alavancas; plano inclinado; roldanas.



Eletricidade Básica: grandezas e
unidades elétricas; corrente; tensão;
proteção.



Termologia: temperatura; escalas
termométricas; pirômetros; calor;
transmissão do calor; dilatação
térmica; diagrama ferro – carbono.



Química dos materiais: átomo;
ligações químicas; funções químicas
inorgânicas; corrosão.

identificar os elementos de resistência dos
materiais.

Capacidades sociais, organizativas e metodológicas:
1.

Manter relacionamento interpessoal (3)

2.

Manter-se atualizado (57)

3.

Saber argumentar

4.

Ser analítico

5.

Ser detalhista (54)

6.

Ser observador (55)

7.

Ser organizado (57)

8.

Ser pró-ativo (54)

9.

Ser responsável (57)

10. Ter capacidade de transferir conhecimentos (3)
11. Ter concentração (56)
12. Ter consciência prevencionista em relação à
saúde, segurança e meio ambiente (42)
13. Ter iniciativa (19)
14. Ter raciocínio lógico (57)
15. Tomar decisões (57)
16. Zelar pelos procedimentos técnicos (52)
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COMPONENTE CURRICULAR: Desenho Técnico
Competências Básicas e de Gestão
Fundamentos técnicos e científicos

1. Interpretar desenho técnico de estampos (4)
2. Interpretar desenho técnico mecânico (28)
3. Interpretar simbologia de desenho técnico
mecânico (2)
4. Interpretar simbologias de acabamento
superficial



Caligrafia técnica: largura das linhas para
escrita, traçado de caracteres-proporção.



Figuras e sólidos geométricos: ponto,
linha e reta, superfícies planas e figuras
planas; cubo, pirâmides, prismas e
sólidos de revolução.



Perspectiva isométrica: definição, traçado
de modelos.



Projeção ortográfica: definição, tipos de
linhas, planos de projeção, vistas.



Cotagem: definição; elementos; com eixo
de simetria; detalhes; simbologias; por
face de referência; por linhas básicas;
furos espaçados igualmente; espaços
reduzidos; por Coordenadas.



Supressão de vistas: semelhantes,
diferentes, por notação, por sinais.



Escala: definição, natural, de ampliação,
de Redução.



Corte: definição, tipos, omissão de corte.



Encurtamento.



Seção: sobreposta a vista; interrupção da
vista; fora de vista.



Casos especiais de projeção ortográfica:
vistas laterais, vista auxiliar, vista
simplificada, rotação de detalhes e vista
especial com indicação.



Rugosidade superficial: acabamento,
indicações de tratamento e fabricação,
recartilhado.



Componentes padronizados: roscas,
arruelas e anéis, pinos, travantes,
cupilhas e eixos, rebites, molas,
chavetas, polias e correias, roda dentada,
rolamentos.



Tolerância: dimensional, geométrica,
ajustes e aplicações – tabela ISO.



Desenho rigoroso de detalhes e de
conjuntos.

5. Desenhar conjuntos mecânicos
6. Reconhecer projeções ortogonais
7. Desenvolver visão espacial
Capacidades sociais, organizativas e metodológicas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Manter relacionamento interpessoal (3)
Manter-se atualizado (57)
Saber argumentar
Ser analítico
Ser detalhista (54)
Ser observador (55)
Ser organizado (57)
Ser pró-ativo (54)
Ser responsável (57)
Ter concentração (56)
Ter consciência prevencionista em relação à
saúde, segurança e meio ambiente (42)
Ter iniciativa (19)
Ter raciocínio lógico (57)
Ter visão espacial (43)
Ter visão sistêmica (2)
Zelar pelos procedimentos técnicos (52)

Conhecimentos
Desenho: diferenças entre desenho
técnico e artístico, unidades de medidas,
características, funções e manejos de
materiais e instrumentos
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COMPONENTE CURRICULAR: Comunicação Oral e Escrita
Competências Básicas e de Gestão
Fundamentos técnicos e científicos
1. Comunicar-se com clareza, oralmente e por
escrito (12).
2. Saber Argumentar.
3. Ler e interpretar textos (23).
4. Preencher requisições.
5. Ler e interpretar procedimentos e relatórios.
6. Elaborar relatórios técnicos.
7. Interpretar ordem de serviço.
8. Elaborar ordem de serviço.
9. Interpretar manuais e catálogos de
fabricantes.
10. Interpretar tabela e gráficos (4)
11. Utilizar termos técnicos
12. Pesquisar em meios impressos e eletrônicos

Conhecimentos


Comunicação: processo; níveis de fala.



Técnica de Intelecção de Texto: análise
textual; temática; interpretativa.



Parágrafo: estrutura interna; unidade
interna; tipos de parágrafo.



Descrição de: objeto; processo;
ambiente.



Texto dissertativo e argumentação:
estrutura.



Estruturas-padrão: relatório técnico;
ordem de serviço; requisição.

Capacidades sociais, organizativas e metodológicas:
1. Manter relacionamento interpessoal (3)
2. Manter-se atualizado (57)
3. Saber administrar o tempo
4. Saber argumentar
5. Ser analítico
6. Ser detalhista (54)
7. Ser observador (55)
8. Ser organizado (57)
9. Ser pró-ativo (54)
10. Ser responsável (57)
11. Ter concentração (56)
12. Ter consciência prevencionista em relação
à saúde, segurança e meio ambiente (42)
13. Ter flexibilidade (4)
14. Ter iniciativa (19)
15. Ter raciocínio lógico (57)
16. Tomar decisões (57)
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COMPONENTE CURRICULAR: Iniciação à Informática
Competências Básicas e de Gestão
Conhecimentos
Fundamentos técnicos e científicos
1.

Formatar textos

2.

Ter domínio de funcionamento de antivírus

3.

Aplicar funções
eletrônica

4.

Configurar arquivos para impressão

5.

Gerenciar arquivos

6.

Formatar slides

7.

Elaborar gráfico em meio eletrônico

8.

Digitar textos

9.

Pesquisar em meio eletrônico

matemáticas

em



Sistema Operacional: definição e
tipos; trabalho com janelas;
acessórios; menu de ajuda; lixeira;
gerenciador de arquivos; diferença
entre sistema; operacional e
aplicativo.



