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APRESENTAÇÃO
Trata o presente documento do Plano de Curso Técnico em Eletroeletrônica, a ser desenvolvido
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como parte da estratégia de fortalecimento da Política de Educação Profissional, por Unidades
Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal que apresentarem as condições previstas em
documento específico.
O Curso Técnico em Eletroeletrônica, inserido no Eixo Tecnológico de Controle e Processos
Industriais, apresenta-se como uma possibilidade de formação de jovens e adultos, alinhada com as
demandas de formação técnica no Distrito Federal, visando formar profissionais com as competências
necessárias para favorecer o desenvolvimento do setor de equipamentos industriais, especificamente
no que se refere ao conjunto de instalações, manutenções, comercialização e utilização de
equipamentos e sistemas eletroeletrônicos, cujo potencial para geração de emprego e renda está em
crescimento na região.
Portanto, o presente Plano de Curso segue as orientações normativas nos âmbitos Federal e
Distrital, a saber: Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (BRASIL, 2013), Resolução
CNE/CEB n° 6, de 20 de setembro de 2012 (BRASIL, 2012), Catálogo Nacional de Cursos Técnicos
(BRASIL, 2016), a Resolução nº 1/2018-CEDF, Lei nº 5.524/1968, associada ao exercício profissional,
Ocupações CBO associadas 313105 - Eletrotécnico; 313120 - Técnico de Manutenção Elétrica; 313210
- Técnico de Manutenção Eletrônica (circuitos de máquinas com comando numérico); 313215 Técnico Eletrônico e 352310 - Agente Fiscal de Qualidade.
Dessa forma, o Plano de Curso, uma vez aprovado pelo Conselho de Educação do Distrito
Federal (CEDF), configura-se como um documento norteador do trabalho pedagógico para a formação
de profissionais de nível técnico, capazes de atuar com competência e ética, em diferentes contextos
sociais, vinculados a sua área.
Para isso o documento apresenta a justificativa que fundamenta a oferta do curso em tela,
estabelece seu objetivo central e os objetivos específicos bem como a metodologia indicada para o
alcance dos mesmos. Na sequência, o documento lista os principais requisitos para o ingresso de
estudantes e o perfil esperado do profissional ao término do curso. Esses tópicos fundamentam o item
referente à organização curricular e encaminham para o item que define a avaliação das aprendizagens
e o plano de permanência e êxito escolar dos estudantes. Por fim, são descritos os recursos humanos,
físicos e didático-pedagógicos necessários para a execução do curso e os devidos critérios que definem
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o aproveitamento de estudos.

1. JUSTIFICATIVA PARA A OFERTA DO CURSO
O curso Técnico em Eletroeletrônica está de acordo com o Catálogo Nacional de Cursos
Técnicos, no Eixo Tecnológico de Controle e Processos Industriais e já foi autorizado pelo Conselho
de Educação do Distrito Federal - CEDF, como parte de uma política de ampliação da Educação
Profissional, por meio de adesão da Secretaria de Educação do Distrito Federal com o Ministério de
Educação - MEC. Agora está sendo atualizado, com as devidas alterações, de forma que possa ser
ofertado pela SEEDF, com ou sem adesão a programas distrital ou federal.
As mais atuais novidades tecnológicas despontam que a eletroeletrônica, a qual contempla
serviços ligados ao campo de eletricidade, proporciona um amplo campo de atuação para os jovens
iniciantes no mundo profissional, envolvendo os sistemas de produção de manufatura, utilidades,
serviços, comunicação, automação, construção, comércio e segurança pública.
A profissão está ligada a sistemas e equipamentos elétricos e eletrônicos de automação. O Distrito
Federal, demanda uma grande carência, principalmente na área de segurança eletrônica e automação
para internet. As demandas se ampliam com a futura instalação do parque tecnológico do DF, uma vez
que, de acordo com a EBC (Empresa Brasileira de Comunicação) “A lei que regulamenta a criação do
Parque Tecnológico de Brasília - Biotic foi sancionada 10 de janeiro de 2017. O Biotic tem capacidade
para abrigar cerca de 1,2 mil empresas e potencial para geração de mais de 25 mil empregos diretos”.
A produção no campo eletroeletrônico mostrou crescimento de 2% em janeiro de 2017
comparado ao mesmo mês de 2016. São dados divulgados pelo IBGE e vinculados pela Associação
Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee). O efeito foi atraído pela performance da indústria
eletrônica, que exibiu ampliação de 18,1%, enquanto a indústria elétrica sofreu diminuição de 8,5%.
Segundo o Sindicato das Indústrias Fabricantes e de Reparação e de Manutenção de Máquinas,
Aparelhos e Equipamentos Industriais Elétricos e Eletrônicos do Distrito Federal (Sindieletro), as
indústrias eletroeletrônicas fecharam postos até o meio do ano de 2016. No entanto, no início do ano
de 2017, o crescimento foi retomado, com a estimativa de crescimento de 8,9% no ano. Além disso,
para o Parque Tecnológico de Brasília, localizado entre o Parque Nacional Brasília e a Granja do Torto,
segundo a Terracap, a expectativa é de que o espaço gere mais de 25 mil empregos diretos e atraía algo
em torno de R$ 1,6 bilhão em investimentos provenientes da iniciativa privada, o que demanda serviços
diretos de automação industrial e comunicação. Dessa forma, nesses locais, o Técnico em
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Eletroeletrônica poderá atuar no incremento e conservação de equipamentos eletroeletrônicos para
atender a diversas áreas, relacionadas à eletrônica, como: informática, telefonia, instrumentação e
eletrotécnica.
Segundo a Federação de Indústrias do Distrito Federal (FIBRA), o setor de Indústria da
Transformação, entre junho de 2015 e junho de 2016, teve um crescimento de 4,8%. Esse número vem
crescendo e demanda mão de obra na área de automação eletrônica, que envolve o setor de prestação
de serviços no campo de veículos e segurança automatizada. Os estudos da FIBRA comprovam no
Distrito Federal a necessidade de ampliar a oferta de profissionais qualificados para a indústria e
serviços de automação. Dentro dessa situação, um curso técnico em eletroeletrônica recebe uma série
de condições para se trabalhar, visto que é coberta uma cadeia de questões essenciais em duas áreas
complementares, a Elétrica e a Eletrônica.
Diante desse cenário, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) oferece
o curso Técnico em Eletroeletrônica, tendo em vista a necessidade de se formar profissionais
qualificados e com conhecimento técnico especializado para assumir as demandas impostas pelas
atuais tecnologias, viabilização de serviços próprios de eletroeletrônica, por meio de educação gratuita
e de qualidade para atender aos desafios e às expectativas que o mercado regional apresenta e a outros
setores do Mundo do Trabalho.

2. OBJETIVOS DO CURSO
2.1. OBJETIVOS GERAL
Promover a formação com competência técnica, respeitando os preceitos éticos, de profissionais
interessados em atuar em empresas, indústrias, grupos de pesquisa e laboratórios de controle de
qualidade, calibração e manutenção e comercialização de sistemas e equipamentos eletroeletrônicos.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
✓

Proporcionar a formação de profissionais capazes de lidar com teorias, conceitos e métodos
próprios para inspecionar componentes e produtos, serviços e atividades de profissionais da área
de eletroeletrônica;

✓

Disponibilizar conhecimentos teóricos e práticos para realizar medições, teste e calibração de
equipamentos e sistemas eletroeletrônicos;

✓

Elaborar, desenvolver e executar a instalação e manutenção de equipamentos e instalações
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eletroeletrônicas industriais, observando normas técnicas e de segurança;
✓

Desenvolver autonomia intelectual e crítica para propor e aplicar o uso eficiente da energia elétrica
e de fontes de energias alternativas;

✓

Integrar os conhecimentos específicos para desenvolver e executar projetos de instalações elétricas
em edificações em baixa tensão.

3. METODOLOGIAS DE ENSINO ADOTADAS
Os objetivos descritos na organização curricular foram definidos com base no perfil profissional
de conclusão, considerando processos de trabalho de complexidade crescente, relacionados com a área
de Eletroeletrônica. Tais objetivos serão alcançados por meio de um desenho metodológico que
privilegia a prática pedagógica contextualizada, colocando o estudante frente a situações problemáticas
que possibilitem o exercício contínuo da mobilização e a articulação dos saberes necessários para a
ação e solução de questões inerentes à natureza do trabalho neste segmento.
A incorporação de tecnologias atende aos processos de produção da área, às constantes
transformações que lhe são impostas e às mudanças socioculturais relativas ao mundo do trabalho,
propiciando aos estudantes a vivência de situações desafiadoras que permitam maior envolvimento,
instigando-os a decidir, opinar, debater e construir com autonomia o seu desenvolvimento profissional.
Finalmente, estas tecnologias oportunizam o trabalho em equipe, bem como o exercício da ética,
responsabilidade social e atitude empreendedora.
Respeitando-se a autonomia dos docentes na transposição didática dos conhecimentos
selecionados nos componentes curriculares, as metodologias de ensino pressupõem procedimentos
didático-pedagógicos que auxiliem os estudantes nas suas construções intelectuais, procedimentais e
atitudinais, tais como: elaboração e implementação de planejamento, registro e análise de aulas e
atividades realizadas; problematização do conhecimento, considerando os diferentes ritmos de
aprendizagens e a subjetividade do estudante, incentivando-o a pesquisar em diferentes fontes;
contextualização dos conhecimentos, valorizando as experiências dos estudantes, sem perder de vista
a (re)construção dos saberes; elaboração de materiais didáticos adequados ao público envolvido para
subsidiar as atividades pedagógicas; disponibilização de apoio pedagógico para estudantes que
apresentarem dificuldades, visando à melhoria contínua da aprendizagem; diversificação das atividades
acadêmicas, utilizando aulas expositivas dialogadas e interativas, desenvolvimento de projetos, aulas
experimentais, visitas técnicas, seminários, debates, atividades individuais e em grupo, grupos de
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estudos e outros; organização do ambiente educativo visando à articulação de múltiplas atividades
voltadas às diversas dimensões de formação dos jovens e adultos, favorecendo a transformação das
informações em conhecimentos diante das situações reais da vida.
Dessa forma, por meio do processo educativo, serão criadas situações de aprendizagem pautadas
nos princípios de autonomia, solidariedade e respeito ao próximo e que possibilitem aos estudantes, o
desenvolvimento de suas potencialidades, visando à melhoria da qualidade de vida individual e
coletiva.
Assim, durante o curso, o estudante será capacitado para elaborar, executar e coordenar projetos
relacionados a prática de Eletroeletrônica, seguindo princípios estéticos, normas técnicas de qualidade,
meio ambiente, de saúde e segurança no trabalho.
Nesse sentido, a pedagogia da problematização, idealizada e mundialmente difundida pelo
educador Paulo Freire, pressupõem a libertação por meio da educação, entendida como o resultado do
reconhecimento de que todos trazem para o processo educativo um conjunto de saberes e experiências
que devem ser compartilhados.
Para ser válida, toda educação, toda ação educativa deve necessariamente estar precedida de
uma reflexão sobre o homem e de uma análise do meio de vida concreto do homem concreto a
quem queremos educar (ou melhor dito: a quem queremos ajudar a educar-se) (FREIRE, 1979).

