
Centro Federal de Educação Tecnológica de Petrolina - CEFET

Coordenação lndustrial de Construção Civil - CICC

Peüolina

2008

AglElts
30:r.1790

It ETi

IF I .rl-

-r-
'--

i.!

I
!a

{.

S-Jtl

l



PLANO DE GURSO

TÉGNIGo EM EDIFIGAçÔes:

Pós-médio

\ttt^!--



't.0 -

2.0 -

3.0 -

4.0 -

4.1

5.0 -

6.0 -

6.'l -

6.2 -

6.3 -

6.4 -

7.0 -

8.0 -

SUMÁRIO

Justificativa

Objetivos

Requisitos de acesso ao curso

Perfil profissional de conclusão do curso

Perfil profissional das qualificações de nivel técnico

Mercado de trabalho

Organização curricular

Fluxograma e matriz curricular

Unidades curriculares (disciplinas)

Critérios e procedimentos de avaliação da aprendizagem

Critérios de aproveitamento e procedimentos de avaliação de

competências profissionais anteriormente desenvolvidas

Pessoal técnico e docente

lnstalações, equipamentos, instrumentos, recursos tecnológicos e

biblioteca

01t02

03

04/05/06

06

06/07/08/09

09

09/10

11

11t12

12

12

13t14

14t15

ÀIül^^

\

tk



1.0- JUSTIFICATIVA

O presente documento trata do Plano do Curso Técnico de Nível Subsequente em

Edificações na área de Construção Civil e está fundamentado nas bases legais e nos

princípios norteadores explicitados na LDB no 9394/96 e no conjunto de leis, decretos,

pareceres e referências curriculares que normatizam a Educação Profissional no Sistema

Educacional Brasileiro, bem como nos documentos que têm como pressupostos a

formação profissional do cidadâo. Estâo presentes também, como marco orientador desta

proposta, as decisÕes institucionais traduzidas nos objetivos desta instituiçáo e na

compreensão da educação como uma prática social, os quais se materializam na função

social do CEFET-Petrolina de promover educação científico-tecnológico-humanistica,

visando à formação integral do cidadão crítico-reflexivo, competente técnica e eticamente

e comprometido efetivamente com as transformaçÕes sociais, políticas e culturais e em

condições de atuar no mundo do trabalho, através da formaçâo inicial e continuada de

trabalhadores, da educação profissional técnica de nível médio; da educação profissional

tecnológica de graduaçáo e pós-graduação, e da formação de professores.

O grande desafio a ser enfrentado na busca de cumprir essa função é o de formar

profissionais

que sejam capazes de lidar com a rapidez da produÉo dos conhecimentos científicos e

tecnológicos e de sua transferência e aplicação na sociedade em geral e no mundo do

trabalho, em particular.

Diante dessa constatação, a possibilidade de formar pessoas capazes de lidar com o

avanço

da ciência e da tecnologia e dele participar de forma produtiva deve atender a três

premissas básicas: formaçáo científico-tecnológico-humanística sólida, flexibilidade para

as mudanças e educação continuada.

A atividade profissional do Técnico em EdificaçÕes justifica-se face à importância da

indústria da construçáo no cenário nacional, regional, estadual e local, quer seja na

geração de empregos diretos e indiretos ou na composiçáo do PIB (Produto lnterno

Bruto), e à necessidade do mercado, associada à vocação natural da Area de Construção

Civil e do CEFET Petrolina.

O Vale do Sáo Francisco é um pólo de desenvolvimento tecnológico da fruticultura

irrigada, implantada por empresas públicas e iniciativa privada. A região dispõe da infra-

estrutura do Aeroporto lnternacional de Petrolina, a Hidrovia do Rio São Francisco,

proximidade com centros consumidores, uma ligação rodoviária m as principais capitais
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do Nordeste e de uma termoelétrica com capacidade para geração 138 megawatts de

energia. Todos estes fatores incentivam empresários a investir na região, sem contar que

a qualidade de vida, a máo-de-obra e os cursos técnicos, tecnológicos e superiores que

estão em ascensão.

Diante disso, justifica-se a oferta do Curso Técnico em Edificações, visando qualificar

jovens e adultos para o bom desempenho de atividades destinadas à execução e ao

gerenciamento de obras de edificações, abrangendo a utilização de novas técnicas e

tecnologias nos processos construtivos, bem como buscando gerar novas possibilidades

de empregabilidade para a população economicamente ativa de nossa Região. Os

técnicos em Edificações poderão exercer suas atividades profissionais em empresas

especializadas da Construçâo Civil, em atividades de execução e manutenção de obras,

no gerenciamento dessas atividades e na prestação de serviços afins.

Portanto,os profissionais da área de Construção Civil do CEFET- Petrolina entendem que

este é o desafio atual e futuro para a área: formar técnicos competentes para o

desempenho teórico-prático e para o gerenciamento dos processos construtivos.

,ufl^
2



2.0- OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL: Formar profissionais na área de Construção Civil com habilitação em

Edificaçóes, preparadas para desempenhar funçÕes técnicas ou gerenciais, de autonomia

e responsabilidade de acordo com a legislação vigente, ou seja, preparando o profissional

para auxiliar engenheiros, arquitetos ou tecnólogos em atividades de projeto,

planejamento e exêcução de obras de acordo com os procedimentos legais, propondo

alternativas do uso de técnicas e materiais de construção, elaborando o planejamento e

orçamento necessário à escolha da melhor solução a ser adotada na ocupaÇão do solo,

tendo por premissa o respeito e a preservação ambiental.