Vírus de Computador: características;
programas antivírus; utilização.



Editor de Textos: características;
arquivos; digitação de textos;
formatação: - Normalização (ABNT);
Inserção de quebra e número de
páginas; cabeçalho e rodapé; edição;
limpar; verificação de ortografia;
impressão de arquivos.



Internet: utilização; navegação;
pesquisa; correio eletrônico;
downloads.



Planilha Eletrônica: características;
criação de planilhas; formatação de
células; entrada de dados; funções;
criação de gráficos na planilha;
impressão da planilha.



Apresentação Gráfica: característica;
modos de trabalho; trabalhar com
texto no slide; objetos gráficos;
recursos especiais para inserção de
som e vídeo; apresentação eletrônica.

planilha

Capacidades sociais, organizativas e metodológicas:
1.

Manter-se atualizado (57)

2.

Saber argumentar

3.

Ser analítico

4.

Ser detalhista (54)

5.

Ser observador (55)

6.

Ser organizado (57)

7.

Ser pró-ativo (54)

8.

Ser responsável (57)

9.

Ter capacidade de transferir conhecimentos (3)

10. Ter concentração (56)
11. Ter consciência prevencionista em relação à
saúde, segurança e meio ambiente (42)
12. Ter iniciativa (19)
13. Ter raciocínio lógico (57)
14. Ter visão espacial (43)
15. Tomar decisões (57)
16. Zelar pelos procedimentos técnicos (52)

31

COMPONENTE CURRICULAR: Controle Dimensional
Competências Básicas e de Gestão
Fundamentos técnicos e científicos
1. Utilizar instrumentos de medição (2)

Conhecimentos


Laboratório de metrologia:
Características; Finalidades;
Instrumentos; Terminologia utilizada
na medição; Postura do operador;
Requisitos para garantia da qualidade.



Erros de medição: Características;
Tipos; Fontes; Gráfico de erros;
Processo de correção.



Sistema de tolerância e ajustes ISO:
Importância da normalização;
Produção; Intercambiabilidade;
Grupos de dimensões; Campo de
tolerância; Posições dos índices
literais e numéricos; Dimensões;
Afastamentos; Intervalo de tolerância;
Sistemas; Classes de ajustes; Leitura
e interpretação de tabelas.

2. Ser analítico



Calibradores: Tipos; Utilização.

3. Ser detalhista (54)



Goniômetro: Características e
nomenclatura; Funcionamento e
leitura; Conservação.



Relógios apalpadores: Tipos e
acessórios; Características e
nomenclatura; Funcionamento e
leitura; Conservação.



Relógios comparadores: Tipos e
acessórios; Características e
nomenclatura; Funcionamento e
leitura; Conservação.



Medição de rugosidade superficial:
Características; Normalização;
Montagem e regulagem do
rugosímetro; Interpretação de
gráficos; Conservação.



Tolerância de forma e posição:
Características; Importância;
Normalização; Dispositivos de
medição.



Durômetro: Definição de dureza;
Métodos de medição; Tabelas; Erros
de medição.



Paquímetros especiais: Tipos;
Características e nomenclatura;
Funcionamento e leitura;
Conservação; Polegada fracionária e
milesimal.

2. Aplicar técnicas de medição e controle (6)
3. Identificar o acabamento de superfícies usinadas
4. Verificar a rugosidade superficial das peças(2)
5. Reconhecer as unidades de medidas (7)
6. Aplicar sistema internacional de medidas
7. Aplicar sistema ISO de tolerância e ajuste (3)
8. Aplicar procedimentos técnicos de medição de
dureza
9. Relacionar tipos de dureza (Rockwell, Vickers, Brinnell)
10. Operar máquinas de medição tridimensional
Capacidades sociais, organizativas e metodológicas:
1. Manter-se atualizado (57)

4. Ser observador (55)
5. Ser organizado (57)
6. Ser responsável (57)
7. Ter capacidade de transferir conhecimentos (3)
8. Ter concentração (56)
9. Ter consciência prevencionista em relação à saúde,
segurança e meio ambiente (42)
10. Ter iniciativa (19)
11. Ter raciocínio lógico (57)
12. Ter visão espacial (43)
13. Tomar decisões (57)
14. Zelar pelos procedimentos técnicos (52)
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COMPONENTE CURRICULAR: Controle Dimensional – continuação
Competências Básicas e de Gestão
Conhecimentos


Micrômetros: Externos; Internos; Especiais.



Blocos-padrão: Tipos e características;
Utilização e acessórios; Conservação.



Régua e mesa de seno: Tipos e
características; Funcionamento; Interpolação
de minutos e exercícios; Conservação.



Medição de encaixe rabo-de-andorinha:
Definição; Aplicação; Desenvolvimento de
fórmulas.



Medição de roscas: Definição; Tipos e
características; Aplicação; Fórmulas e
tabelas; Tolerâncias admissíveis.



Projetor de perfil: Tipos e características;
Funcionamento; Projeções; Conservação.
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COMPONENTE CURRICULAR: Desenho Assistido por Computador
Competências Básicas e de Gestão
Fundamentos técnicos e científicos

Conhecimentos


Ambiente do desenho assistido por
computador (CAD): história da
computação gráfica; termologia
técnica; sistema de coordenadas;
criação de objetos gráficos.



Ferramentas de precisão.



Comandos de edição.



Controle da imagem: visualização de
desenhos; propriedade da imagem.



Texto: dimensionamento; caixa de
texto; alteração de texto.



Bibliotecas: geração; bloco; inserção
de blocos; explosão.



Desenho tridimensional: elementos de
tela; termologia técnica; plano de
trabalho; posição da UCS; barras de
visualização do modelo; modelamento
de superfícies; edição de superfícies;
visualização de entidades;
modelamento de sólidos; criação de
rascunhos; criação de perfis; edição
de perfis; manipulação de restrições;
gerações de sólidos; operações com
sólidos; plano de trabalho;
referenciando o modelo;
parametrização de modelo;
montagem de conjuntos; vistas
explodidas; geração de vistas 2D
automáticas.



Plotagem: configuração; desenho no
espaço do modelo – model space;
desenho no espaço do papel – paper
space.