Portanto, a pedagogia da problematização apresenta-se como o referencial metodológico
adequado, uma vez que permite a solução de problemas por meio da observação da realidade, que
acontece quando o estudante adquire um conjunto de conhecimentos que lhe permite se apropriar de
informação sobre o objeto de sua intervenção. Após esse primeiro momento, é possível elencar as
questões prioritárias, cuja relevância exige a busca de soluções factíveis e criativas. Dessa forma, cada
um e todos os componentes curriculares elencados para dar conta das competências, habilidades e
atitudes esperadas na formação integral do Técnico em Eletroeletrônica, devem ser desenvolvidos em
permanente processo de interação teórico-prática, possibilitando o exercício das práxis educativas que,
ao mesmo tempo que educa, também liberta (FREIRE, 1979).
Para ser desenvolvida na prática, a pedagogia da problematização exige que a relação entre
docente e estudante se estabeleça com base no mútuo respeito, de forma dialógica, avançando no
modelo tradicional reduzido à mera transmissão de informação para um modelo que inclua o conjunto
de tecnologias de aprendizagem, permitindo a construção conjunta do processo educativo que leve ao
melhor alcance dos objetivos propostos ao curso.
Escutar é obviamente algo que vai mais além da possibilidade auditiva de cada um. Escutar,
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no sentido aqui discutido, significa a disponibilidade permanente por parte do sujeito que
escuta para a abertura à fala do outro, ao gesto do outro às diferenças do outro (FREIRE, 1997).

Por fim, para alcançar os preceitos dessa metodologia, devem ser utilizadas técnicas e
dinâmicas de grupos, como por exemplo: dinâmicas de aprendizagem, reflexão, integração e
conhecimento, vivências, jogos cooperativos; assim como técnicas de trabalho em grupos, como por
exemplo: simulações, debates, exercícios, exposições dialogadas, estudos de casos, estudo
bibliográfico, escrita individual e coletiva. O exercício das metodologias problematizadoras exige do
docente a correta condução didático-pedagógica, estimulando e articulando o trabalho em grupo sem
abandonar o respeito às individualidades de cada estudante e, assim, possibilitando o envolvimento e
a participação de todos.

O curso técnico de nível médio de Técnico em Eletroeletrônica inclui Práticas Profissionais
distribuídas em seus Módulos, com carga horária definida. Serão realizadas de forma integrada ao
desenvolvimento dos componentes curriculares por professores habilitados, de forma que em todos os
módulos haja atividades voltadas para ampliar a performance deste técnico. As práticas profissionais
constituem-se como forma de aprendizado continuado para todos os estudantes do curso, com
orientação em todo o período de seu desenvolvimento, tendo como principal foco a superação da
dicotomia entre teoria e prática e primando pela formação integral de sujeitos para atuar no mundo em
constantes mudanças e desafios. Nessa perspectiva, as Práticas Profissionais, neste curso, serão
desenvolvidas por meio de trabalhos voltados para o desenvolvimento, instalação e manutenção de
sistemas eletroeletrônicos de acordo com procedimentos e normas técnicas, ambientais, de qualidade,
de saúde e segurança no trabalho. Elaboração de projetos, leiautes, diagramas e esquemas de
equipamentos e circuitos eletrônicos correlacionando-os com as normas técnicas e com os princípios
científicos e tecnológicos. elaborar projetos, leiautes, diagramas e esquemas de equipamentos e
circuitos eletrônicos correlacionando-os com as normas técnicas e com os princípios científicos e
tecnológicos. As práticas profissionais deverão ser devidamente planejadas, acompanhadas e
registradas, para que se constituam, realmente, como experiência profissional e preparação para os
desafios da formação profissional.

4. REQUISITOS PARA INGRESSO NO CURSO
O curso técnico de nível médio em Eletroeletrônica será ofertado por Unidades Escolares da
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Rede Pública de Ensino do DF, em consonância com o Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino
do Distrito Federal. As condições para ingresso dos estudantes neste curso, assim como os documentos
que deverão ser apresentados no ato da matrícula, serão divulgados por meio de processo seletivo,
previsto em edital próprio, de acordo com os critérios definidos pela Secretaria de Estado de Educação
do Distrito Federal. O curso será ofertado nas formas concomitante e subsequente ao Ensino Médio.

5. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO DE CURSO E DAS SAÍDAS
INTERMEDIÁRIAS
O técnico de nível médio de Técnico em Eletroeletrônica é um profissional apto a lidar em
distintas áreas do conhecimento. Constitui-se como um profissional com os conhecimentos teóricos e
práticos adequados para desenvolver qualquer tipo de manutenção, instalação ou reparação na área
eletrônica. O profissional técnico de nível médio de Técnico em Eletroeletrônica é aquele que é capaz
de dar saída rápida e dinâmica a problemas na área da eletrônica, tendo sempre em vista a qualidade e
o funcionamento dos aparelhos e sistemas eletrônicos. Essa formação aponta para o desenvolvimento
de um técnico capaz de atuar com eficiência nas diferentes áreas do seu campo de atuação profissional,
acolhendo à demanda local do mercado.
Em paralelo à formação técnica e à qualificação profissional, objetiva-se o desenvolvimento do
estudante e a formação indispensável para o exercício da cidadania, além de fornecer meios para
progredir no trabalho e em estudos posteriores.
De acordo com a estrutura curricular, conforme as possibilidades de certificações intermediárias
do itinerário formativo proposto, ao término do primeiro módulo (400 horas), o estudante receberá a
certificação referente a qualificação profissional em Instalador de Sistemas Eletroeletrônicos. Essa
certificação possibilitará uma formação para que o estudante seja capaz de planejar serviços de
instalação e manutenção de sistemas eletroeletrônicos de segurança, interpretar ordens de serviço,
desenhos e cronogramas de projetos; instalar, inspecionar e ativar sistemas, montar e conectar
equipamentos para instalações, ajustando parâmetros elétricos e lógicos dos equipamentos, realizar
testes e corrigir falhas; realizar manutenções preventiva e corretiva dos sistemas eletroeletrônicos e
elaborar documentos técnicos; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção
ao meio ambiente.
Terminado, efetivamente os Módulos I e II (800 horas), o estudante obterá a certificação da
qualificação profissional em Montador de Sistemas Eletroeletrônicos. Por meio desta, o estudante será
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capaz de desmontar, testar e inspecionar placas, aparelhos e/ou equipamentos eletroeletrônicos; instalar
painel de comando de rampa, esteira rolante e elevadores; preencher relatórios e fichas dos
equipamentos; organizar e manter o local de trabalho em condições de uso, abastecendo o posto de
trabalho de componentes, peças e materiais, conforme descrito na Classificação Brasileira de Ocupação
(CBO) do Ministérios do Trabalho e Emprego.
Ao final do curso, concluídos os Módulos I, II, III (1.200 horas) e concluído o Ensino Médio, o
estudante obterá o diploma de Técnico de Nível Médio de Técnico em Eletroeletrônica, sendo capaz
de dar cumprimento às tarefas de planejamento, instalação, execução e manutenção de equipamentos
e instalações eletroeletrônicas.
Dessa forma, o técnico será um profissional competente para atuar em espaços tecnológicos
como indústrias de transformação e de fabricação de máquinas e componentes e equipamentos
eletroeletrônicos, empresas que atuam na comercialização, instalação e manutenção de equipamentos
e sistemas eletroeletrônicos, laboratórios de controle de qualidade e em grupos com atividades de
ensino, pesquisa e extensão. Inclusive com possibilidades de verticalização para cursos de graduação
tecnológicos em Eletrônica Industrial, Sistemas Elétricos e Tecnologia em Manutenção Industrial e/ou
cursos de bacharelados em Engenharia Elétrica, Eletrônica, Mecatrônica e de Manutenção Eletrônica.

6. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E RESPECTIVA MATRIZ
O curso técnico de nível médio de Técnico em Eletroeletrônica, do Eixo Tecnológico Controle e
Processos Industriais, será ofertado na modalidade presencial, com carga horária total de 1.200 (mil e
duzentas) horas. O referido curso está estruturado em 3 (três) módulos, de 400 (quatrocentas) horas
cada.
Em atendimento ao princípio da flexibilidade na estruturação dos componentes curriculares, o
curso está organizado no formato de Módulos, com cargas horárias adequadas e, contextualizados a
partir do conjunto de objetivos de aprendizagem que permitam duas saídas com qualificação
intermediária e a habilitação pretendida, a partir dos seguintes critérios: identificação de perfis de
conclusão de cada módulo e da habilitação; identificação das competências correspondentes, tendo
como parâmetro os referenciais curriculares da área profissional; organização dos processos de ensino
e aprendizagem e uma estimativa de carga horária.
Para tanto, o desenho de itinerário apresentado permite percursos formativos, organizados
interdependentes, estabelecendo pré-requisitos sempre que necessário, e que possibilitem uma
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progressão paralela à formação desejada. Assim, o elenco de componentes curriculares contempla a
diversidade dos aspectos relacionados à prática profissional, considerando as especificidades locais, as
formas de inserção e organização do trabalho. O primeiro módulo terá por objetivo a construção de um
conjunto de competências que estará servindo para dar suporte ao desenvolvimento de competências
mais complexas, previstas para o segundo e terceiro módulos.
Dessa maneira, a Matriz Curricular está estruturada de maneira que os componentes
curriculares de cada módulo possibilitem a devida qualificação e habilitação, definindo carga horária
de cada componente, bem como definindo aqueles que devem ser considerados como pré-requisitos
para outros componentes. A matriz se desdobra em ementário, que apresenta o conjunto de objetivos,
compreendendo as competências e habilidades que se espera que o estudante alcance ao longo e ao
final de cada componente, com o devido conjunto de conteúdos que explicitam a base tecnológica
referente ao componente específico.
No decorrer do curso, os componentes curriculares podem ser reorganizados, ou seja, é possível
mudar a ordem de oferta de um componente curricular dentro de um módulo ou para módulos
diferentes, de acordo com as necessidades pedagógicas do perfil profissional ou para atender a
necessidades estruturais da Unidade Escolar. No entanto, é necessário respeitar a exigência de prérequisitos entre os componentes prevista na Matriz Curricular.
O curso de Técnico em Eletroeletrônica inclui Práticas Profissionais distribuídas em seus
Módulos II e III com carga horária definida. Serão realizadas de forma integrada ao desenvolvimento
dos componentes curriculares por professores habilitados, de forma que em todos os módulos haja o

13

desenvolvimento de atividades voltadas para ampliar a performance deste técnico.