OBJETIVOS ESPECíFICOS: O Curso Técnico em Edificações - pós-médio pretende

oferecrr ao aluno uma série de conhecimentos que possam prepará-lo para conhecer um

edifÍcio: desde a elaboraçâo de estudos, medições e análises na preparação de projetos,

esboços e desenhos, utilizando ferramentas computacionais, técnicas de projetos e

topografia, desenho, orçamento, matérias de construção, instalaçÕes prediais, entre

outras, coordenando e atuando na execução de várias etapas construtivas auxiliando o

engenheiro, arquiteto ou tecnólogo tanto no controle e projeto como no planejamento e

orçamento da obra.

O objetivo do curso é capacitar profissionais em 04 (quatro) módulos, com foco em

Planejamento, Execução e Manutenção de Obras de Edifícios, dando-lhes condições para

construir competências que lhe confira as habilidades necessárias definidas no perfil

profissional, objetivando a formação de profissionais capazes de utilizarem novas

tecnologias, com características de empreendedor, com visão de futuro e

responsabilidade social para atuarem em empresas construtoras e de prestação de

serviços, privadas ou públicas, desenvolvendo atividades no contexto profissional da

engenharia civil e da arquitetura auxiliando nas atividades pertinentes, tais como:

Ê Planejamento, orçamento de materiais e mão-de-obra;

é) Proietos e controle;

t) lnstalação e Administração do Canteiro de Obras;

ô Execução e conservação de obras em geral.
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3.0 - REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO

O Curso Técnico em Edificações - pós-médio, de estrutura curricular modularizada,

é destinado a egressos do Ensino Medio, independente da idade, que dominem as

competências e habilidades gerais da área de Ciências da Natureza e Códigos de

Linguagens, consolidadas no Ensino Fundamental e Ensino Médio, necessário ao

desenvolvimento das competências técnicas específicas da habilitação que constituirão

pré+equisitos ao curso e a alguns módulos, averiguados através de processo seletivo.

PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES REQUERIDAS DURANTE O CURSO

TÉcNrco EM EDrFrcAÇôes - pos-r'rÉoto

3.1- Representação e comunicaçáo
. Desenvolver a capacidade de comunicação e expressão;

. Ler e interpretar textos de interesse científico e tecnológico;

. lnterpretar e utilizar diferentes formas de representação (tabelas, gráficos, expressÕes,

ícones...);

. Exprimir-se oralmente com correção e clareza, usando a terminologia correta;

. Produzir textos adequados para relatar experiências, formular dúvidas ou apresentar

conclusôes;

. Utilizar as tecnologias básicas de redação e informação, como computadores;

. ldentificar variáveis relevantes e selecionar os procedimentos necessários para a

produÉo, análise e interpretação de resultados de processos e experimentos científicos e

tecnológicos;

. ldentificar, representar e utilizar o conhecimento geométrico para aperfeiçoamento da

leitura, da compreensão e da ação sobre a realidade;

. ldentificar, analisar e aplicar conhecimentos sobre valores de variáveis, representados

em gráficos, diagramas ou expressões algébricas, realizando previsão de tendências,

extrapolaçÕes, ínterpolações e interpretaçÕes,

. Analisar qualitativamente dados quantitativos representados gráfica ou algebricamente

relacionados a contextos sócio-econômicos, científicos ou cotidianos.

4
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3.2- lnvestigação e compreensão:
. Desenvolver a capacidade de questionar processos naturais e tecnológicos,

identificando regularidades, apresentando interpretaçôes e prevendo evoluções;

. Desenvolver o raciocínio e a capacidade de aprender;

. Formular questÕes a partir de situações reais e compreender aquelas já enunciadas;

. Desenvolver modelos explicativos para sistemas tecnológicos e naturais;

. Utilizar instrumentos de medição e de cálculo;

. Procurar e sistematizar informações relevantes para a compreensáo da situação-

problema;

. Formular hipóteses e prever resultados;

. Elaborar estratégias de enfrentamento das questões;

. lnterpretar e criticar resultados a partir de experimentos e demonstraçôes;

. Articular o conhecimento científico e tecnológico numa perspectiva interdisciplinar;

. Entender e aplicar métodos e procedimentos próprios das Ciências Naturais e Códigos

de linguagens;

. Compreender o caráter aleatório e não determinÍstico dos fenômenos naturais e sociais

e utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e cálculo de

probabilidades;

. F azer uso dos conhecimentos da Matemática, FÍsica, Química e Biologia para explicar

o mundo natural e para planejar, executar e avaliar intervenções práticas;

. Aplicar as tecnologias associadas às Ciências Naturais na escola, no trabalho e em

outros contextos relevantes para sua vida.