1. Elaborar desenho técnico relacionado a produto e
ferramental
2. Elaborar desenho técnico, considerando o seu
desenvolvimento e especificações técnicas
3. Elaborar em software específico o
tridimensional do produto e ferramenta (5)

desenho

Capacidades sociais, organizativas e metodológicas
1. Manter relacionamento interpessoal (3)
2. Manter-se atualizado (57)
3. Ser analítico
4. Ser detalhista (54)
5. Ser observador (55)
6. Ser organizado (57)
7. Ser pró-ativo (54)
8. Ser responsável (57)
9. Ter capacidade de transferir conhecimentos (3)
10. Ter concentração (56)
11. Ter consciência prevencionista em relação à saúde,
segurança e meio ambiente (42)
12. Ter iniciativa (19)
13. Ter raciocínio lógico (57)
14. Ter visão espacial (43)
15. Ter visão sistêmica (2)
16. Tomar decisões (57)
17. Zelar pelos procedimentos técnicos (52)
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COMPONENTE CURRICULAR: Tecnologia de Usinagem
Competências Básicas e de Gestão
Fundamentos técnicos e científicos
1. Identificar a capacidade das máquinas (2)

Conhecimentos


Soldagem: soldabilidade dos
materiais.



Processos de soldagem: oxigás;
eletrodo revestido; TIG

5. Selecionar o processo de usinagem e fabricação
(24)



Ferramentas manuais:
características; aplicação; tipos.

6. Identificar os tipos de lubrificantes



Óleos: definição; tipos; aplicação;
manutenção; descarte.

8. Selecionar os parâmetros de usinagem (7)



9. Identificar os processos de fabricação e montagem
(2)

Ferro-gusa: definição; utilização;
processo de obtenção; alto forno.



Ferro fundido: definição; processo
de obtenção; características e
funcionamento do forno cubilot;
cinzento; nodular; branco.



Aço: definição; processo de
obtenção; aço-liga; classificação e
aplicação do aço; aço especial –
inoxidável.



Metais não-ferrosos: definição;
classificação quanto à densidade;
cobre; liga de cobre e zinco (latão);
liga de cobre e estanho (bronze);
chumbo; zinco; estanho; alumínio;
ligas de alumínio.



Conseqüências provocadas pela
obtenção de metais ferrosos e nãoferrosos: riscos à saúde;
doenças;impacto ambiental; controle
de resíduos e efluentes; reciclagem.



Uniões desmontáveis: parafusos,
porcas e arruelas; pinos e cavilhas;
rebites.



Fundamentos de corte de metais:
efeito da cunha; ângulo das
ferramentas de corte; fatores de
influência dos ângulos.



Processos de fabricação: geração
de força de coesão; rompimento das
forças de coesão.



Tratamento térmico: definição; tipos.



Eixos e árvores: eixos; árvore;
materiais de construção e
aplicações.

2. Determinar fluidos de corte e refrigeração (4)
3. Identificar os elementos de fixação
4. Selecionar ferramentas de corte (5)

7. Selecionar rebolos

10. Identificar as fórmulas utilizadas para cálculo dos
parâmetros de usinagem (2).
11. Identificar as aplicações de ferramentas manuais
12. Calcular o tempo de usinagem
13. Determinar os tipos de tratamento térmico (3)
Capacidades sociais, organizativas e metodológicas:
1. Manter relacionamento interpessoal (3)
2. Manter-se atualizado (57)
3. Saber argumentar
4. Ser analítico
5. Ser detalhista (54)
6. Ser observador (55)
7. Ser organizado (57)
8. Ser responsável (57)
9. Ter capacidade de transferir conhecimentos (3)
10. Ter concentração (56)
11. Ter consciência prevencionista em relação à saúde,
segurança e meio ambiente (42)
12. Ter iniciativa (19)
13. Ter raciocínio lógico (57)
14. Ter visão espacial (43)
15. Ter visão sistêmica (2)
16. Tomar decisões (57)
17. Zelar pelos procedimentos técnicos (52)
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COMPONENTE CURRICULAR: Tecnologia de Usinagem – continuação
Competências Básicas e de Gestão
Conhecimentos


Chavetas: definição; tipos e aplicações;
tolerâncias e ajustes; materiais de
construção; tabelas.



Acoplamentos: definição; características;
funcionamento; tipos.



Mancais: definição; de deslizamento; de
rolamento.



Esforços mecânicos: tração e compressão;
cisalhamento; torção; flexão; definição de
flambagem.



Elementos de elevação: cabos e cordas;
roldanas; correntes e elos.



Molas helicoidais: definição; tração e
compressão; dimensões; alongamento e
compressão no regime elástico; relação entre
força e deslocamento.



Torneamento: ângulos da ferramenta para
tornear; seção do cavaco; ferramentas de
metal duro; ferramentas de cerâmica;
ferramentas.



Fresagem: definição; método de ação da
fresa; geometria de corte das fresas;
adequação da fresa à dureza do material;
formas; movimento discordante e
concordante; tipos de fresas; pastilhas
intercambiáveis; aplicações; montagem
combinada; vida útil.



Mandrilamento: definição; operação; precisão
de usinagem; ferramentas de mandrilar;
mandriladora.



Usinagem por abrasão: definição; abrasivos;
aglomerante; identificação dos rebolos;
inspeção, montagem e balanceamento;
dressagem; processos de retificação;
características gerais da retificação.



Conseqüências nos processos de usinagem:
riscos à saúde; doenças; impacto ambiental;
controle de resíduos e efluentes; reciclagem.
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COMPONENTE CURRICULAR: Tecnologia de Usinagem – continuação
Competências Básicas e de Gestão
Conhecimentos


Normas brasileiras: NBR - 6173 - processos
mecânicos de usinagem; NBR - 6162 conceitos da técnica de usinagem,
movimentos e relações geométricas.



Materiais plásticos: definição; classificação;
aplicações; usinagem de materiais plásticos.



Transmissões flexíveis: correias e polias
planas; correias e polias trapezoidais;
correias dentadas; correntes.



Engrenagens: definição; elementos básicos;
perfil dos dentes; tipos e características;
seleção de materiais e tratamentos térmicos;
processo de geração.



Manutenção: definição; objetivo; manutenção
corretiva; manutenção preventiva;
manutenção preditiva; manutenção produtiva
total.