6.1.MATRIZ CURRICULAR
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Curso: Técnico em Eletroeletrônica
Modalidade: Educação Profissional Técnica de Nível Médio - Presencial
Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
Regime de Matrícula: modular
Módulo
Componente Curricular
Pré-Requisito
1 Empreendedorismo
2 Eletricidade Básica
3 Desenho Técnico
4 Informática Instrumental
I
5 Eletrônica Digital
6 Sistemas Digitais
7 Segurança do Trabalho
CARGA HORÁRIA DO MÓDULO I
Saída
intermediária

II

Saída
intermediária

III

Qualificação Profissional: Instalador de Sistemas Eletrônicos
8
9
10
11
12
13

Equipamentos Elétricos
Eletrônica Analógica
Instalações Elétricas
Análise de Circuitos
Lógica de Programação
Geração, Transmissão e Distribuição de
Energia
14 Práticas Profissionais

2
2
2-3-7
2
-

60
60
60
40
40

-

60
400

CARGA HORÁRIA DO MÓDULO II
Qualificação Profissional: Montador de Equipamentos Eletrônicos
15 Sistemas Elétricos de Potência
16 Eletrônica de Potência
17 Projetos Elétricos Residenciais, Prediais e
Industriais.
18 Desenvolvimento e gestão de sistemas
Eletroeletrônicos prediais
19 Automação
20 Práticas Profissionais
CARGA HORÁRIA DO MÓDULO III

CARGA HORÁRIA DOS MÓDULOS I + II +III
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO
Observações:
Duração da hora-aula: 50 min
A carga horária será distribuída em 25h semanais
6.2. EMENTAS:
MÓDULO I

Horas
40
80
40
40
80
80
40
400

8-10-13
9
10
10
2-5-6-9-12
-

80

60
60
80
80
60
60
400
1200
1200
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Componente Curricular
Empreendedorismo
Período letivo
1º módulo
Carga Horária
40 horas
OBJETIVOS
 Fornecer conhecimentos e ferramentas auxiliares à gestão de empreendimentos.
 Orientar o desenvolvimento de competências em gestão de negócios.
 Desenvolver o senso crítico, a percepção e identificação de estratégias inovadoras, para a aplicação
dos conhecimentos no campo econômico, político e/ou social.
 Compreensões acerca do Cooperativismo e do Associativismo: possibilidades de oportunidades
empreendedoras, estímulo a criatividade e a inovação para o mundo do trabalho.
Bases Tecnológicas
Empreendedorismo. Empreendedorismo Corporativo. Definindo o Empreendimento. Formação de uma
microempresa. Plano de Negócio. Plano de reestruturação.
Bibliografia Básica
ARAÚJO FILHO, G F. Empreendedorismo criativo. Rio de Janeiro: Ciência Moderno, 2007.
CAVALCANTI, M.; FARAH, O. E.; MARCONDES, L. P. Empreendedorismo estratégico: Criação
e Gestão de Pequenas Empresas. São Paulo: Cengage Learning, 2008.
DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo na prática: mitos e verdades do empreendedor de
sucesso. Rio de Janeiro: Campus, 2007.
Componente Curricular
Eletricidade Básica
Período letivo
1º módulo
Carga Horária
80 horas
OBJETIVOS
 Calcular grandezas elétricas em circuitos.
 Efetuar medidas em circuitos de corrente contínua e alternadas.
 Interpretar e montar circuitos elétricos.
 Aplicar normas de segurança e higiene nos serviços de eletricidade.
Bases Tecnológicas
Conceitos de eletricidade. Eletrostática. Grandezas Elétricas: tensão, corrente e resistência elétrica. Leis
de Ohm e de Kirchhoff. Potência e energia elétrica. Divisores de tensão e corrente. Análise de circuitos
CC. Associações elétricas em corrente contínua.
Bibliografia Básica
MENDONÇA, R. G.; SILVA, R. V. R. Eletricidade básica. 1. ed. Curitiba: Editora do Livro Técnico,
2010.
WOLSKI, B. Eletricidade Básica. 1. ed. Curitiba: Base Editorial, 2007.
FILHO, M. T. S. Fundamentos de eletricidade. 1. ed. São Paulo: LTC, 2007.
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Componente Curricular
Desenho Técnico
Período letivo
1º módulo
Carga Horária
40 horas
OBJETIVOS
 Elaborar croquis
 Interpretar simbologias de instalações elétricas
 Utilizar instrumentos de medidas e calcular área e perímetro de ambientes
 Utilizar software para desenho técnico.
Bases Tecnológicas
Instrumentos e materiais. Normas técnicas. Caligrafia técnica. Formato do papel e formatação da
legenda. Tipos de linhas. Escalas. Cotagem. Construções geométricas. Vistas omitidas. Cortes Noções
e proporção. Projeções em perspectivas: isométrica, bimétrica, cavaleira e exata. Elaboração de croquis
de equipamentos e circuitos elétricos. Desenho assistido por computador.
Bibliografia Básica
STRAUHS, F. R. Desenho técnico. 1. ed. Curitiba: Base Editora, 2010.
JUNGHANS, D. Informática aplicada ao desenho técnico. Curitiba: Base Editorial, 2010.
BUENO, C. P.; PAPAZOGLOU, R. S. Desenho técnico para engenharias. Curitiba: Juruá Editora,
2008.
Componente Curricular
Informática Instrumental
Período letivo
1º módulo
Carga Horária
40 horas
OBJETIVOS
 Manter sistemas eletroeletrônicos de acordo com procedimentos e normas técnicas, utilizando
softwares para produção de relatórios de acompanhamento.
Bases Tecnológicas
Sistemas Operacionais. Editor de textos. Formatação de textos. Planilhas Eletrônicas. Produção de
Relatórios.
Bibliografia Básica
VELLOSO, F. C. Informática: conceitos básicos. Rio de Janeiro: Campus, 2004.
SEMOLA, M. Gestão da segurança da informação. Rio de Janeiro: Campus, 2003.
Componente Curricular
Eletrônica Digital
Período letivo
1º módulo
Carga Horária
80 horas
OBJETIVOS
 Compreender as noções básicas sobre eletrônica digital.
Bases Tecnológicas
Sistemas de numeração e códigos. Portas lógicas. Análise de circuitos digitais combinacionais. Análise
de circuitos digitais sequenciais. Dispositivos de memória. Conversores analógico-digital e digitalanalógico.
Bibliografia Básica
Valeije. Elementos de eletrônica digital. 40. ed. São Paulo: Érica, 2009.
TOCCI, R. J.; WIDNER, Neal S.; MOSS, Gregory L. Sistemas digitais. 11. ed. São Paulo: Pearson,
2011.
GARCIA, P. A. Eletrônica digital: teoria e laboratório. 1. ed. São Paulo: Érica, 2006
IDOETA, I.; CAPUANO, F. Elementos de Eletrônica Digital –. - Editora Érica Ltda.
TOCCI, R. J. Sistemas Digitais Princípios e Aplicações – Editora Pearson Prentice Hall.
TAUB, H Circuitos Digitais e Microprocessadores –Editora McGraw-Hill Ltda.
LOURENÇO, A. C., SALOMÃO, E. Circuitos Digitais –. – Editora Érica Ltda.
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Componente Curricular
Sistemas Digitais
Período letivo
1º módulo
Carga Horária
80 horas
OBJETIVOS
 Compreender as noções básicas sobre tratamento digital das informações sensoriais: áudio e visual.
 Aprender o processamento de sinais gerados por transdutores como: microfones, câmeras, sensores
de posição e movimento, sistemas dedicados.
 Compreender informação digitalizada.
Bases Tecnológicas
Definição de sinal. Transdutores em geral. Sinal do transdutor microfone e autofalante. Sinal do
transdutor utilizado nas câmeras. Sinal do transdutor sensores de posição. Sinal do transdutor de
movimento. Tratamento digital das informações. Equipamentos para processamento digital de sinais.
Informação digitalizada.
Bibliografia Básica
Valeije. Elementos de eletrônica digital. 40. ed. São Paulo: Érica, 2009.
TOCCI, R. J.; WIDNER, N. S.; MOSS, G. L. Sistemas digitais. 11. ed. São Paulo: Pearson, 2011.
GARCIA, P. A. Eletrônica digital: teoria e laboratório. 1. ed. São Paulo: Érica, 2006.
Componente Curricular
Segurança do Trabalho
Período letivo
1º módulo
Carga Horária
40 horas
OBJETIVOS
 Proporcionar no âmbito da segurança e saúde do trabalho, o conhecimento e os procedimentos
adequados para execução de atividades laborais.
Bases Tecnológicas (Ementa)
Princípios da Segurança do trabalho; Higiene e segurança no trabalho: sistemas homens máquina, posto
de trabalho, postura de trabalho, audição, visão, atividade mental; Acidentes de trabalho: conceitos,
causas, custo; Métodos de prevenção individual e coletiva; Aspectos da educação ambiental;
Legislação específica de ST; CIPA; Proteção contra incêndios, choques elétricos e riscos.
Bibliografia Básica
Segurança e Medicina do Trabalho. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.
PEPPLOW, L.H. Segurança do trabalho. Curitiba: Base Editorial, 2010.
HOEPPNER, M. G. Normas regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho. 4.
ed. São Paulo: Ícone Editora, 2010.
MÓDULO II
Componente Curricular
Equipamentos Elétricos
Período letivo1º módulo
2º módulo
Carga Horária
60 horas
OBJETIVOS
 Compreender o funcionamento de diferentes equipamentos.
 Utilizar elementos na discussão de problemas associados à transmissão e economia de energia.
 Compreender a formação de campos magnéticos a partir da transmissão de energia nos
equipamentos.
Bases Tecnológicas
Equipamentos de manobra. Equipamentos de proteção. Equipamentos de controle e medição.
Equipamentos de transformação. Equipamentos acessórios. Equipamentos de sistemas de potência.
Bibliografia Básica
WLADIKA, W. E. Especificação e aplicação de materiais. Curitiba: Base Editorial, 2010.
FILHO, J. M. Manual de equipamentos elétricos. 3. ed. São Paulo: LTC Editora, 2055.