3.3 - Contextualização sócio-cultural :

. Compreender e utilizar a ciência, como elemento de interpretaçâo e intervenção, e a

tecnologia como conhecimento sistemático de sentido prático;

. Utilizar elementos e conhecimentos científicos e tecnológicos para diagnosticar e

equacionar questões sociais e ambientais;

. Associar conhecimentos e métodos científicos com a tecnologia do sistema produtivo e

dos serviços;

. Reconhecer o sentido histórico da ciência e da tecnologia, percebendo seu papel na

vida humana em diferentes épocas e na capacidade humana de transformar o meio;

J,fl
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. Compreender as ciências como construçÕes humanas, entendo como elas se

desenvolveram por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, relacionando o

desenvolvimento científico com a transformação da sociedade;

. Entender a relação entre o desenvolvimento de Ciências Naturais e o desenvolvimento

tecnológico e associar as diferentes tecnologias aos problemas que se propuser e se

propôe solucionar;

. Entender o impacto das tecnologias associadas às Ciências Naturais, na sua vida

pessoal, nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida

social.

As inscriçÕes para o exame de seleção são publicadas em edital, do qual

constarão os cursos com as respectivas vagas, prazos e documentação exigida para a

inscrição, instrumentos, critérios de seleçáo e demaas informaçôes úteis.

4.0- PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSAO DO CURSO

O profissional Técnico em Edificaçoes deverá estar preparado para atuaÍ no

mercado da Construção Civil, especialmente em orgãos públicos, em canteiros de obras

de edifícios, em órgãos fiscalizadores, em escritórios de projetos e orçamentos de

edifícios, em lojas de materiais de construções, enfrentando as mudanças tecnológicas

com capacidade de adaptação e sabendo lidar com situaçÕes complexas, com liderança,

identificando problemas e propondo alternativas de soluções.

Além das competências profissionais gerais estabelecidas pela Resolução

CNE/CEB no 04/99, esse técnico deverá ainda dominar as competências específicas

determinadas pela natureza do curso.

O Técnico em Edificações poderá ainda, conforme sua opção ou saturação de

mercado, buscar qualificação complementar para obtenção de diploma ou certificado de

Qualificação Profissional de Nível Técnico em outro curso de áreas afins.

4.1 - PERFTL PROFTSSTONAL DAS QUAL|F|CAÇOES DE N|VEL TECNTCO

w
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O Curso Técnico em Edificaçôes - pós-medio possibilita entradas e saÍdas

intermediárias, através do módulo de Planejamento, e de Execução e Manutenção de

Obras de Edifícios, ambos com duração mínima de 02 (dois) semestres letivos, e desta

forma, o perfil profissional fim de curso permite certificação intermediária e diploma no



final do Curso. O Curso foi concebido com base em competências e habilidades, onde

cada módulo possui suas características especÍficas conforme descrição a seguir:

COMPETÊNCIAS:

. Aplicar pesquisas técnicas, sócio-econômicas e de impacto ambiental para coleta de

dados que possibilitem os estudos de viabilidade para investimentos na Construção de

Edifícios;

. Fazer vistoria técnica para coleta de dados que possibilitem as avaliações dos valores

de custo de Edifícios;

. Desenvolver estudos preliminares de projeto arquitetônico e projetos complementares

de engenharia, custos financeiros e prazos para viabilização da execução de

investimentos na Construção de Edifícios;

. Conduzir equipe de trabalho na realização de coleta de dados em pesquisas técnicas,

sócio-econômicas e de impacto ambiental e nas vistorias técnicas para avaliação de

edifícios;

o Desenvolver projetos de Arquitetura de edifícios e desenhar as plantas usando lápis

e/ou software específico;

. Desenvolver projetos de fundaçáo e superestrutura de edifícios e desenhar as plantas

usando lápis e/ou software específico;

. Desenvolver projetos de instalaçôes elétricas prediais de edifícios e desenhar as

plantas usando lápis e/ou software específico;

o Desenvolver projetos de instalações hidro-sanitárias prediais de edificios e desenhar

as plantas usando lápis e/ou software específico;

. Desenvolver memoriais, especificaçôes e projetos executivos para construção de

edifícios;

o Conduzir processos de licenciamento para execução de uso de obras de construção

de edifícios.

7
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1o - Qualificação Profissional de Auxiliar Técnico em Planeiamento de EdiÍicios com

carga horária total de 800 horas/aula.



20 - Qualificação Profissional de Auxiliar Técnico em Execucão e Manutenção de

Obras de Edificios com ca rga horária total de 800 horas/aula.

Ltmanutenção de edifícios;
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COMPETÊNC|AS:

o Fazer o layout de canteiros de obras para construção, manutenção e restauração de

edificios;

. Conduzir a implantação da infra-estrutura fisica de canteiros de obra para construÉo,

manutenção e restauração;

o lmplantar e gerenciar as equipes de trabalho de apoio do canteiro de obras para

construção, manutenção e restauração de edifícios,

. Contratar mão-de-obra para execução das obras e serviços de construção,

manutenção e restauraçáo de edifícios;

. Desenvolver orçamento de obras para construção de edifícios;

. Desenvolver cronograma físico-financeiro de obras para construção de edifícios;

. Redigir proposta técnica;

o Ministrar treinamentos de curta duração aos trabalhadores da construção civil para

informações técnicas, sensibilização em segurança, higiene e cuidados básicos de

saúde;

r Manter atualizada a documentaçáo da obra e disponível para fiscalização dos órgãos

responsáveis pelo cumprimento da legislação técnica e trabalhista;