Ferramentas de corte: processo de obtenção
dos insertos de carboneto metálico;
produtividade na usinagem; fatores básicos
da usinagem; controle do cavaco; parâmetros
de corte; tipos de desgaste da ferramenta;
seleção da pastilha e do suporte.



Princípio da hidráulica; histórico; vantagem e
desvantagem na utilização; unidades
fundamentais; lei de pascal



Reservatório; função; construção



Válvula de pressão; válvula de segurança



Instrumentos de medição; manômetro;
isoladora de manômetro



Atuadores hidráulicos; definição; tipos;
componentes



Motores e bombas hidráulica; funcionamento;
aplicação



Válvula de controle direcional; definição;
classificação:



Princípios de pneumática; vantagem e
desvantagem na utilização



Válvula de controle direcional; definição;
classificação; ar comprimido; produção;
preparação



Unidade de conservação; filtro de ar
comprimido; regulador de pressão;
lubrificador de ar comprimido



Atuadores pneumáticos: definição; tipos;
componentes
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COMPONENTE CURRICULAR: Comando Numérico Computadorizado
Competências Básicas e de Gestão
Fundamentos técnicos e científicos
1. Identificar os procedimentos de funcionamento da
máquina



2. Identificar os comandos de programação da
máquina
3. Calcular parâmetros de corte empregando
softwares específicos



Plano cartesiano: origem; eixo;
quadrante; localização de pontos;
distância entre dois pontos.



Funções de programação: formato;
tipos de funções.



Programação convencional (passo-apasso): estrutura do programa;
absoluto; incremental; interpolação
linear; interpolação circular; com
compensação do raio da ferramenta;
roscar; com arredondamento e chanfro;
com funções complementares.



Programação de ciclo automático em
torno: ciclo de desbaste; paralelo ao
perfil final da peça; furação com
quebra-cavaco; canais; roscas;
cancelamento de ciclos automáticos.



Programação de ciclo automático em
centro de usinagem: cavidade; furação
com quebra-cavaco; furação;
mandrilamento.



Programação utilizando software
(parâmetros de corte).



Máquinas-ferramenta: sistemas de
acionamento dos eixos; sistemas de
medição; motor principal; guias; painel
do comando; torre de troca de
ferramentas; troca rápida; automática.



Procedimentos de utilização e
operação das máquinas: ligar;
referenciar; movimentar os eixos;
tornear castanhas (torno a comando
numérico); selecionar programa;
introduzir valores; executar usinagem
de peças; interromper a execução do
programa de usinagem da peça;
reiniciar a usinagem com qualquer
ferramenta no meio do programa;
mensagens de falhas e alerta; desligar
o comando numérico e a máquina.

4. Elaborar programas para usinagem de peças
5. Inserir programa da peça manualmente
6. Simular a programação da peça a ser usinada
7. Usinar a peça em máquinas CNC

Capacidades sociais, organizativas e metodológicas:
1. Manter-se atualizado (57)
2. Saber administrar o tempo
3. Ser analítico
4. Ser detalhista (54)
5. Ser observador (55)
6. Ser organizado (57)
7. Ser responsável (57)
8. Ter capacidade de transferir conhecimentos (3)
9. Ter concentração (56)
10. Ter consciência prevencionista em relação à saúde,
segurança e meio ambiente (42)
11. Ter iniciativa (19)
12. Ter raciocínio lógico (57)
13. Ter visão espacial (43)
14. Ter visão sistêmica (2)
15. Tomar decisões (57)
16. Zelar pelos procedimentos técnicos (52)

Conhecimentos
Comando numérico: histórico;
definição; tipos; comando numérico
com microcomputador; vantagens e
desvantagens; sistema de
coordenadas.
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COMPONENTE CURRICULAR: Desenvolvimento Comportamental
Competências Básicas e de Gestão
Fundamentos técnicos e científicos

Conhecimentos

1. Planejar o trabalho, em função da peça a ser
fabricada
2. Utilizar os procedimentos de higienização e
asseio corporal
3. Trabalhar em equipe, garantindo o cumprimento
de prazos estabelecidos
4. Identificar os principais agentes agressores à
saúde, à segurança do trabalho e ao meio
ambiente
5. Aplicar as normas de organização e limpeza dos
locais de trabalho na empresa
6. Utilizar EPI e EPC de acordo com o trabalho a ser
executado



Ética: definição; limites; procedimentos.



Auto-conhecimento: definição;
importância; características individuais.



Relacionamento interpessoal:
comunicação.



Negociação: técnicas; argumentação;
atendimento:



Planejamento: etapas; níveis;
organização;controle.



Motivação: definição; níveis
motivacionais do ser humano; automotivação.

Capacidades sociais, organizativas e metodológicas:
1. Manter relacionamento interpessoal (3)
2. Manter-se atualizado (57)
3. Saber administrar o tempo
4. Saber argumentar
5. Ser analítico
6. Ser detalhista (54)
7. Ser observador (55)
8. Ser organizado (57)
9. Ser pró-ativo (54)
10. Ser responsável (57)
11. Ter capacidade de transferir conhecimentos (3)
12. Ter concentração (56)
13. Ter consciência prevencionista em relação à
saúde, segurança e meio ambiente (42)
14. Ter flexibilidade (4)
15. Ter iniciativa (19)
16. Ter raciocínio lógico (57)
17. Ter visão sistêmica (2)
18. Tomar decisões (57)
19. Trabalhar com atenção (13)
20. Zelar pelos procedimentos técnicos (52)



Percepção: definição e fundamentos;
ilusão perceptiva; organização
perceptiva.



Diferenças individuais: definição;
preconceitos; julgamento e rotulagem
de pessoas.



A.P.T.D. – análise de problemas e
tomada de decisão: técnicas de
resolução de problemas; formas de
administração de conflitos:



Trabalho em equipe: funções;
instrumentos.



Liderança: definição; estilos; perfil.



Qualidade de vida: acidentes; poluição;
desequilíbrio global do planeta.
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COMPONENTE CURRICULAR: Processos de Usinagem
Competências Básicas e de Gestão
Fundamentos Técnicos e científicos:
1. Identificar os métodos e processos de usinagem (2)

Conhecimentos


Furadeira: tipos; características;
acessórios; velocidade de corte;
polias e correias; fluidos de corte;
velocidade de corte; tabelas.