18

Componente Curricular
Eletrônica Analógica
Período letivo
2º módulo
Carga Horária
60 horas
OBJETIVOS
 Desenvolver a capacidade para identificar, formular e resolver problemas com dispositivos e
componentes elétrico, eletrônicos e eletroeletrônicos.
 Estimular as habilidades para trabalhar com instrumentação, manipular dados e interpretar resultados
dos diversos circuitos da eletrônica analógica.
Bases Tecnológicas
Semicondutores. Diodos. Circuitos Ceifadores, Grampeadores, Multiplicadores e Retificadores. Fontes
de Alimentação linear; TBJ, Polarização do TBJ, Corte e Saturação do TBJ. Transistores de Efeito de
Campo (FET e MOSFET). Polarização dos transistores de Efeito de Campo. Circuitos Reguladores de
Tensão. Amplificadores Operacionais. Circuitos inversores, não inversores, comparadores, somadores,
subtratores e diferenciais utilizando amplificadores operacionais.
Bibliografia Básica
FREITAS, M. A, MENDONÇA, R. G. Eletrônica básica. Curitiba: Editora do Livro Técnico, 2010.
JAIR, U. J.; MAIA, J. S. Eletrônica aplicada. Curitiba: Base Editorial, 2010.
CAPUANO, F. G.; MARINO, M. A. M. Laboratório de eletricidade e eletrônica. 24. ed. São Paulo:
Érica, 2009.
BOYLESTAD, R. L.; NASHELSKY, L. Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos. 8. ed. São
Paulo: Prentice Hall, 2004.
Componente Curricular
Instalações Elétricas
Período letivo
2º módulo
Carga Horária
60 horas
OBJETIVOS
 Realizar um planejamento básico para tornar-se um projeto elétrico mais eficiente e prático.
 Compreender a simbologia necessária para um projeto técnico de eletroeletrônica.
Bases Tecnológicas
Materiais utilizados em instalações elétricas: fios, cabos, chaves, contatores, fusíveis, disjuntores, relés.
Simbologia. Dimensionamento de eletrodutos, fusíveis, condutores, disjuntores. Correção de fator de
potência.
Bibliografia Básica
CAVALIN, G., CERVELIN, S. Instalações elétricas prediais – teoria e prática. Curitiba: Base
Editorial, 2010.
CERVELIN, S.; CAVALIN, G. Instalações elétricas prediais. 22. ed. São Paulo: Érica, 2009.
CREDER, H. Instalações elétricas. 15. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
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Componente Curricular
Análise de Circuitos
Período letivo
2º módulo
Carga Horária
40 horas
OBJETIVOS
 Conhecer os princípios e as leis que comandam o funcionamento dos circuitos eletroeletrônicos e as
características de componentes e instrumentos de medição usados no dia-a-dia do profissional dessa
área.
Bases Tecnológicas
Sinal Senoidal. Indutância. Capacitância. Impedância. Admitância. Circuitos RC e RLC. Fator de
potência. Potência complexa.
Bibliografia Básica
ALBUQUERQUE, R. O. Análise de circuitos em corrente alternada. 21. ed. São Paulo: Érica, 2011.
MARKUS, O. Circuitos elétricos: corrente contínua e corrente alternada. 8. ed. São Paulo: Érica,
2009.
MEIRELLES, V. C. Circuitos elétricos. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.
Componente Curricular
Lógica de programação
Período letivo
2º módulo
Carga Horária
40 horas
OBJETIVOS
 Compreender a lógica de programação.
 Compreender a lógica de programação voltada a linguagem “C”.
 Introduzir a programação em linguagem “C’.
 Proceder a programação em linguagem “C”, voltada a programação de microcontroladores.
Bases Tecnológicas
Compreensão da Lógica de programação voltada a linguagem “C”. Introdução a programação em
linguagem “C’. Programação em linguagem “C”, voltada a programação de microcontroladores.
Bibliografia Básica
WLADIKA, W. E. Especificação e aplicação de materiais. Curitiba: Base Editorial, 2010.
FILHO, J. M. Manual de equipamentos elétricos. 3. ed. São Paulo: LTC Editora, 2055.
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Componente Curricular
Geração, Transmissão e Distribuição de Energia
Período letivo
2º módulo
Carga Horária
80 horas
OBJETIVOS
 Conhecer o sistema elétrico brasileiro.
 Conhecer os tipos de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica.
Bases Tecnológicas
Introdução a geração de energia elétrica Tipos de geradores elétricos: hidráulica, gás natural, petróleo,
carvão, nuclear. Linhas de Transmissão: constituição de uma linha de transmissão. Características
construtivas. Processos e componentes da construção de uma linha de transmissão. Isolação.
Manutenção de isoladores. Manutenção em cabos condutores e para-raios. Faixa de servidão.
Queimadas nas faixas de servidão. Conectores. Equipamentos de extra alta tensão. Subestações.
Sistema de distribuição rede de sub-transmissão. Subestações de distribuição. Sistemas de distribuição
primária. Redes de distribuição. Redes de média tensão. Redes em baixa tensão (BT).
Bibliografia Básica
REIS, L. B. Geração de Energia. Editora Manole.
UEDATA, M. E. M.; GRIMONI, J. A. B.; GALVÃO, L. C. R. Iniciação a Conceitos de Sistemas
Energéticos para o Desenvolvimento Limpo. Editora Edusp.
GOLDEMBERG, J.; VILLANUEVA, L. D. Energia, Meio Ambiente e Desenvolvimento. Editora
Edusp.
REIS, L. B.; CUNHA, E. C.N. Energia Elétrica e Sustentabilidade. Editora Manole

Componente Curricular
Práticas Profissionais I
Período letivo
2º módulo
Carga Horária
60 horas
OBJETIVOS
 Aplicar os conhecimentos teóricos na prática do perfil profissional.
 Reconhecer os materiais adequados em cada serviço de eletroeletrônica.
Bases Tecnológicas
Materiais utilizados em instalações elétricas: fios, cabos, chaves, contatores, fusíveis, disjuntores,
relés. Simbologia. Dimensionamento de eletrodutos, fusíveis, condutores, disjuntores.
Equipamentos de manobra. Equipamentos de proteção. Equipamentos de controle e medição.
Equipamentos de transformação. Equipamentos acessórios. Equipamentos de sistemas de potência.
Bibliografia Básica
Nas práticas pedagógicas serão usadas as diversas referências bibliográficas do curso, a fim de
proporcionar revisão e integração dos conhecimentos dos diversos componentes que compõem a
Matriz Curricular.
MÓDULO III
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Componente Curricular
Sistemas Elétricos de Potência
Período letivo
3º módulo
Carga Horária
60 horas
OBJETIVOS
 Compreender conceitos sobre eletrônica de potência e a importância da sua aplicação;
 Entender a utilização dos Conversores Estáticos pela indústria no controle de automático de
processos.
Bases Tecnológicas
Introdução a Eletrônica de Potência. Semicondutores de Potência: Diodos, tiristores, DIAC, TRIAC,
MOSFET, IGBT, GTO. Retificadores de Potência: Monofásicos controlados, trifásicos, nãocontrolados e controlados. Conversores CC/CC: Não-isolados: Buck, Boost e Buck-Boost; Isolados:
Flyback. Inversores. Modulação por largura de pulso (Pulse Width Modulation – PWM). Softwares de
simulação. Circuitos (Integrados) Específicos: Reguladores de tensão, drivers para comando,
optoacopladores e outros.
Bibliografia Básica
OLIVEIRA, C. C. B., et al. Introdução a sistemas elétricos de potência: componentes simétricos,
2ª. Edição, Editora Blücher, São Paulo, 2000.
ZANETTA, L. C. Jr., Fundamentos de Sistemas Elétricos de Potência, São Paulo, Editora Livraria
da Física, 2000.
MONTICELLI, A.; GARCIA, A. Introdução a Sistemas de Energia Elétrica, São Paulo, Editora
Unicamp, 1994.
Componente Curricular
Eletrônica de Potência
Período letivo
3º módulo
Carga Horária
60 horas
OBJETIVOS
 Compreender conceitos sobre eletrônica de potência e a importância da sua aplicação.
 Entender a utilização dos Conversores Estáticos pela indústria no controle de automático de
processos.
Bases Tecnológicas
Componentes semicondutores em eletrônica de potência. Interruptores controladores de potência.
Conversores CA-CC básicos. Conversores CC-CC. Circuitos com semicondutores de potência. Fonte
chaveada.
Bibliografia Básica
AHMED, A. Eletrônica de potência. Editora Pearson no Brasil, 1. ed, 2000.
CAPELLI, A. Eletrônica de potência. 1. ed. Rio de Janeiro: Antenna Edições Técnicas, 2006.
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Componente Curricular
Projetos Elétricos Residenciais Prediais e Industriais
Período letivo
3º módulo
Carga Horária
80 horas
OBJETIVOS
 Analisar condições técnicas e econômicas da obra.
 Conhecer e avaliar as características de materiais e componentes utilizados nas instalações
elétricas.
 Ler e interpretar normas, catálogos, manuais e tarefas para projetos elétricos.
 Conhecer técnicas de projeto.
 Conhecer normas de segurança do trabalho.
Bases Tecnológicas
Projeto de instalações elétricas prediais: definições, simbologia, localização de cargas elétricas, quadro
de cargas, dimensionamento de eletrodutos e condutores, luminotécnica, proteção contra sobrecargas,
curto-circuitos e descargas atmosféricas. Projeto de instalações telefônicas: definições, simbologia,
esquemas e dimensionamento de tubulações e cabos (entrada, primária e secundária). Rede interna:
distribuição e blocos terminais.
Bibliografia Básica
CERVELIN, Severino; CAVALIN, Geraldo. Instalações elétricas prediais. 22. ed. São Paulo: Érica,
2009.
CREDER, H. Instalações elétricas.15. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
FILHO, S. V. Aterramentos elétricos – conceitos básicos, técnicas de medição e instrumentação,
filosofia de aterramento. 1. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2002.
Componente Curricular
Desenvolvimento e Gestão de Sistemas Eletroeletrônicos Prediais
Período letivo
3º módulo
Carga Horária
80 horas
OBJETIVOS
 Desenvolver o dimensionamento de componentes de instalações elétricas prediais.
 Utilizar programas específicos de projetos de instalações elétricas e de redes programáveis.
Bases Tecnológicas
Concepção do projeto elétrico predial; Cargas e circuitos segundo a NBR 5410; Fornecimento de
energia elétrica; Dimensionamento de Condutores elétricos; Dimensionamento de sistema de
iluminação de interiores e exteriores; Relés Programáveis; Cogeração de energia
Bibliografia Básica
LIMA FILHO, D. L. Projeto de Instalações Elétricas Prediais. São Paulo: Érica, 2011.
CAVALIN, G; CERVELIN, S. Instalações Elétricas Prediais. São Paulo
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Componente Curricular
Automação
Período letivo
3º módulo
Carga Horária
60 horas
OBJETIVOS
 Desenvolver o conhecimento em relação a componentes eletrônicos, bem como seu funcionamento
em conjunto com outros componentes em um circuito.
 Verificar os defeitos mais comuns em equipamentos eletroeletrônicos.
 Conhecer e saber utilizar os principais instrumentos utilizados em manutenção eletrônica.
 Identificar os módulos em um esquemático eletrônico e realizar a medição dos sinais elétricos em
cada módulo com o objetivo de diagnosticar defeitos.
 Realizar ensaios com sensores. Saber realizar o teste de componentes elétricos e eletrônicos.
 Identificar os principais sensores utilizados em automação e controle.
 Efetuar diagramas esquemáticos e layouts de sistemas de comando com CLP.
 Instalar sistemas de automação e comandos elétricos com controladores lógicos programáveis.
Bases Tecnológicas
Partidas de Motores Trifásicos Assíncronos. Partida Direta. Partida Estrela-Triângulo. Soft-Starter.
Inversor de Frequência. Automação (introdução e conceitos). Sensores (nível, pressão, temperatura,
vazão, velocidade, indutivos, óticos, capacitivos, magnéticos, mecânicos e strain gauge).
Controladores lógico programáveis: Partes, características de operação. Tipos de linguagem.
Programação de CLPs: Estrutura da linguagem LADDER, comandos operacionais, instruções básicas.
Componentes de um CLP, especificação e seleção. Comandos elétricos com CLP.
Bibliografia Básica
FRANCHI, C. M.; CAMARGO, V. L. A. Controladores lógicos programáveis. 2. ed. São Paulo:
Érica, 2009.
LELUDAK, J. A.e. Acionamentos eletropneumáticos. Curitiba: Base Editorial, 2010.
NATALE, F. Automação industrial. 2. ed. São Paulo: Érica, 2000.
SANTOS, W. E. dos. Controladores lógicos programáveis (CLPs). Curitiba: Base Editorial, 2010.
PINTO, J. R. C. Técnicas de automação. 3. ed. Editora ETEP, 2010.
STEWART, H. L. Pneumática e hidráulica. 3. ed. São Paulo: Hemus, 2002.
Componente Curricular
Práticas Profissionais II
Período letivo
3º módulo
Carga Horária
60 horas
OBJETIVOS
 Facilitar a futura inserção do estudante no mundo de trabalho e facilitar a adaptação social e
psicológica do estudante à sua futura atividade profissional.
Bases Tecnológicas
Desenvolvimento de atividades de instalação, supervisão, e manutenção de dispositivos e sistemas
eletroeletrônicos. Treinamento e avaliação operadores, utilização da comunicação oral e escrita para
agilizar e organizar os locais de trabalho e a redação de documentação técnica. Atuação na função
de desenvolvimento e execução da instalação de dispositivos e sistemas eletroeletrônicos,
compreendendo as atividades de montagem, elaboração de relatórios e realização de testes. Na área
de manutenção, pode atuar nas atividades de coleta de dados, elaboração de relatórios, execução de
testes e ensaios visando identificar, localizar e corrigir falhas e defeitos em instalações e dispositivos
e sistemas eletroeletrônicos.
Bibliografia Básica
Nas práticas pedagógicas serão usadas as diversas referências bibliográficas do curso, a fim de
proporcionar revisão e integração dos conhecimentos dos diversos componentes que compõem a
Matriz Curricular.
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7. AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
O Regimento Escolar da Rede Pública do DF define as normas para operacionalização da
Educação Profissional. Os princípios descritos no documento orientam para o processo contínuo,
possibilitando desde o diagnóstico de conhecimentos prévios até a recuperação preventiva e final.
Para tanto, o processo educativo precisa ser reflexivo, investigativo, participativo, democrático
e abrangente, envolvendo todos os aspectos pertinentes à formação integral do ser humano, permitindo
o acompanhamento sistemático do desenvolvimento da aprendizagem do estudante. Nesse sentido, a
relação professor/estudante precisa também assumir caráter democrático, possibilitando amplo debate,
diálogo, troca de conhecimentos, respeito e reciprocidade nas relações (FREIRE, 1997).
É importante mencionar que as estratégias de avaliação somente contribuirão para o sucesso
pedagógico das aulas se seus diagnósticos forem utilizados como instrumentos qualitativos de aferição
do cumprimento dos objetivos curriculares e permitirem a construção de sistemas de recuperação
contínua como ferramenta de correção de possíveis distorções na aprendizagem.
Ao final do componente curricular, cada estudante receberá menções conceituadas em: APTO
(AP) se tiver alcançado todos os objetivos de aprendizagem necessários para o exercício da profissão,
além da frequência mínima de 75% da carga horária. Caso contrário, onde rendimento é considerado
insatisfatório, o estudante receberá o conceito NÃO APTO (NA), devendo cursar novamente aquele
componente curricular, conforme definido no quadro abaixo:
Menção
A