. Organizar a programação físico-Íinanceira da obra para manutenção e custeio do

canteiro de obras de edifícios;

. F azer a locaçáo das obras para construção e restauração de manutenção de edifícios;

o Fazer a programação dos serviços de execução das obras de construção e

restauração de edifícios;

. Controlar o suprimento de materiais, máquinas, ferramentas e equipamentos para a

execução das obras de manutenção e restauraçáo de edifícios;

. Conduzir a execução dos serviços de manutenção e restauração de edifícios;

. Prestar os primeiros socorros básicos a acidentados nas obras de construção de

edifícios;

. lmplantar programas de melhoria da qualidade nos canteiros de obras de construção

de edifícios:

. Apropriar os custos de produção da execução dos serviços das obras de construção e
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5.0. MERCADO DE TRABALHO

O Técnico em Edificações vem suprir o mercado ante a necessidade de um

proÍissional técnico orientado a prática e acompanhamento das obras de engenharia,

agindo como auxiliar direto dos engenheiros, arquitetos e tecnólogos, respeitadas as

atribuiçÕes de cada profissional.

O mercado de trabalho se apresenta na forma de médias e grandes construtoras,

mobilizadas para edificaçÕes residenciais, hospitalares, comerciais, entre outras.

Outros setores importantes, do ponto de vista do posto de trabalho, são os

inúmeros escritórios de engenharia e arquitetura, bem como as pequenas construtoras

vinculadas às fases de projeto, execuçâo e manutenção de edificaçÕes.

Assim, podemos listar algumas funçÕes, tais como:

r Desenho de projetos em prancheta ou auxiliado por computador (CAD);

o Controle tecnológico da obra e atividades laboratoriais com materiais de construção;

. lnstalações sanitárias, elétricas, hidráulicas e especiais;

o Orçamento, fiscalização e acompanhamento de obras;

o Verificação de código de posturas e Legislação Urbana.

O Plano do Curso Técnico de Edificações - pós-médio possui uma organização

curricular para estabelecer açÕes com base no desenvolvimento de condutas e atitudes

com responsabilidade técnica e social, tendo como princípios:

a) a qualidade de vida dos habitantes dos assentamentos humanos e a qualidade material

do ambiente construído e sua durabilidade;

b) o uso da tecnologia em respeito às necessidades sociais, culturais, estéticas e

econômicas das comunidades;

c) o equilíbrio ecológico e o desenvolvimento sustentável do ambiente natural e

construído;

d) a valorização e preservação da edificação, do urbanismo e da paisagem como

9

patrimônio e responsabilidade coletiva
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Fazer o acompanhamento dos avanços dos serviços através dos cronogramas físico e

financeiro das obras de construção de edifícios;

Fazer ensaios tecnológicos de materiais de construção.

6.0 - oRGANIZAÇAO CURRICULAR



O Curso Técnico em EdiÍicaçÕes - pós-medio, cuja carga horária é de 1200

horas/relógio, terá seu currículo organizado por módulos com terminalidade intermediária,

os quais, correspondem a um conjunto de competências e habilidades desenvolvidas a

partir e bases tecnológicas necessárias ao exercicio profissional no processo de produção

da Construção Civil. Para subsidiar a construção dessas competências, estão aliadas às

bases tecnológicas diferentes estratégias de ensino, as quais visam à contextualizaçáo do

aprendizado. Portanto serão desenvolvidas, ao longo de todo o curso, atividades tais

como: estudos de caso, conhecimento de mercado e das empresas, pesquisas individuais

e em equipe, projetos, estágios e exercício profissional efetivo. Dessa forma, pretende-se

apresentar aos alunos desafios típicos do mundo do trabalho, para que possam

desenvolver a capacidade de identificar e solucionar problemas.

O Curso possui 04 (quatro) semestres letivos e serão ministrados durante o

período noturno. Caso exista demanda no mercado o curso poderá também ser

ministrado durante outros horários. Ao término de cada módulo profissional o aluno

poderá requerer CertiÍicado de Qualificação Profissional lntermediária, desde que tenha

cumprido o estágio curricular na função específica conforme anexo I - Regulamento de

Estágio para os Cursos do CEFET Petrolina.

O aluno poderá fazer a opção de estágio correspondente a 200 horas/relógio para

cada módulo, ou seja, um para Planejamento, e outro de Execução e Manutenção de

Obras de Edifícios, ou apenas um estágio correspondendo a 400 horas/relógio.

O aluno, após término das 400 horas/relógio de estágio, deverá apresentar seu

relatório, conforme anexo 1 - Normas para Apresentação de Relatório de Estágio

Curricular, para apreciação do orientador de estágio e uma apresentação em forma de

seminário para uma banca, constituída especialmente para este fim.

A avaliaçâo final, via apresentação para a banca, será definida, em comum acordo entre

as partes envolvidas, em data e horários que possibilite a participação da comunidade

escolar.