Esmerilhadoras: tipos;
características; retificação de rebolo.



Mesa de traçagem e controle:
definição; tipos; condições de uso;
conservação.



Morsa de bancada: definição; tipos;
nomenclatura; condições de uso.



Limas: tipos; classificação;
nomenclatura; condições de uso;
conservação.



Serra manual: características de
arco para lâminas de serra; seleção
de acordo com material e
dimensões.



Brocas: nomenclatura;
características; tipos; geometria de
corte para usinagem.



Ferramentas de corte: definição;
perfis; aplicações; ângulos; tabela;
sistema de fixação; perfis
normalizados; especificação
segundo normas.



Machos e cossinetes: tipos e
características; tabelas de roscas;
desandadores e porta-cossinete.



Alargadores: tipos e características;
condições de uso.



Roscas: nomenclatura; tipos;
características, fórmulas, normas de
construções segundo a associação
brasileira de normas técnicas
(ABNT);



Peças metálicas de união: tipos;
características.



Instrumentos de medição e controle:
régua graduada; paquímetro;
micrômetro externo; verificadores;
réguas de controle; esquadro;
transferidor de graus; relógio
comparador.

2. Selecionar operações de usinagem (6)
3. Selecionar processos de fabricação mecânica
(usinagem, soldagem) (11)
4. Utilizar parâmetros para cálculos de usinagem (2)
5. Selecionar os processos de fabricação e montagem
6. Relacionar os processos de usinagem (6)
7. Utilizar técnica de ferramentas manuais
8. Calcular o tempo de usinagem
9. Usinar peças em máquinas convencionais
Capacidades sociais, organizativas e metodológicas:
1. Manter relacionamento interpessoal (3)
2. Manter-se atualizado (57)
3. Saber administrar o tempo
4. Saber argumentar
5. Ser analítico
6. Ser detalhista (54)
7. Ser observador (55)
8. Ser organizado (57)
9. Ser pró-ativo (54)
10. Ser responsável (57)
11. Ter capacidade de transferir conhecimentos (3)
12. Ter concentração (56)
13. Ter consciência prevencionista em relação à
saúde, segurança e meio ambiente (42)
14. Ter flexibilidade (4)
15. Ter iniciativa (19)
16. Ter raciocínio lógico (57)
17. Ter visão espacial (43)
18. Ter visão sistêmica (2)
19. Tomar decisões (57)
20. Trabalhar com atenção (13)
21. Zelar pelos procedimentos técnicos (52)
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COMPONENTE CURRICULAR: Processos de Usinagem – continuação
Competências Básicas e de Gestão
Conhecimentos:


Retificadora plana: definição;
características; acessórios; placas
magnéticas; cálculos; tabelas; avanço de
corte; conservação.



Retificadora cilíndrica universal: definição;
características; acessórios; cálculos;
tabelas; avanço de corte; conservação.



Rebolos: tipos; características;
especificações para seleção; dimensões;
velocidade de corte; cálculos de RPM;
tabelas; avanço de corte; especificação de
diamante para retificação de rebolos.



Torno mecânico horizontal: nomenclatura;
características; acessórios; funcionamento;
condições de uso; velocidade de corte;
cálculo de RPM; avanço de corte no torno;
polias e correias; fluidos de corte; anéis
graduados; torneamento cônico;
determinação do ângulo de inclinação do
carro superior; cone morse; acessórios;
lunetas.



Sistemas de lubrificação: lubrificante;
características; ranhuras e chanfros;
poluição do meio ambiente; descarte;
reciclagem de óleos.



Substância para traçagem de peças:
emprego; tipos; características.



Higiene e segurança: cuidados pessoais;
cuidados com o ambiente da oficina;
segurança.



Serra mecânica: tipos; características;
lâminas de serra para máquinas.



Fornos de tratamento térmico: tipos e
características; meios de aquecimento e
resfriamento.



Tratamento térmico: recozimento; têmpera;
revenimento; normalização; cementação;
resfriamento; descarte de resíduos.



Aços-liga: definição; identificação;
aplicações nas construções mecânicas.
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COMPONENTE CURRICULAR: Processos de Usinagem – continuação
Competências Básicas e de Gestão
Conhecimentos


Ligas de metais não-ferrosos:
características e emprego; tipos de ligas;
alumínio e suas ligas.



Recartilhas: tipos; características; tabela
de aplicação.



Tolerância: interpretação das tabelas de
tolerâncias do sistema iso; classes de
ajustes.



Fresadora: características; classificação;
funcionamento; condições de uso;
cabeçotes universal e vertical; rendimento
de corte; formas de fresagem; pinças e
porta-pinças; lubrificação.



Elementos de fixação: definição; tipos;
condições de uso; conservação.



Equipamento para soldagem pelo
processo oxiacetilênico: composição;
gases para soldagem; metais de base e
consumíveis; normalização e simbologia;
segurança no trabalho.



Equipamento para soldagem pelo
processo eletrodo revestido: fontes de
corrente para soldagem; metais de base e
consumíveis; segurança no trabalho.



Usinagem: torneamento; fresamento;
retificação; furação; esmerilhamento;
soldagem; rosqueamento; operações de
bancada; tratamento térmico.
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COMPONENTE CURRICULAR: Projeto de Estampos
Competências Específicas e de Gestão
UNIDADE DE COMPETÊNCIA 1 - UC 1

Conhecimentos
TECNOLOGIA DA FERRAMENTARIA:

Capacidades Técnicas



Aço liga (aço ferramenta): definição;
características; normas; propriedades
físicas; aplicação; tratamento térmico.



Grafite: definição; características;
propriedades físicas; aplicação.



Cobre eletrolítico: definição;
características; propriedades físicas;
aplicação.



Resinas: definição; características;
propriedades físicas e químicas;
normas; aplicação.



Bronze: definição; características;
propriedades físicas; normas;
aplicação.



Estampos: definição; conjunto superior;
conjunto inferior; tipos; folgas; esforço;
sistema de avanço; disposição da peça
na tira; localização da espiga;
procedimentos de montagem e
desmontagem.



Desenvolvimento de embutidos:
fórmulas; número de passagens
(cálculos); raios de embutir.



Desenvolvimento de dobras: cálculo da
linha neutra; tipos de dobras.