Conceito
Apto

NA

Não Apto

Definição Operacional
O estudante desenvolveu as competências requeridas, com o desempenho
desejado conforme Plano de Curso.
O estudante não desenvolveu as competências requeridas.

Fonte: Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do DF (2015).

O processo de recuperação deve ser contínuo e paralelo, permitindo identificar e corrigir
possíveis deficiências ao longo do módulo, constituindo-se em reforço da aprendizagem. Essa se dará
de acordo com os critérios previamente explicados pelo professor responsável pelo componente
curricular. O docente deverá estabelecer estratégias de recuperação, adotando critérios para os
estudantes com menores rendimentos nas atividades, que deverão ser traduzidas em novas avaliações.
As novas avaliações substituirão as anteriores, caso apresentem nota superior.
A recuperação de estudos é realizada sob responsabilidade direta do professor, com apoio da
família, por meio de intervenções pedagógicas aos estudantes sempre que surgirem dificuldades no
processo. A recuperação de estudos, processual, formativa, participativa e contínua deve ser ofertada
e inserida no processo de ensino e de aprendizagem, no decorrer do componente curricular, assim que
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identificado o baixo rendimento do estudante.
A recuperação contínua pressupõe a utilização de diferentes instrumentos e procedimentos de
avaliação com o objetivo de promover a aprendizagem e evidenciar os avanços dos estudantes. Esperase identificar assim, o alcance dos resultados esperados, as competências, os conhecimentos e
habilidades necessárias à formação do Técnico em Eletroeletrônica.
A recuperação final ficará a critério do professor responsável pelo componente curricular e terá
como fim o alcance dos objetivos de aprendizagens não alcançados no decorrer do período letivo, ou
seja, não deve ser de tudo que foi planejado para o componente curricular, mas apenas daquilo que,
porventura, não foi devidamente desenvolvido.
Dessa forma, ao considerar a correta aplicação das dimensões acima, a avaliação passa a ser
um processo contínuo que possibilita o exercício pleno da autonomia, com maior e mais qualificada
inclusão de todos os saberes e de todos os atores envolvidos na formação.
Por fim, considerando o perfil do Técnico em Eletroeletrônica, fica estabelecida a necessidade
de que todos os instrumentos de avaliação utilizem questões contextualizadas a partir da realidade
vivida pelos estudantes, em constante convívio com as competências exigidas.

8. PLANO DE PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR DOS ESTUDANTES
A evasão e a retenção escolar são consideradas um problema multifatorial que faz parte do
contexto educacional, e suas consequências comprometem a vida social e profissional do estudante.
A Unidade Escolar tem como propósito a progressão, com o alcance dos objetivos, em cada
componente curricular, promovendo a conclusão do curso dentro do prazo previsto e diminuindo as
chances de evasão escolar e, consequentemente, de que o estudante interrompa sua formação e fique
exposto à vulnerabilidade social.
Com a finalidade de promover a permanência e o êxito escolar do estudante, a Unidade Escolar
utiliza as seguintes estratégias:
 Identificar os indicadores quantitativos da retenção e evasão, por meio de relatórios emitidos pela
Secretaria Escolar, com análise da Coordenação Pedagógica;
 Identificar as possíveis causas da retenção e evasão escolar, por meio de diagnóstico qualitativo a
ser desenvolvido com os estudantes, os docentes e com toda equipe técnica e pedagógica da
unidade escolar;
 Identificar possíveis fatores externos ao ambiente escolar que possam estar dificultando a
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frequência dos estudantes;
 Identificar os cursos de maior índice de evasão e definir estratégias adequadas a serem aplicadas, a
fim de minimizar o problema;
 Envolver os profissionais docentes da unidade escolar na análise dos fatores prováveis que podem
influenciar a falta de interesse do estudante em determinado componente curricular do curso,
levando-o a fazer uma reflexão contínua sobre a sua prática pedagógica;
 Promover monitorias e criar grupos de estudos, oportunizando ao estudante em risco de retenção,
superar suas dificuldades evidenciadas no decorrer do processo de ensino e aprendizagem;
 Realizar programa de orientação profissional com os estudantes;
 Promover o engajamento dos

estudantes em atividades externas relacionadas ao perfil

profissional do curso, tais como feiras de ciências, olimpíadas do conhecimento, projetos de
iniciação científica, entre outros.

9. AVALIAÇÃO DO CURSO
Sabe-se que a avaliação institucional é um instrumento importante para aprimorar a qualidade de
ensino, da gestão acadêmica e para fortalecer o comprometimento social das instituições envolvidas.
Por isso, a equipe escolar como um todo utiliza inúmeros instrumentos que possibilitam detectar e
avaliar as situações de aprendizagem e a necessidade de replanejamento do processo de ensino e de
aprendizagem. Deve também ser capaz de verificar práticas exitosas no sentido de agregá-las ao
desenvolvimento do curso.
Este curso será avaliado, periodicamente, mediante a distribuição de um questionário e/ou outro
instrumento formulado pela equipe pedagógica da Unidade Escolar, a fim de serem respondidos pelos
docentes, estudantes, responsáveis legais dos estudantes, representante(s) da comunidade.
Após tabulados, a análise dos resultados será discutida pela equipe pedagógica nas reuniões, com
o propósito de compartilhar experiências, sugestões e avaliações dos pontos positivos e negativos, com
o objetivo de proporcionar o aprimoramento do referido curso.
O acompanhamento do curso pela equipe gestora da Unidade Escolar deve ser um processo
contínuo e permanente, possibilitando o controle de todos os componentes que envolvem o processo
ensino-aprendizagem e a correta avaliação na busca dos objetivos propostos pelo conjunto de
componentes curriculares estruturados.
A equipe deverá estar aberta às possíveis adequações que se façam necessários ao longo do
processo e também estar atenta e disponível para que toda a comunidade escolar possa participar de
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maneira ativa e construtiva em todos os momentos de acompanhamento, controle e avaliação do curso,
inclusive estabelecendo instrumentos próprios e adequados para tal avaliação.

10. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS, DE CONHECIMENTOS E DE
EXPERIÊNCIAS ANTERIORES
O Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal estabelece os critérios para
Aproveitamento, de conhecimentos e experiências do estudante. Tal compreensão está de acordo com
a Resolução 6/2012 do Conselho Nacional de Educação, que em seu Capítulo I estabelece que cabe
aos sistemas de ensino elaborarem diretrizes metodológicas para avaliação e validação dos saberes
profissionais desenvolvidos pelos estudantes em seu itinerário profissional e de vida, para fins de
prosseguimento de estudos ou de reconhecimento dos saberes avaliados e validados, para fins de
certificação profissional, de acordo com o correspondente perfil profissional de conclusão do
respectivo curso técnico de nível médio.
Na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, as experiências anteriores e os
conhecimentos devem ser aproveitados, desde que estejam diretamente relacionados com o perfil
profissional de conclusão da respectiva habilitação, considerando os itinerários formativos ou as
trajetórias de formação. Os conhecimentos e as experiências adquiridos, sejam eles: no Ensino Médio;
em qualificações profissionais e etapas ou módulos do Curso Técnico de Nível Médio concluídos em
outros cursos; em cursos de Educação Profissional de Formação Inicial e Continuada - FIC, mediante
avaliação do estudante; no trabalho ou em meios informais; mediante reconhecimento em processos
formais de certificação profissional e mediante diploma de nível superior em área afim, todos eles serão
objeto de avaliação e aproveitamento, de acordo com o perfil profissional aqui proposto. Caberá à
Unidade Escolar disciplinar os critérios de aproveitamento de estudos, de conhecimentos e de
experiências anteriores, de acordo com o previsto no Regimento Escolar da referida unidade.
O aproveitamento de estudos realizados, conhecimentos ou experiências anteriores devem ser
registrados em ata própria e na ficha individual do estudante, de acordo com a legislação vigente,
devendo ser comunicados à família e/ou responsável legal, ou ao estudante, quando maior de idade.
Neste sentido, o estudante que desejar o aproveitamento de estudos, conhecimentos e
experiências anteriores deverá solicitá-lo mediante requerimento geral direcionado à equipe gestora e
coordenação do curso. Apenas será considerado o aproveitamento de estudos e de experiências
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anteriores de cursos adquiridos nos últimos 5 (cinco) anos.
Ao requerer aproveitamento de estudos, o estudante deverá anexar os documentos com as
exigências abaixo relacionadas:
 Os estudantes advindos de outras instituições de ensino técnico de nível médio, por meio de
transferência, deverão apresentar histórico escolar, planos de ensino e Matriz Curricular do curso
de origem, com intenção de que seja feita a análise do currículo para possíveis complementações ou
adaptações. Caso não haja compatibilidade das competências, será realizada uma avaliação de
conhecimentos;
 Os estudantes advindos de instituições de nível superior deverão apresentar histórico escolar, planos
de ensino e Matriz Curricular do curso, com intenção de que seja feita a análise do currículo para
possíveis complementações ou adaptações;
 Para conhecimentos adquiridos por meio informal, o estudante deverá apresentar documentos
relativos à experiência profissional e ser submetido a uma avaliação de conhecimentos;
 Para conhecimentos adquiridos em Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), o estudante
deverá apresentar o certificado constando a ementa do referido curso, para que seja verificada a
compatibilidade das competências e de carga

horária, além de ser submetido a uma avaliação

de conhecimentos.
Compete à coordenação do curso informar ao estudante os prazos para solicitação e que a
abertura do processo não indica aceite no aproveitamento de estudos, assim, ele deverá continuar o
acompanhamento dos componentes curriculares solicitados até que o resultado da solicitação seja
liberado.