Para participar da cerimônia de Formatura o aluno deverá ter sido aprovado em

todos os módulos do curso, porém, só obterá o diploma se tiver também concluído com

êxito o estágio curricular. Além disso, o aluno que não se habilitar para participar da

Cerimônia de Formatura com sua turma poderá fazê-lo em turma posterior.

t
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6.1 - FLUXOGRAMA E MATRIZ CURRICULAR

A estruturação do Fluxograma e Matriz Curricular do Curso Técnico em Edificações

- pós-medio esta no anexo 2 e foi desenvolvimento com trabalho pedagógico com

organização por competências e habilidades com bases tecnológicas, onde cada área de

conhecimento contribui para o seu desenvolvimento com os seguintes elementos e

caracteristicas:

o Contextualização dos conteúdos, delineando significados através de situações-

problema, de acordo com a natureza das competências e habilidades;

o Planejamento de ensino construído de forma coletiva entre professores, obedecendo

às competências e habilidades, trabalhando a interdisciplinaridade, de acordo com a

dinâmica do curso;

o Apresentação ao trabalho escolar de metodologias inovadoras, salas ambientes, e

situaçÕes de aprendizagem que desafiem e motivem os alunos a mobilizarem os

conhecimentos que já possuem e a irem em busca de novos conhecimentos;

. Estabelecimento através de práticas profissionais e projetos, atividades para o

desenvolvimento de competências e habilidades, contribuindo para uma relação

estreita e constante entre a teoria e a prática;

o Organização do "Espaço Curricular", que será desenvolvido através de Palestras,

Seminários, Visitas Técnicas, integrando o conhecimento do mundo produtivo ao da

Sala de Aula.

6.2 - UNIDADES CURRTCULARES (DtSctpLtNAS)

As definiçôes de nome, carga horária, módulo, competências e habilidades estão

expressas nas unidades curriculares do anexo 3.

As unidades curriculares foram desenvolvidas para:

o lncentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora e da compreensão do

processo tecnológico, em suas causas e efeitos,

o lncentivar a produçáo e a inovação científica e técnica, e suas respectivas aplicações

no mundo do trabalho,

. Desenvolver competências profissionais gerais e específicas;

. Propiciar a compreensão e a avaliação dos impactos sociais, econômicos e ambientais

resultantes da produção, gestão e incorporação de novas tecnol

,[ruh^

ras;
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Promover a capacidade de continuar aprendendo e de acompanhar as mudanças nas

condições de trabalho;

Garantir a identidade do perfil profissional de conclusão de curso e da respectiva

organização curricular

6.3 - CRITERIOS E PROCEDTMENTOS DE AVALTAÇÃO DA APRENDTZAGEM

os critérios e procedimentos de avaliação da aprendizagem estão fixados no

documento organização Didática dos cursos Técnicos e Ensino Médio para o CEFET
Petrolina.

6.4 _ CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DE

COMPETÊNCIAS PROFÍSSIONAIS ANTERIORMENTE DESENVOLVIDAS

É facultado ao aluno o aproveitamento de competências profissionais

anteriormente desenvolvidas, para fins de prosseguimento de estudos. No curso Técnico
em Edificações - pós-médio o aluno tem duas opções de aproveitamento:

a) Durante o desenvolvimento do curso o aluno poderá requerer isenção de unidades
curriculares, quando:

. Comprovar ter cursado unidade curricular em outra instituição de educação de nível

técnico reconhecido pelo MEC com as mesmas ementas ou similar. As competências
profissionais adquiridas em cursos regulares serão reconhecidas mediante análise
detalhada dos programas desenvolvidos, à luz do perfil profissional de conclusão do
curso por uma banca especialmente designada para este fim e será formada por
professores específicos das unidades curriculares;

. comprovar competência adquirida no trabalho. As competências profissionais

adquiridas no trabalho serão reconhecidas através da avaliação individual do aluno por

uma banca especialmente designada para este fim e será formada por professores

específicos das unidades curriculares, pedagogas e sociólogas.

b) No cumprimento da carga horária mínima de 400 horas/relógio do estágio curricular
supervisionado o aluno poderá considerar, como redução da carga horária do estágio, a
sua experiência profissional, conforme anexo 1- Regulamento de Estágio para os
Cursos do CEFET Petrolina.

,ul^l^
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7.0 - PESSOAL TÉCNICO E DOCENTE

o curso Técnico de EdificaçÕes - pós-medio foi concebido considerando três

funcionários administrativos para atuarem como auxiliar administrativo e laboratorista em

três turnos. Estes ajudarão os professores na organização dos laboratórios e atividades

administrativas especíÍicas do Curso e apoio nas atividades docentes.

Os docentes necessários para as unidades curriculares das disciplinas técnicas

estão listados na tabela a seguir:

Professores do quadro CEFET Petrolina Experiência acadêmica

Adalberto Pinheiro de Araújo Licenciatura Plena em Pedagogia

Alba Valeria de B. S. Pinheiro Mestrado em Arquitetura -Engenharia

Moacy Barros dos Santos Graduação em Engenharia Civil

lmaí Nascimento Santos Especialização em Supervisáo

Educacional/Mestrando.

ntônio Jackson Pereira Alencar Especialização em lnterdi

Educação Básica - Meto

Ensino Superior.

riosvaldo Gomes Ribeiro ,Especialização em lnterdiscipiina Àã

Educação Básica - Metodologia do

Ensino Superior.

Especialização em Programação do

Ensino em Pedagogia.

Artidônio Araújo Filho
I

Especialização em Programação do

Edvaldo Torres Santos

Ensino em Pedagogia.

Graduaçâo em Tecnologia

Construção Civil.

Licenciatura em

Geografia/Mestrando.