Prensas: definição; tipos;
funcionamento.



Programa de prevenção de riscos à
prensas e similares – PPRPS -



Fenômenos do processo de
estampagem: corte; dobra; repuxo.



Lubrificantes (estampagem): tipos;
aplicação; seleção em função.



Tabelas de acompanhamento – check
list:cronogramas:



Ficha de manutenção do estampo:
lubrificação; histórico.



Eletroerosão: definição; tipos;
características; terminologia; cálculos;
limpeza.



Capacidade produtiva das Máquinas:
Definição; Características;

1. Analisar material de acordo com capacidade
produtiva
2. Aplicar cálculos técnicos
3. Aplicar ferramentas de acompanhamento
4. Aplicar simbologia adequada (4)
5. Aplicar técnicas de laboratório
6. Aplicar tecnologia de eletroerosão
7. Calcular a resistência de corte dos materiais
8. Comparar materiais de acordo com sua
aplicação
9. Consultar as normas de materiais metálicos e
não metálicos
10. Consultar catálogos técnicos (5)
11. Consultar catálogos técnicos do fabricante (2)
12. Consultar norma técnicas (2)
13. Consultar tabelas de resistência dos materiais
14. Corrigir falhas do projeto
15. Definir dureza de acordo com o elemento a ser
construído
16. Definir máquinas/equipamentos de acordo com o
projeto
17. Definir material de acordo com capacidade
produtiva (2)
18. Definir rugosidade de acordo com a geometria do
produto e processo de estampagem
19. Definir rugosidade de acordo com o elemento a
ser construído
20. Determinar procedimentos conforme normas
21. Efetuar cálculos de desvios
22. Efetuar cálculos técnicos aplicados ao processo
23. Empregar dispositivos e procedimentos de
segurança na construção de ferramentas(3)
24. Fazer cheklist dos componentes do estampo
25. Identificar a capacidade de máquinas(3)
26. Identificar as propriedades físicas dos materiais
empregados nas ferramentas
27. Identificar diferentes tipos de materiais de acordo
com o projeto (2)
28. Identificar o material a ser aplicável de acordo
com suas propriedades (2)
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COMPONENTE CURRICULAR: Projeto de Estampos – continuação
Competências Específicas e de Gestão
29. Capacidades Técnicas
Conhecimentos
30. Identificar os componentes dos estampos (5)
31. Identificar os materiais utilizados na construção de
PROJETO DE ESTAMPOS
ferramentas(12)
32. Interpretar normas técnicas (5)
 Projeto: definição; característica;
33. Preencher ficha de manutenção
análise de viabilidade: concepção
34. Propor alterações no projeto
(definição do produto); desenho técnico
35. Reconhecer as características funcionais de
do produto; protótipo; simulação.
estampos
 Desenho técnico da ferramenta
36. Reconhecer características funcionais das prensas
(montagem): detalhes; projeções
37. Reconhecer funcionabilidade e objetivo do projeto (2)
ortogonais; legenda; plotagem; revisão.
38. Reconhecer funcionamento de conjunto
39. Reconhecer materiais conforme normalização
40. Reconhecer o funcionamento do estampo
41. Reconhecer técnicas de montagem
42. Reconhecer técnicas de usinagem
43. Reconhecer tecnologia dos materiais
44. Relacionar dados da prensa com o projeto
45. Selecionar a prensa em função do estampo a ser
construído(5)
46. Selecionar norma em função do elemento a ser
construído
47. Selecionar o lubrificante utilizado na estampagem
48. Selecionar o material para o projeto da ferramenta
em função do seu comportamento físico e
químico (2)
49. Simular o funcionamento do estampo virtual
(software especifico) (2)
50. Utilizar normas técnicas (2)
51. Utilizar tabelas de ajustes e tolerância
52. Utilizar tabelas de dureza dos materiais
53. Utilizar tabelas de tolerância dimensional (2)
54. Utilizar tabelas de tolerância geométrica
55. Utilizar tabelas de tolerância superficial
Capacidades sociais, organizativas e metodológicas:
1. Manter-se atualizado (3)
2. Ser detalhista (3)
3. Ser observador (3)
4. Ser organizado (3)
5. Ser pró-ativo (3)
6. Ser responsável (3)
7. Ter concentração (3)
8. Ter consciência prevencionista em relação à
saúde, segurança e meio ambiente (3)
9. Ter raciocínio lógico (3)
10. Tomar decisões (3)
11. Trabalhar com atenção (3)
12. Zelar pelos procedimentos técnicos (3)
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COMPONENTE CURRICULAR: Planejamento e Construção de Estampos
Competências Específicas e de Gestão
UNIDADE DE COMPETÊNCIA 2 - UC 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Conhecimentos
Capacidades Técnicas
PLANEJAMENTO: ETAPAS DE CONSTRUÇÃO
Analisar os recursos disponíveis
 Matéria prima: requisição; seleção de
Avaliar custo e tempo de fabricação
fornecedores; codificação de itens
Calcular tempo de construção do projeto (3)
padronizados (pinos, parafusos,
molas); controle (de medidas, por
Comparar preços de fornecedores
fagulhas).
Criar instrumento de controle de preços (2)
Criar um cronograma de acompanhamento
 Técnica de execução: prioridades de
usinagem; recursos e limites da
Determinar o valor-hora das máquinas
máquina; seqüência de operação.
selecionadas para o projeto
Determinar os processos (máquinas e operações
 Cronograma: tipos; previsão de
manuais) onde serão realizadas as tarefas
construção; acompanhamento
Determinar parâmetros de usinagem das
máquinas e ferramentas (2)
Reconhecer montagens e elementos do conjunto
Estabelecer a seqüência de execução do projeto
Estabelecer quantidade de pessoas para realizar o
projeto
Estimar a quantidade de horas para realizar o
projeto (2)
Estimar o tempo de execução do trabalho
Identificar o valor-hora dos profissionais
envolvidos no projeto
Identificar fabricantes e fornecedores de materiais
e ferramentas
Identificar a disponibilidade de máquina para cada
etapa do processo de usinagem
Identificar o material a ser trabalhado
Identificar o valor hora referencial de mercado das
máquinas selecionadas para a realização das
tarefas
Identificar os parâmetros de usinagem
Identificar projetos que são desenvolvidos pelo
mesmo setor (prioridades) (2)
Identificar recursos humanos para a realização
das tarefas
Interpretar tabelas, gráficos e catálogos técnicos
de máquinas (3)
Listar os materiais e insumos a serem utilizados
Planejar a carga e disponibilidade de máquinas e
mão de obra
Realizar cálculos técnicos
Reconhecer a seqüência lógica de montagem dos
elementos do conjunto
Reconhecer capacidade produtiva de usinagem da
máquina
Reconhecer instrumentos de medição e controle
Reconhecer montagem de elementos do conjunto
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COMPONENTE CURRICULAR: Planejamento e Construção de Estampos – continuação
Competências Específicas e de Gestão