11. CRITÉRIOS DE CERTIFICAÇÃO DE ESTUDOS E DIPLOMAÇÃO
A unidade escolar expedirá o diploma de técnico de nível médio de Técnico em
Eletroeletrônica, do Eixo Tecnológico, Controle e Processos Industriais, ao estudante que for aprovado
em todos os módulos do curso Supervisionado, além de apresentar documento comprobatório de
conclusão do Ensino Médio ou equivalente.
O itinerário de formação dessa proposta oferece 2 (duas) saídas intermediárias, fazendo jus ao
Certificado de Qualificação Profissional, mediante conclusão do Módulo I: Instalador de Sistemas
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Eletroeletrônicos e dos Módulos I e II: Montador de Equipamentos Eletroeletrônicos.

12. RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS E DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS
A infraestrutura mínima necessária para a efetivação dos componentes curriculares com
qualidade e em conformidade com aquela descrita no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (BRASIL,
2016), a saber: Biblioteca e videoteca com acervo específico e atualizado. Laboratório de Eletricidade
e Eletrônica. Laboratório de Acionamentos Elétricos. Laboratório de máquinas elétricas. Laboratório
de instalações elétricas. Laboratório de sistemas digitais. Laboratório de controle e automação.
Laboratório de Informática com programas específicos. Esses laboratórios podem estar nos espaços da
Unidade Escolar ofertante do curso ou em espaços de outras instituições com as quais sejam
estabelecidas parcerias, convênios, termos de cooperação, entre outros, devidamente comprovados pela
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
O quantitativo de docentes e profissionais para o curso depende da quantidade de turmas que
forem formadas na ocasião de sua oferta. Cabendo à SEEDF providenciar esses profissionais por meio
de concursos públicos, contratos temporários ou como bolsistas de programas com os quais venha
firmar adesões, de acordo com as habilitações e aptidões exigidas para cada componente curricular, de
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acordo com a legislação vigente.

13. PRÁTICAS PROFISSIONAIS
As práticas profissionais estão inseridas na carga horária do curso, sendo 60 horas no módulo
II e 60 horas no módulo III.
O estudante deverá cumprir as práticas profissionais no próprio ambiente escolar, de forma
integrada ao desenvolvimento dos componentes curriculares, objetivando a ampliação da performance
do técnicos e em conformidade com as diretrizes estabelecidas na legislação em vigor.
Durante o módulo II o estudante deverá ser capaz de aplicar os conhecimentos teóricos na
prática do perfil profissional, além de reconhecer os materiais adequados em cada serviço de
eletroeletrônica. Deverá também ser capaz de desenvolver um planejamento básico para um projeto
elétrico mais eficiente e prático.
Ao final do módulo III, deverá atuar na função de desenvolvimento e execução da instalação
de dispositivos e sistemas eletroeletrônicos, compreendendo as atividades de montagem, elaboração
de relatórios e realização de testes e ensaios visando identificar, localizar e corrigir falhas e defeitos
em instalações e dispositivos e sistemas eletroeletrônicos.
A prática profissional será avaliada por meio de trabalhos práticos, onde o estudante fará, em
laboratório na unidade de ensino, a elaboração de croquis, utilizando instrumentos de medidas e
cálculos de área e perímetro de ambientes, utilização de software para desenho ténico, resolução de
problemas com dispositivos e componentes elétricos, eletrônicos e eletroeletrônicos, além de proceder
a programação em linguagem “C”, voltada à programação de microcontroladores.
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PARECER Nº 199/2019-CEDF
Processo SEI/GDF nº 00080-00201959/2018-18
Interessado: SEEDF
Aprova os Planos de Curso dos Cursos Técnicos de Nível Médio, modalidade
presencial, da rede pública de ensino do Distrito Federal: Técnico em Redes de
Computadores, eixo tecnológico Informação e Comunicação, Técnico em Artes
Circenses, eixo tecnológico Produção Cultural e Design, Técnico em Conservação e
Restauro, eixo tecnológico Produção Cultural e Design, Técnico em Dança, eixo
tecnológico Produção Cultural e Design, Técnico em Eletroeletrônica, eixo
tecnológico Controle e Processos Industriais, Técnico em Guia de Turismo, eixo
tecnológico Hospitalidade e Lazer, Técnico em Informática, eixo tecnológico
Informação e Comunicação, Técnico em Manutenção e Suporte em Informática,
eixo tecnológico Informação e Comunicação, Técnico em Produção de Moda, eixo
tecnológico Produção Cultural e Design, e Técnico em Teatro, eixo tecnológico
Produção Cultural e Design, para a rede pública de ensino do Distrito Federal.

I - HISTÓRICO – O presente processo, autuado por meio do Memorando SEI-GDF Nº
21/2018 - SEE/SUBEB/COEJA/DIEP/GEP, datado de 18 de dezembro de 2018, da Gerência
de Acompanhamento da Educação Profissional da Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal, situada no SBN, Quadra 2, Bloco C, Edifício Phenícia, Brasília - Distrito
Federal, trata da solicitação de aprovação de 10 (dez) Planos de Cursos.
Registra-se que, com base na Portaria nº 297/SEEDF, de 11 de julho de 2017, e
Parecer nº 117/2017-CEDF, restou autorizada a oferta de trinta e dois cursos técnicos de nível
médio, na modalidade de educação presencial, Cursos MedioTec, na rede pública de ensino
do Distrito Federal. Na ocasião, também foram aprovados os respectivos Planos de Cursos.
Desses, dez cursos já são ofertados por instituições educacionais vinculadas à rede pública de
ensino do Distrito Federal:
1. Curso Técnico em Artes Circenses.
2. Curso Técnico em Conservação e Restauro.
3. Curso Técnico em Dança.
4. Curso Técnico em Eletroeletrônica.
5. Curso Técnico em Guia de Turismo.
6. Curso Técnico em Informática.
7. Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática.
8. Curso Técnico em Produção de Moda.
9. Curso Técnico em Teatro.
10. Curso Técnico em Rede de Computadores.
Nesse contexto e considerada a necessidade de revisão e devida adequação dos
Planos de Cursos, inicialmente construídos com foco nas normas do MedioTec, os dez
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documentos organizacionais são encaminhados a este órgão para nova aprovação, de forma
que os mesmos sejam adaptáveis às modalidades concomitante e subsequente.
II - ANÁLISE - O presente processo foi analisado pelas equipes técnicas da Diretoria de
Supervisão Institucional e Normas de Ensino - Dine/Suplav/SEEDF e do Conselho de
Educação do Distrito Federal - CEDF, sob a égide da Resolução nº 1/2018-CEDF, em
vigência.
Registra-se, em resumo, os aspectos comuns da análise dos Planos de Curso:
1- Justificativa para oferta dos cursos: os cursos, no geral, foram autorizados
como parte de uma política de ampliação da Educação Profissional, por meio de adesão da
Secretaria de Educação do Distrito Federal com o Ministério de Educação - MEC. Agora
estão sendo atualizados, de forma que possam ser ofertados pela SEEDF, com ou sem adesão
a programas distritais ou federais.
2- Objetivo dos Cursos: como objetivo geral, os cursos buscam qualificar o
estudante na área específica do curso com vistas ao suprimento da demanda do setor de forma
criativa, autônoma, ética e responsável socialmente, contribuindo assim, na geração de
trabalho e renda e, consequentemente, no desenvolvimento econômico, social, artístico e
cultural local. Os objetivos específicos são elencados em cada um dos cursos, em pleno
acordo com o perfil profissiográfico esperado para cada formação.
3- Metodologia Adotada: de forma geral, é privilegiada a prática pedagógica
contextualizada, colocando o estudante frente a situações problemáticas que possibilitem o
exercício contínuo da mobilização e a articulação dos saberes necessários para a ação e a
solução de questões inerentes à natureza do trabalho, observadas as características de cada
curso para o desenvolvimento das atividades.
4- Requisitos para Ingresso nos Cursos: as condições para ingresso dos estudantes
nos cursos serão divulgadas por meio de processo seletivo previsto em edital próprio, de
acordo com os critérios definidos pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
Os cursos são ofertados nas formas concomitante e subsequente ao Ensino Médio.
5- Perfil Profissional de conclusão do curso: são característicos de cada curso e
atendem a proposta para o egresso de acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de
Nível Médio. Os cursos, conforme especificidades, oferecem uma ou duas opções de saídas
intermediárias.
6- Organização Curricular: as organizações curriculares de cada curso estão
estruturadas de acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio, de
forma modular, com dois ou três módulos, com carga horária total que varia de 800 a 1200
horas, conforme descriminado abaixo, e são ofertadas nas formas concomitante e subsequente
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ao ensino médio, na modalidade presencial. As matrizes curriculares que resumem os cursos
constituem os anexos e correspondem às encontradas nos Planos de Cursos.
1. Técnico em Redes de Computadores - Eixo Tecnológico: Informação e
Comunicação, 3 (três) módulos, com carga horária total de 1.000 (mil) horas.
Saídas intermediárias com qualificações profissionais de: Montador e Reparador
de Microcomputadores e Instalador e Reparador de Redes de Computadores.
2. Técnico em Artes Circenses – Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design, 2
(dois) módulos, com carga horária total de 800 (oitocentas) horas. Saída
intermediária com qualificação profissional de: Artista Circense.
3. Técnico em Conservação e Restauro – Eixo Tecnológico: Produção Cultural e
Design, 2 (dois) módulos, com carga horária total de 800 (oitocentas) horas. Saída
intermediária com qualificação profissional de: Auxiliar de Conservação de
Acervos.
4. Técnico em Dança – Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design, 2 (dois)
módulos, com carga horária total de 800 (oitocentas) horas. Saída intermediária
com qualificação profissional de: Assistente de Produção Cultural.
5. Técnico em Eletroeletrônica – Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais,
3 (três) módulos, com carga horária total de 1.200 (um mil e duzentas) horas.
Saídas intermediárias com qualificação profissional de: Instalador de Sistemas
Eletrônicos e Montador de Equipamentos Eletrônicos.
6. Técnico em Guia de Turismo – Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer,
2 (dois) módulos, com carga horária total de 800 (oitocentas) horas. Saída
intermediária com qualificação profissional de Condutor Cultural Local.
7. Técnico em Informática – Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação, 3 (três)
módulos, com carga horária total de 1.200 (um mil e duzentas) horas. Saídas
intermediárias com qualificação profissional de Operador de Computador e
Instalador e Reparador de Redes de Computadores.
8. Técnico em Manutenção e Suporte em Informática - Eixo Tecnológico:
Informação e Comunicação, 3 (três) módulos, com carga horária total de 1.000
(mil) horas. Saídas intermediárias com qualificação profissional de Montador e
Reparador de Periféricos e Montador e Reparador de Computadores.
9. Técnico em Produção de Moda – Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design,
2 (módulos), com carga horária total de 1.000 (mil) horas. Saída intermediária
com qualificação profissional de Vitrinista.
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10. Técnico em Teatro – Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design, 2 (módulos),
com carga horária total de 800 (oitocentas) horas. Saída intermediária com
qualificação profissional de Assistente de Produção Cultural.
7- Avaliação das Aprendizagens: A forma de avaliação do desempenho dos
estudantes atendem as normas da rede pública de ensino do DF. Há previsão de recuperação
contínua e paralela para os estudantes que não obtiverem rendimento suficiente para
aprovação em cada componente curricular.
8- Plano de Permanência e Êxito Escolar dos Estudantes: tem-se como propósito
a progressão, com o alcance dos objetivos em cada componente curricular, promovendo a
conclusão do curso dentro do prazo previsto e diminuindo as chances de evasão escolar. Com
a finalidade de promover a permanência e o êxito escolar do estudante, destacam-se as
seguintes estratégias:
 Identificar os indicadores quantitativos da retenção e evasão, por meio de
relatórios emitidos pela Secretaria Escolar, com análise da Coordenação
Pedagógica;
 Identificar as possíveis causas da retenção e evasão escolar, por meio de
diagnóstico qualitativo a ser desenvolvido com os estudantes, os docentes e com
toda equipe técnica e pedagógica da unidade escolar;
 Identificar possíveis fatores externos ao ambiente escolar que possam estar
dificultando a frequência dos estudantes;
 Identificar os cursos de maior índice de evasão e definir estratégias adequadas a
serem aplicadas, a fim de minimizar o problema;
 Envolver os profissionais docentes da unidade escolar na análise dos fatores
prováveis que podem influenciar a falta de interesse do estudante em
determinado componente curricular do curso, levando-o a fazer uma reflexão
contínua sobre a sua prática pedagógica;
 Promover monitorias e criar grupos de estudos, oportunizando ao estudante em
risco de retenção, superar suas dificuldades evidenciadas no decorrer do processo
de ensino e aprendizagem;
 Realizar programa de orientação profissional com os estudantes;
 Promover o engajamento dos estudantes em atividades externas relacionadas ao
perfil profissional do curso, tais como feiras de ciências, olimpíadas do
conhecimento, projetos de iniciação científica, entre outros.