Especialização

Prediais.

lnstalaçoê-

sciplina nA

dologia do

da

Francisco Jesus de Souza

lnácio Batista Nogueira

N\l^

em
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lAdelmo Siqueira de Araúio Especialização em Programação do

Ensino em Pedagogia/Mestrando

Urbana.

Armando F. do Nascimento



orge Tadeu Nogueira Nunes

José Aidran lvludo

Humberto Alencar de Sá

Marcelo Sperotto Genaio

arcos Antônio Nogueira de Oliveira

Maurício Dias Campos

Reginaldo Soares de Oliveira

Rubem José da Fonte Franca

Mestrado em Economia

Especialista em Topografia

Especialista em Engenharia da

Higiene e Segurança do Trabalho
____l

Sebastião Rildo Fernandes Diniz

Especializaçâo em Programação do

Ensino em Pedagogia.

Mestrado em Engenharia Civil -
Estruturas

Mestrado em Engenharia Mecânica - !

I

Sistemas e Processos Térmicos /

Doutorando.

oraauaçáóémÉngénnariáõivii I

Especialista em

Ensino Superior.

MetodológiJ do

Mestrado em Gestão Ambiental - e

ndamento

écnico Administrativo

8.0 - |NSTALAçOES, EQUTPAMENTOS,

TECNOLOGICOS E BIBLIOTECA

INSTRUMENTOS, RECURSOS

(um) Laboratório de Mecânica dos Solos:

Os dados relativos aos principais equipamentos e instrumentos estão no anexo 4.

(um) Laboratório de Materiais de Construçôes;

Os dados relativos aos principais equipamentos e instrumentos estão no anexo 4.

(um) Laboratório de Topografia:

Os dados relativos aos principais equipamentos e instrumentos estão no anexo 4.

(um) Laboratório de Computação Gráfica:

Os dados relativos aos principais equipamentos estáo no anexo 4.

(um) Laboratório de lnstalaçóes hidro-sanitárias:

Os dados relativos aos principais equipamentos e instrumentos estão no anexo 4.

(duas) Salas de Desenho: Compostas de quadro branco específico para pincel,

a) 01

b) 0í

c) 01

d) 01

e) 01

f) 02

armários, lavatório, pranchetas de desenho equipadas com réguas p

Francisco Jairo Pereira Alencar

,[{^\,^

aralelas e bancos

.
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g) 0'1 (uma) Biblioteca Central: Onde todos os livros específicos de cada área do

conhecimento exigidos no Curso são catalogados e arquivados para consulta de todos

docentes e discentes.

coMrssÃo RESpoNSÁvEL PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CURSO

Este documento foi revisado pela Comissáo Respon I pelo Plano de Curso
membros.Técnico de Edificações - pós-médio, composta pelos segui

An acson Pereira Alencar fubeiro
Membro ro

1o* ,h --trL,oi,bÀ &l^
Luzondtb Moureira da- Silva

Membro

Edvaldo T rres dos Santos
P sÍdente

Petrolina, 31 de julho 2008.
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CENTRO FEDERAL DE EDUCAçÀO TECNOLÓGlCA DE PETROLINA
DIRETORIA DE ÂRTICULAçÀO EMPRESARIAL E COMUNÍTÁR|A SERVIçO
DE ENCAMINHAMENTO E ORIENTAçÃO PARÂ ESTÁGIO E PRIMEIRO
EMPREGO / UNIDADE INDUSTRIAL

1. CAPA:

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE REIá,TÓRIO DE ESTÁGIO CURRICUI-ÀR

Caro(") aluno("):
Relatório é o documento através do qual se registram resultados de

atividade variadas, quer como atividade acadêmica, quer como atividade profissional,
variando em extensão de acordo com o tipo e finalidade.

Este documento tem por objetivo normatizar o relatório acadêmico
desenvolüdo na instituiÇão como atiüdade didático-pedagógica.

APRESENTAÇÃO:
Os textos deverão ser impressos utilizando-se o software Word for

Windous, fonte Times New Roman, tamanho 12, em espaçamento 1,5, utilizando sempre um
só lado do papel (uma lauda).

A linguagem deve ser técnica, clara, objetiva, concisa, impessoal, sem
rodeios, com parágrafos e frases curtas do padrão culto.

O texto deverá ser formatado em papel A4,21 x29,7 cm, obedecendo às
seguintes noúnas:

r margens superiores e inferiores:2,scm;
r margem à esquerda: 4 a 4,5 cm (para permitir a perfuração em pastas);
r margem à direita: 2 cm.

Depois do sumário. A numeração deverá ser colocada no canto superior direito.

COMFOSIÇÃO DO REIJTTÓRIO

A. ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS (cada um dos tópicos abaixo deverá ficar em
uma folha).

A capa deverá conter:
No topo, o cabeçalho com o nome da Instituição para o qual o relatório está sendo
fito, alinhado à esquerda, fonte 14;
Centralizado no meio da página e em fonte maior (ou l8 ou 20), o tipo de relatório
- REI.ATÓRIO DE ESTÁGIO CURzuCULAR DE HABILITAÇÀO PROFSSIONAL;
À esquerda mais abaixo, os dados de identificação;
. Nome completo do aluno
. Curso/período/turno
. área específica do estágio
. empresa na qual estagiou
. período de estágio
. carga horária total do estágio
abaixo, cenEalizado, o local e o ano.