31. Reconhecer prioridades de execução (2)
32. Reconhecer tecnologia de operações de
usinagem e construção (3)
33. Registrar valores dos materiais e insumos
necessários para o projeto
34. Selecionar máquinas e equipamentos
35. Utilizar catálogos eletrônicos e impressos
36. Verificar os recursos de usinagem da máquina
Capacidades sociais, organizativas e metodológicas:
1. Manter relaciomamento interpessoal (3)
2. Manter-se atualizado (14)
3. Saber administrar o tempo
4. Saber argumentar
5. Ser detalhista (14)ser observador (14)
6. Ser organizado (14)
7. Ser pró-ativo (14)
8. Ser responsável (14)
9. Ter concentração (14)
10. Ter consciência prevencionista em relação à
saúde, segurança e meio ambiente (8)
11. Ter flexibilidade (2)
12. Ter raciocínio lógico (14)
13. Ter visão espacial (11)
14. Ter visão sistêmica
15. Tomar decisões (14)
16. Trabalhar com atenção (4)
17. Zelar pelos procedimentos técnicos (9)
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COMPONENTE CURRICULAR: Planejamento e Construção de Estampos – continuação
Competências Específicas e de Gestão
UNIDADE DE COMPETÊNCIA 3 - UC 3
Capacidades técnicas
1. Aferir instrumentos utilizados na medição e controle (2)
2. Ajustar elementos padronizados (buchas e colunas,
pinos de guia, extratores,)

Conhecimentos
CONSTRUÇÃO


Operações: torneamento; fresamento;
retificação; polimento; furação;
vazamento; erosão; tratamento
térmico; manuais.



Montagem: folgas e ajustes;
rugosidade; fixação de conjuntos;
ajuste de fechamento.



Manufatura Assistida por Computador
– CAM: definição; características.



Ciclos de um produto e a tecnologia
Desenho Assistido por Computador /
Manufatura Assistida por computador
– CAD/CAM: ferramentas de construir;
ferramenta de modificar; ferramentas
de usinar; ferramentas de simular;
ferramentas de cotar.

3. Aplicar cálculos técnicos
4. Aplicar classe de ajuste
5. Comparar a dureza com o especificado no projeto
6. Confirmar folgas de corte, dobra e repuxo
7. Consultar normas técnicas
8. Consultar tabela iso de tolerância
9. Consultar tabelas técnicas e gráficas (2)
10. Controlar com calibradores
11. Controlar dimensional, acabamento e geometria
das peças (3)
12. Controlar geometria, dimensões e acabamento
das cavidades
13. Definir parâmetros de usinagem
14. Determinar sistema de fixação do elemento a ser
construído
15. Determinar tipos de tratamento térmico
16. Efetuar medições indiretas usando padrões de
comparação
17. Estabelecer as escalas de dureza
18. Identificar material a ser estampado
19. Identificar o tipo de máquina/ equipamento e
instrumento adequado
20. Identificar quais peças serão tratadas
termicamente
21. Identificar temperatura x tempo de acordo com
material e sua aplicação
22. Indicar os pontos de medição conforme geometria
da peça
23. Interpretar manuais e catálogos de máquinas (2)
24. Manter instrumento em perfeito estado de
conservação
25. Manusear instrumentos, segundo normas de
conservação e utilização
26. Utilizar equipamento de medição
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COMPONENTE CURRICULAR: Planejamento e Construção de Estampos – continuação
Competências Específicas e de Gestão
27. Operar equipamento de medir dureza
28. Utilizar rugosímetro
29. Preparar a superfície da peça a ser medida
30. Selecionar fluidos de corte e refrigeração de
acordo com o material
31. Selecionar meios de resfriamento
32. Utilizar equipamento oxiacetilênico
33. Utilizar ferramentas de acordo com a operação
(lima, pedra abrasiva, lixa, retificador manual),
seguindo procedimentos técnicos
34. Utilizar normas técnicas
35. Consultar tabela de medição de dureza
Capacidades sociais, organizativas e metodológicas:
1.

Manter relaciomamento interpessoal (3)

2.

Manter-se atualizado (14)

3.

Saber administrar o tempo

4.

Saber argumentar

5.

Ser detalhista (14)

6.

Ser observador (14)

7.

Ser organizado (14)

8.

Ser pró-ativo (14)

9.

Ser responsável (14)

10. Ter concentração (14)
11. Ter consciência prevencionista em relação à
saúde, segurança e meio ambiente (8)
12. Ter flexibilidade (2)0,,0
13. Ter raciocínio lógico (14)
14. Ter visão espacial (11)
15. Ter visão sistêmica
16. Tomar decisões (14)
17. Trabalhar com atenção (4)
18. Zelar pelos procedimentos técnicos (9)
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COMPONENTE CURRICULAR: Planejamento e Construção de Estampos – continuação
Competências Específicas e de Gestão
UNIDADE DE COMPETÊNCIA 4 - UC 4
Capacidades Técnicas

Conhecimentos
ENSAIOS: TRY-OUT


Procedimentos na máquina: fixar
ferramenta; regular ferramenta; matéria
prima do produto.

3. Consultar manual e catalogo técnico



Extrair produto.

4. Definir as causas da não conformidade do produto



Ficha de processo.