9- Critérios de Aproveitamento de Estudos, de Conhecimentos e de Experiências
Anteriores:
Na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, as experiências anteriores e os
conhecimentos devem ser aproveitados, desde que estejam diretamente relacionados
com o perfil profissional de conclusão da respectiva habilitação, considerando os
itinerários formativos ou as trajetórias de formação. Os conhecimentos e as
experiências adquiridos, sejam eles: no Ensino Médio; em qualificações
profissionais e etapas ou módulos do Curso Técnico de Nível Médio concluídos em
outros cursos; em cursos de Educação Profissional de Formação Inicial e
Continuada - FIC, mediante avaliação do estudante; no trabalho ou em meios
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informais; mediante reconhecimento em processos formais de certificação
profissional e mediante diploma de nível superior em área afim, todos eles serão
objeto de avaliação e aproveitamento, de acordo com o perfil profissional aqui
proposto. Caberá à Unidade Escolar disciplinar os critérios de aproveitamento de
estudos, de conhecimentos e de experiências anteriores, de acordo com o previsto no
Regimento Escolar da referida unidade.

10. Critérios de Certificação de Estudos e Diplomação: Ao concluir os
componentes curriculares dos Módulos, o estudante fará jus ao Diploma de técnico de nível
médio, vinculado ao eixo tecnológico correspondente ao curso, observadas as saídas
intermediárias e respectivas qualificações profissionais. É condição fundamental para a
obtenção do diploma de técnico, a apresentação da devida certificação do Ensino Médio ou
equivalente.
III – CONCLUSÃO - Diante do exposto e dos elementos de instrução do processo, o parecer
é por aprovar os Planos de Curso dos Cursos Técnicos de Nível Médio, modalidade
presencial, da rede pública de ensino do Distrito Federal: Técnico em Redes de
Computadores, eixo tecnológico Informação e Comunicação, Técnico em Artes Circenses,
eixo tecnológico Produção Cultural e Design, Técnico em Conservação e Restauro, eixo
tecnológico Produção Cultural e Design, Técnico em Dança, eixo tecnológico Produção
Cultural e Design, Técnico em Eletroeletrônica, eixo tecnológico Controle e Processos
Industriais, Técnico em Guia de Turismo, eixo tecnológico Hospitalidade e Lazer, Técnico em
Informática, eixo tecnológico Informação e Comunicação, Técnico em Manutenção e Suporte
em Informática, eixo tecnológico Informação e Comunicação, Técnico em Produção de
Moda, eixo tecnológico Produção Cultural e Design, e Técnico em Teatro, eixo tecnológico
Produção Cultural e Design, para a rede pública de ensino do Distrito Federal, incluindo as
matrizes curriculares que constituem os anexos I a X do presente parecer.
É o parecer.
Sala “Helena Reis”, Brasília, 3 de setembro de 2019.
MÁRIO SÉRGIO MAFRA
Conselheiro-Relator
Aprovado na CEP
e em Plenário
em 3/9/2019

WALTER EUSTÁQUIO RIBEIRO
Conselheiro no exercício da presidência do
do Conselho de Educação do Distrito Federal
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Anexo I do Parecer nº 199/2019-CEDF
MATRIZ CURRICULAR
Curso: TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES
Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação
Modalidade: Educação Profissional Técnica de Nível Médio - Presencial
Regime: Modular

Período

Módulo I

Componente Curricular

PréRequisito

Carga Horária

1

Introdução às Tecnologias da Informação

--

40

2

Inglês instrumental

--

60

3

Empreendedorismo

--

60

4

Algoritmos

--

60

5

Eletroeletrônica aplicada

--

60

6

Práticas Profissionais, com ênfase em configuração e
manutenção de microcomputadores

--

60

Carga Horária do Módulo I

340

Saída
Qualificação Profissional - Montador e Reparador de Microcomputadores
Intermediária

Módulo II

7

Fundamentos de redes de computadores

1

60

8

Sistemas operacionais

1, 2 e 6

60

9

Sistemas de Web

1, 2

60

10

Cabeamento estruturado I

1, 6

40

11

Práticas Profissionais, com ênfase em Programação
de scripts

1, 4

60

12

Redes de computadores I

1, 2, e 6

80

Carga Horária do Módulo II

360

Saída
Qualificação Profissional - Instalador e Reparador de Redes de Computadores
Intermediária

Módulo III

13

Cabeamento estruturado II

10

40

14

Redes de computadores II

12

80

15

Práticas Profissionais, com ênfase no gerenciamento
de redes e segurança da informação

12

60

16

Roteamento e redes sem fio

8

60

17

Serviços de convergência

11

60

Carga Horária do Módulo III
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO

300
1.000

Habilitação Profissional - Técnico de Nível Médio de Técnico em Redes de Computadores
Observação:
Duração da hora aula: 50 min.
A carga horária será distribuída em 25h semanais.
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Anexo II do Parecer nº 199/2019-CEDF
MATRIZ CURRICULAR
Curso: TÉCNICO EM ARTES CIRCENSES
Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
Modalidade: Educação Profissional Técnica de Nível Médio- Presencial
Regime: Modular
Período

Módulo I

Componente Curricular

Carga Horária

1

Modalidade Circense - Acrobacias

60

2

Anatomia e Cinesiologia aplicada às Artes do Circo

60

3

História das Artes do Circo

40

4

Modalidade Circense - Manipulação de Objetos

60

5

Projeto de Pesquisa Circense

40

6

Empreendedorismo

60

7

Práticas Profissionais, com ênfase em preparação corporal

80

Carga Horária do Módulo I

400

Saída
Qualificação Profissional: ARTISTA CIRCENSE
Intermediária

Módulo II

8

Fundamentos da dança para as Artes do Circo

40

9

Modalidade Circense - Acrobacias Aéreas

60

10

Modalidade Circense - Equilíbrios

60

11

Elaboração de projetos culturais

60

12

Práticas Profissionais, com ênfase em Criação, Direção, Produção e
Montagem de Espetáculo

80

13

Engenharia circense

60

14

Fundamentos Teatrais para as Artes do Circo

40

Carga Horária do Módulo II
Carga Horária Total do Curso

400
800

Habilitação Profissional - Técnico de Nível Médio de Técnico em Artes Circenses
Observação:
Duração da hora aula: 50 min.
A carga horária será distribuída em 25h semanais.
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Anexo III do Parecer nº 199/2019-CEDF
MATRIZ CURRICULAR
Curso: TÉCNICO EM CONSERVAÇÃO E RESTAURO
Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
Modalidade: Educação Profissional Técnica de Nível Médio- Presencial
Regime: Modular
Período

Módulo I

Componente Curricular

Pré-Requisito

Carga Horária

1

Gestão de Empresas e Empreendedorismo

--

60

2

Segurança e Higiene no Trabalho

--

40

3

Patrimônio

--

60

4

Metodologia de Intervenção

--

60

5

Materiais Inorgânicos l

--

40

6

Materiais Orgânicos l

--

40

7

Registro, Diagnóstico e Documentação das
Intervenções

--

60

8

Práticas Profissionais I

--

40

Carga Horária do Módulo I

400

Saída
Qualificação Profissional: Auxiliar de Conservação de Acervos
Intermediária