FOLHA DE ROSTO:
Repete os seguintes dados da capa: Nome da Instituição e tipo de relatório,

seguindo o mesmo padráo adotado na capa.
Logo após o tipo de relatório, justificado, no canto direito, faz-se referência ao objetivo do
relatório enquanto exigência curricular de conclusão do curso.

AGRADECIMENTOS:
É preferível não haver, caso haja, deverá ser texto pequeno e simples, numa

frase só. Se for fisica, cite o nome completo.
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CENTRO FEDERAL DE EDUCÂçÂO TECNOLÓGICA DE PETROLINA
DIRETORIA DE ARTTCULAçÃO EMPRESARIAL E COMUN]TÁRIA SERV]çO
DE ENCAMINHAMENTO E ORIENTAçÃO PARA ESTÁGIO E PRIME]RO
EMPREGO / UNTDADE INDUSTRIAL

SU]TÚÍRIO:
É a parte que relaciona os títulos e subtítulos, dividida em três colunas:

i A da esquerda enumera as divisões e subdivisôes de relatóÍo;
r A da direta indica o número das páginas;
r A do centro indica os itens do trabalho;
Obs: Horizontalmente, as paúes são iigadas por linhas pontuadas.

APRESENTAÇÂO:
Consütui-se numa diagnose da empresa onde o estágio se realizou: localização, atiúdades

desenvolvidas, papel social e econômico na região. Poderão ser descritos, se assim achar
necessário, os setores que compõem a empresa, especialmente aquele(s) no(s) qual(ais) o
estagiário(a) atuou.

INTRODUÇAO:
E uma apresentação em que se expôe, de forma clara e objetiva, o trabalho realizado, onde

e quando se realizou, os envolvidos no processo (professor-orientador de estágio e
supervisor(es) na empresa), objetivo do estágio e do relatório, bem como o peíodo em que se
realizou.

DESENVOLVIMENTO:
Por conter o detalhamento e análise de todo o processo, é a maior parte do relatório.

Deverá possuir descrição, narração e análise dos fatos, apresentando inclusive sugestões
e/ou recomendaçôes, se necessário, não descrevendo atiüdades diárias.

As informaçóes devem ser dosadas de forma a não acrescentar detalhes desnecessários ou
omitir aspectos importantes, considerando sempre a seqüência dos fatos.

O texto poderá ser diüdido em tópicos sempre que se fizer necessário. Essa divisão deverá
está contida no sumário.
O detalhamento e análise do processo deverá conter a descrição das atividades, a

tecnologia empregada, equipamentos e dispositivos utilizados, resultados obtidos e a
respectiva análise, propostas e soluçôes para resolução dos problemas.

coNcLUsÃo:
É uma retomada dos objetivos, concluídos se foram alcançados ou não. Poderá conter

recomendações e suges[ões gerais.
Deverá conter uma análise crítica do estágio como instrumento de formação profissional,

possibilitando a avaliação pela empresa/instituição. Pode-se apresentar possíveis sugestões
para melhoria da qualidade do estágio e do ensino na instituição. Bem como estabelecer uma
ponte entre os conteúdos disciplinares e a realidade viüda no mercado de trabalho.

ANEXOS:
É o conjunto de material ilustrativo ou complementar ao texto - gráficos, tabelas, fotos,

modeios de formulários etc. - objetivando enriquecer e detalhar o relatório.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRIIFICAS :
É o conjunto de indicações para identificação de documentos, publicações, utilizados no

todo ou em parte, e deve seguir as nornas da ABNT.

Bom êxito!
"Aprender é descobrir aquilo que você já sabe.

Fazer é demonstrar que você o sabe..."
(Richard Bach)

B. ELEMENTOS TEXTUAIS:

Cada um dos tópicos deve ficar em uma folha, sendo que o desenvolvimento deverá ocupar
mais de uma folha.
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REGULA]UTENTO DE EST'AGIO PARA OS CURSOS DO
CEFET-PETROLINA

DO ESI-AGIO E SUAS FINALIDADES

Art. le - Este documento regulamenta o estágio Profissional Supervisionado Curricular
ou Extracurricular no CEFET-PETROLINA e se baseia na Lei na 6.494, de 07 de dezembro
de 1977, regulamentado pelo Decreto ne 87.497, de 18 de agosto de 1982 e resolução no 1 de
21 de janeiro de 2004, a qual estabelecem Diretrizes Nacionais para a organização de
Estagios de Alunos da Educação Profissional e do Ensino Médio, inclusive nas modalidades de
Educação Especial de Jovens e Adultos.

DA DENOMINACÃO, DAS MODALIDADES, CARACT'ERISTICAS E SEU
DESE]WOLWMENTO

Art. 20 - Denomina-se estágio todas as atividades que proporcionem execução de
aprendizagem social, profissional e cultural, através da participação em situações reais de
vida e trabalho do seu meio, sob coordenação da instituiÇão de ensino.