5. Efetuar modificações no projeto



Controle do produto: dimensional;
rebarbas; aspecto; aplicação

1. Avaliar a conformidade do produto
2. Avaliar a conformidade e a funcionabilidade da
ferramenta

6. Fixar conjuntos
7. Identificar necessidade de ajuste no projeto
8. Identificar tipo de alimentador do material
9. Identificar tipos de prensas e suas aplicações
10. Operar prensa
11. Posicionar a altura do martelo
12. Propor alternativas de reparo na ferramenta
13. Regular a penetração dos punções
14. Regular o curso de estampagem
15. Relacionar dados do projeto com a prensa
16. Verificar a necessidade de lubrificação
17. Verificar o curso (milímetro) e a capacidade da
prensa (tonelada).
Capacidades sociais, organizativas e metodológicas:
1. Manter-se atualizado (4)
2. Ser detalhista (4)
3. Ser observador (4)
4. Ser organizado (4)
5. Ser pró-ativo (4)
6. Ser responsável (4)
7. Ter concentração (4)
8. Ter consciência prevencionista em relação à saúde,
segurança e meio ambiente (4)
9. Ter iniciativa (4)
10. Ter raciocínio lógico (4)
11. Ter visão espacial (4)
12. Tomar decisões (4)
13. Zelar pelos procedimentos técnicos (4)
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COMPONENTE CURRICULAR: Manutenção de Estampos
Competências Específicas e de Gestão
UNIDADE DE COMPETÊNCIA 5 - UC 5
Capacidades Técnicas
1. Analisar as causas da avaria
2. Analisar disponibilidade de máquinas e materiais
3. Calcular o tempo de fabricação
4. Cumprir prazos
5. Definir o tipo de avaria
6. Definir prioridades
7. Efetuar ajustes de montagem
8. Elaborar cronograma de manutenção
9. Esboçar croqui
10. Especificar item padronizado
11. Identificar a máquina para cada etapa do
processo
12. Identificar itens de acordo com o projeto
13. Identificar os elementos que compõem a
ferramenta e suas características funcionais
14. Identificar os itens padronizados
15. Interpretar catálogos técnicos
16. Monitorar o cronograma
17. Obedecer a ordem seqüencial do processo de
montagem e desmontagem
18. Organizar sequencialmente peças para facilitar a
montagem
19. Otimizar processo de produção
20. Planejar a seqüência de execução
21. Propor alternativas de reparos
22. Registrar alterações no projeto
23. Requisitar item padronizado
24. Utilizar ferramentas manuais e instrumentos de
medição
25. Utilizar processos de fabricação

Conhecimentos


Avaria na ferramenta: histórico;
definição.



Alternativas de reparos: na máquina;
na bancada;



Melhorias e atualizações na
ferramenta.



Desmontagem da ferramenta: limpeza;
marcação dos componentes;
organização seqüencial dos
componentes; conferência dimensional
da peça avariada; elaboração de croqui
da peça avariada.



Usinagem da peça avariada



Montagem: lubrificação; organização
seqüencial dos componentes.



Funcionamento da ferramenta (try-out)



Cronograma: previsão de manutenção;
acompanhamento.

Capacidades sociais, organizativas e metodológicas:
1. Manter-se atualizado (6)
2. Ser detalhista (6)
3. Ser observador (6)
4. Ser organizado (6)
5. Ser pró-ativo (6)
6. Ser responsável (6)
7. Ter concentração (6)
8. Ter consciência prevencionista em relação à
saúde, segurança e meio ambiente (6)
9. Ter iniciativa (3)
10. Ter raciocínio lógico (6)
11. Ter visão espacial (6)
12. Tomar decisões (6)
13. Zelar pelos procedimentos técnicos (6)
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d) Organização das turmas
As turmas matriculadas iniciam o curso com um número mínimo de 12 alunos e máximo de
32 alunos.

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 tenha sido desenvolvidos:
I.

em qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico 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 outro curso 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, realizados em
instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo sistema de
ensino ou no âmbito de sistema nacional 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.
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VII - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Salas de aula convencional.
Oficina de: Mecânica e Ferramentaria

Laboratórios de: Metrologia e Informática

OFICINA DE MECÂNICA
Torno mecânico convencional e a CNC, Centro de Usinagem, fresadora universal,
retificadora universal, máquina de solda, furadeira de bancada, furadeira de coluna,
esmerilhadora, bancadas para ajustador, instrumentos de traçagem, ferramentas manuais,
instrumentos de medição de leitura direta e indireta, equipamento de solda elétrica e oxiacetilênico.
OFICINA DE FERRAMENTARIA
Torno mecânico, fresadora, retificadora, furadeira, esmerilhadora, prensa excêntrica,
eletroerosão a fio, eletroerosão por penetração, retífica de perfis, fresadora a CNC, centro de
usinagem, forno, tanque para resfriamento, bancadas para ferramenteiro, instrumentos de
medição e de leitura direta e indireta.
LABORATÓRIO DE METROLOGIA
Desempeno de granito, instrumentos de medição de leitura direta e indireta, projetor de perfil,
rugosímetro, jogos de bloco padrão, durômetro, microcomputador e periféricos, máquina de
medição tridimensional.
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
Microcomputadores equipados com programas de: sistema operacional em ambiente gráfico,
editor de textos, planilha eletrônica e aplicativo para elaboração de desenhos, softwares
específicos da mecânica e ferramentaria.

A unidade escolar é dotada de Biblioteca com acervo bibliográfico adequado para o
desenvolvimento do curso.
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VIII - PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO

O quadro de docentes para o Curso de Aprendizagem Industrial – Ferramenteiro de Corte,
Dobra e Repuxo é composto, preferencialmente, por profissionais técnicos, com formação e
experiência profissional condizentes com os componentes curriculares que compõem a
organização curricular do curso.

IX - CERTIFICADO

O aluno que concluir a fase escolar receberá um certificado de conclusão de Curso de
Qualificação Profissional – Aprendizagem Industrial – Ferramenteiro de Corte, Dobra e
Repuxo.
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CONTROLE DE REVISÕES

REV.

01

DATA

22/08/2013

NATUREZA DA ALTERAÇÃO
a. Alteração do item IV – Organização curricular:
Exclusão da alínea f) Prática Profissional em situação real de
trabalho.
b. Alteração do item V – Critérios de Aproveitamento de
Conhecimentos e Experiências Anteriores:
Atualização de texto de acordo com o artigo 36 da Resolução
CNE/CEB nº 6/12.
c. Alteração do item IX – Certificados e Carta de Ofício:
Exclusão de texto referente à Carta de Ofício.
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