Módulo II

9

Práticas de Conservação

4

40

10

Materiais Inorgânicos II

5

60

11

Materiais Orgânicos II

6

60

12

Práticas de Restauro I

4

40

13

Práticas de Restauro II

4

40

14

Técnicas de Intervenção

4

60

15

Patologias, propostas de tratamento e
Documentação Técnica

4, 7

60

16

Práticas Profissionais II

--

40

Carga Horária do Módulo II
Carga Horária Total do Curso

400
800

Habilitação Profissional: Técnico de Nível Médio de Técnico em Conservação e Restauro
Observação:
Duração da hora aula: 50 min.
A carga horária será distribuída em 25h semanais.
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Anexo IV do Parecer nº 199/2019-CEDF
MATRIZ CURRICULAR
Curso: TÉCNICO EM DANÇA
Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
Modalidade: Educação Profissional Técnica de Nível Médio- Presencial
Regime: Modular
Período
Componente Curricular
Pré-Requisito
Carga Horária
1 História, Análise e Crítica da Dança
60
2 Condicionamento Físico
40
3 Empreendedorismo
60
4 Produção Cultural
60
Práticas Profissionais, com ênfase em
Módulo I
5
60
Metodologia de Projetos
6 Dança Clássica
40
7 Maquiagem para Dança
40
8 Estética em Figurinos para Dança
40
Carga Horária do Módulo I
400
Saída
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: ASSISTENTE DE PRODUÇÃO CULTURAL
Intermediária
9 Dança de Salão
40
10 Danças Étnicas e Folclóricas
40
11 Danças Brasileiras
40
12 Cinesiologia Aplicada à Dança
60
13 Dança Moderna
40
Módulo II
14 Dança Contemporânea
40
13 Metodologia de Ensino da Dança
60
Práticas Profissionais, com ênfase em Projeto
14
4, 7, 8
80
em Dança
Carga Horária do Módulo II
400
Carga Horária Total do Curso
800
Habilitação Profissional: Técnico de Nível Médio de Técnico em Dança
Observação:
Duração da hora aula: 50 min.
A carga horária será distribuída em 25h semanais.
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Anexo V do Parecer nº 199/2019-CEDF
MATRIZ CURRICULAR
Curso: TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA
Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
Modalidade: Educação Profissional Técnica de Nível Médio- Presencial
Regime: Modular
Período

Módulo I

Saída
Intermediária

Módulo II

Componente Curricular

Pré-Requisito

Carga Horária

1

Empreendedorismo

-

40

2

Eletricidade Básica

-

80

3

Desenho Técnico

-

40

4

Informática Instrumental

-

40

5

Eletrônica Digital

-

80

6

Sistemas Digitais

-

80

7

Segurança do Trabalho

40

Carga Horária do Módulo I

400

Qualificação Profissional: Instalador de Sistemas Eletrônicos
8

Equipamentos Elétricos

2

60

9

Eletrônica Analógica

2

60

10

Instalações Elétricas

2, 3, 7

60

11

Análise de Circuitos

2

40

12

Lógica de Programação

-

40

13

Geração, Transmissão e Distribuição de Energia

-

80

14

Práticas Profissionais

-

60

Carga Horária do Módulo II
Saída
Intermediária

Módulo III

400

Qualificação Profissional: Montador de Equipamentos Eletrônicos
15

Sistemas Elétricos de Potência

8, 10, 13

60

16

Eletrônica de Potência

9

60

17

Projetos Elétricos Residenciais, Prediais e Industriais.

10

80

18

Desenvolvimento e gestão de sistemas Eletroeletrônicos prediais

10

80

19

Automação

2, 5, 6, 9, 12

60

20

Práticas Profissionais

-

60

Subtotal
Carga Horária Total do Curso

400
1200

Habilitação Profissional: Técnico de Nível Médio de Técnico em Eletroeletrônica
Observação:
Duração da hora aula: 50 min.
A carga horária será distribuída em 25h semanais.
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Anexo VI do Parecer nº 199/2019-CEDF
MATRIZ CURRICULAR
Curso: TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO
Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer
Modalidade: Educação Profissional Técnica de Nível Médio- Presencial
Regime: Modular
Período

Módulo I

COMPONENTES CURRICULARES

Pré Requisitos

Carga Horária

1

Empreendedorismo

--

60

2

Ética e Relações Humanas

--

40

3

Informática Aplicada

--

40

4

Gestão e Agenciamento em Empresas Turísticas

1, 3

60

5

Legislação Aplicada ao Turismo

--

60

6

Primeiros Socorros

--

40

7

Especificidades Regionais

--

60

8

Práticas Profissionais I

4, 5

40

Carga Horária do Módulo I
Saída
Intermediária

Módulo II

400

Qualificação Profissional: Condutor Cultural Local
9

O Turismo e as Novas Tecnologias

--

40

10

Fundamentos do Turismo e Hospitalidade

--

60

11

Educação Patrimonial e Cultural

--

60

12

Noções em Eventos

--

60

13

Ecoturismo

--

60

14

Desenvolvimento de Atividades Lúdicas

--

40

15

Inglês Instrumental

7

40

16

Práticas Profissionais II

4, 5, 8

40

Carga Horária do Módulo II
Carga Horária Total do Curso

400
800

Habilitação Profissional: Técnico de Nível Médio de Técnico em Guia de Turismo
Observação:
Duração da hora aula: 50 min.
A carga horária será distribuída em 25h semanais.
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Anexo VII do Parecer nº 199/2019-CEDF
MATRIZ CURRICULAR
Curso: TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação
Modalidade: Educação Profissional Técnica de Nível Médio- Presencial
Regime: Modular

Período

Módulo I

Componente Curricular

Pré-Requisito

CARGA HORÁRIA

1

Operador de Computador

-

100

2

Português Técnico

-

40

3

Inglês Técnico

-

80

4

Relações Humanas no Trabalho

-

40

5

Lógica e Linguagem de Programação

-

100

6

Práticas Profissionais I

-

40

Carga Horária do Módulo I

400

Saída
Qualificação Profissional: Operador de Computador
Intermediária

Módulo II

7

Linguagem Visual I

5

80

8

Montagem e Configuração

1

100

9

Redes de Computadores

1

100

10 Legislação Aplicada

-

40

11 Metodologia da Pesquisa e do Ensino

5

40

12 Práticas Profissionais II

-

40

Carga Horária do Módulo II

400

Saída
Qualificação Profissional: Instalador e Reparador de Redes de Computadores
Intermediária

Módulo III

13 Linguagem Visual II

6

60

14 Desenvolvimento de Interfaces WEB

6

60

15 Banco de Dados

1

80

6, 10

60

16 Projeto de Conclusão de Curso
17 Segurança da Informação

60

18 Organização Empresarial

9

40

19 Práticas Profissionais III

-

40

Carga Horária do Módulo III
Carga Horária Total do Curso

400
1.200

Habilitação Profissional: Técnico de Nível Médio de Técnico em Informática
Observação:
Duração da hora aula: 50 min.
A carga horária será distribuída em 25h semanais.
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Anexo VIII do Parecer nº 199/2019-CEDF
MATRIZ CURRICULAR
Curso: TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA
Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação
Modalidade: Educação Profissional Técnica de Nível Médio- Presencial
Regime: Modular
Período

Módulo I

Componente Curricular

Pré-Requisito

Carga Horária

60

1

Inglês Instrumental

-

2

Introdução a Processamento de Dados e Sistemas
operacionais

-

3

Estudo Básico de Sistemas de Software

-

40

4

Arquitetura de Computadores

-

60

5

Práticas Profissionais, com ênfase em Manutenção e
Configuração de Hardware

-

80

6

Empreendedorismo e Técnicas de Gestão

-

60

60

360

Carga Horária do Módulo I
Saída
Qualificação Profissional: Montador e Reparados de Periféricos
Intermediária

Módulo II

7

Eletricidade Aplicada à Informática

-

40

8

Administração de Sistemas operacionais

2

80

9

Introdução a Redes de Computadores

-

40

10

Práticas Profissionais II, com ênfase em Manutenção e

3

80

-

40

-

40

Configuração de Software
11

Assistência Remota para Microcomputadores

12

Estudos
Avançados
Microcomputadores

em

Manutenção

de

Carga Horária do Módulo II

320

Saída
Qualificação Profissional: Montador e Reparador de Computadores
Intermediária

Módulo III

13

Comunicação em Redes de Computadores

9

60

14

Cabeamento Estruturado

9

60

15

Segurança de Dados

-

40

16

Configuração de Serviços de Rede

9

60

17

Assistência Remota para Redes

9

40

18

Práticas Profissionais III, com ênfase em Estudos
Avançados em Configuração de Redes

9

60

Carga Horária do Módulo III
Carga Horária Total do Curso

320
1.000

Habilitação Profissional: Técnico de Nível Médio de Técnico em Manutenção e Suporte em Informática
Observação:
Duração da hora aula: 50 min.
A carga horária será distribuída em 25h semanais.
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Anexo IX do Parecer nº 199/2019-CEDF
MATRIZ CURRICULAR
Curso: TÉCNICO EM PRODUÇÃO DE MODA
Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
Modalidade: Educação Profissional Técnica de Nível Médio - Presencial
Regime: Modular
Período

Módulo I

Componente Curricular

Pré-Requisito

Carga Horária

1

Merchandising Visual e Vitrinismo

--

80

2

Pesquisa e Criação de Imagem de Moda

--

80

3

Empreendedorismo e Moda

--

60

4

Ética e Relacionamento Interpessoal

--

40

5

Informática Básica

--

40

6

História da Moda e Arte Aplicada

--

60

7

Práticas Profissionais I

--

40

Carga Horária do Módulo I
Saída
Intermediária

Módulo II

400

Qualificação Profissional = Vitrinista
8

Produção de Moda

--

40

9

Styling e Moda

--

60

10

Produção para Editoriais, Publicidade e Eventos
de Moda

--

60

11

Softwares Aplicados a Moda

5

60

12

Fotografia de Moda

--

60

13

Tecnologia da Confecção

--

80

14

Práticas Profissionais II

--

40

Carga Horária do Módulo II
Carga Horária Total do Curso

400
800

Habilitação Profissional = Técnico de nível médio de Técnico em Produção de Moda
Observação:
Duração da hora aula: 50 min.
A carga horária será distribuída em 25h semanais.
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Anexo X do Parecer nº 199/2019-CEDF
MATRIZ CURRICULAR
Curso: TÉCNICO EM TEATRO
Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
Modalidade: Educação Profissional Técnica de Nível Médio - Presencial
Regime: Modular
Período

Componente Curricular

Módulo I

Pré-Requisito

Carga
Horária

1

Ética e Estética - Contemporaneidade

--

40

2

Informática Instrumental

--

40

3

Consciência Corporal

--

40

4

Práticas Profissionais, com ênfase em Encenação

--

160

5

Empreendedorismo

--

60

6

Elaboração de Projeto

--

60

Carga Horária do Módulo I
Saída
Intermediária

Módulo II

400

Qualificação Profissional: Assistente de Produção Cultural
7

Estudos da Dramaturgia

--

40

8

Voz, corpo e movimento

--

120

9

Análise e Criação de texto

--

80

10

Práticas Profissionais, com ênfase em criação em
Cenografia, Iluminação e Sonoplastia

--

120

11

Montagens

--

40

Carga Horária do Módulo II
Carga Horária Total do Curso

400
800

Habilitação Profissional: Técnico de Nível Médio de Técnico em Teatro
Observação:
Duração da hora aula: 50 min.
A carga horária será distribuída em 25h semanais.
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