Art. 3a - São modalidades de Estaqio para os Cursos de Ensino Médio e Profissionalizantes de
Ensino e nível Técnico Integrado e Pós-médio, Superiores Tecnológicos e de Licenciatura, a
serem incluídas no Proj eto Político e Pedagógico do CEFET-PETROLINA e nos diversos Planos
de Cursos:

I - Estáoio profissional obriqatório (curricular): É o estágio que é exigido em função da
própria natureza da habilitação profissional e propicia a complementação do ensino. Ele é
realizado confo[ne as peculiaridades do curso que se üncula;

II - Estáoio orofissional não obriqatório (extracurricular): E o estágio que não é obrigatório.
Contudo, o mesmo deverá manter coerência com o perfil profissional e com o Plano de Curso;

III - Estáqio profissional sócio-cultural ou de iniciacáo científica (extracurricular): É o estágio
previsto no Projeto Político e Pedagógico do CEFET-PETROLINA como forma de
contextualização do currículo, em termos de educação para o trabalho e a cidadania, o que
torna obrigatório, assumido a forma de extensão;

IV - Estáqio sócio - cultural ou de iniciacão científica (extracurricular): É o estágio que não
está incluído no Projeto Político e Pedagógico do CEFET-PETROLINA, não sendo, portanto
obrigatório, mas pode ser assumido intencionalmente pelo CEFET-PETROLINA, a partir de
demanda dos alunos ou de organizações da comunidade, objetivando o desenvolümento de
competências para a vida cidadã e para o trabalho produtivo.

AÊ. 4e - O estágio no ensino médio poderá ser realizado a partir da efetivação da matrícula
no 3a ano e deve considerar as áreas de atuaçáo relacionadas a seguir:

I - atendimento ao público;

II - acompanhamento e controle do faturamento;

III - atividades internas e externas em geral;

CAPÍT'ULO I
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IV - atividades voltadas à área de recursos humanos;

V - auxílio em vendas;

VI - auxílio na conciliação bancária;

\rII - auxílio na elaboração de folha de pagamento;

VIII - cadastro de clientes;

IX - codificações de materiais e compras;

X - comunicação via fax, e-mail e telefone;

XI - contato com fornecedores;

XII - controle de agenda e marcaçáo de consultas;

XIII - controle de férias;

XIV - controle e conferência de arquivos;

XV - controle e conferência de estoque;

XVI - demonstração de produtos;

XIIII - digitaÇão;

XVIII - elaboração de demonstrativos do setor de crédito;

XIX - elaboração de gráficos e tabelas;

XX - emissão e controle de relatórios;

XXI - emissão, separação, orçamento e arquivamento de faturas, duplicatas, notas fiscais,
cadastrais e outros documentos;

XXII - execução de atividades de almoxarifado;

XXIII - execução de cálculos com uso de máquinas calculadoras;

XXIV - auxílio na execução e controle de cobranças;

XXV - operação de máquinas fotocopiadora;

XXVI - organização de produtos e materiais de consumo;

XXVII - auxÍlio em pesquisa e coleta de dados;

)O(VIII - preenchimento de guias de tributos e recolhimentos;

XXIX - preenchimento e controle de fluxo de passageiros;

X)O( - previsão, controle e organização de materiais e estoques;

)OO(I - protocolo e trâmite de documentos internos e externos;

DO(II - redação de correspondência e empresarial e oficial;
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rcO II - preenchimento da requisição de compra de material;

)OO V - separação e conferência de mercadorias.

§10 - A entidade concedente deverá instrui o estagiário sobre as atividades que lhe serão
atribuídas;

§24 - o estagiário não poderá ultrapassar ajornada de trabalho diário de 04 (quatro) horas;

§3o - A carga horária máxima para realização do estágio de alunos do ensino médio é de 240
horas/relógio;

§4e - A entidade concedente deverá proporcionar ao estagiário desempenhar atividades
diferenciadas durante o período de eskígio.

Art. 5e - O estágio para o Ensino Médio e Ensino de Educação Profissional de Nível Técnico
Integrado e Pós-médio, Superior Tecnológico e de Licenciaiura no GEFET-pETROLINA tem
como objetivos:
I - relacionar os conteúdos e contextos para dar significado ao aprendido;
II - integrar a üvência e a prática profissional ao longo do curso;
III - praticar aprendizagens sociais, profissionais e cúlturais;
IV - participar em situações reais de vida e trabalho em seu meio;
V - conhecer os ambientes empresariais ou institucionais;
VI - conhecer melhor a área interessada de atuação do futuro profissional;
VII - contextualizar os conhecimentos gerados no ambiente empresarial para reformulação
dos cursos.;
IX - amenizar o impacto da passagem da üda estudantil para o mundo do trabalho
proporcionando contato com o futuro meio profissional.

Afti. 6a - À realização do estágio no Ensino Médio, quando ocorrer, deverá ser realizado
concomitantemente ao período da realização do Curso e o aluno deverá estar regulamente
matriculado no CEFET-PETROLINA.

Art. 7c - A realizaçáo do Estáoio ProÍissional Obriqatório (curricular), com rendimento
satisfatório, será uma condição indispensável à obtenção do diploma dá Técnico de nível
médio integrado e Pós-médio, Superior Tecnológico e de Licenciatura.

§14 - Toda e quaisquer atiüdades de estágio é considerada supervisionada, assumida
intencionalmente pelo cEFET-PETROLINA, e configurando-se como atô educativo;

§20 -.A mod.alidade-de estagio que exclui a obrigatoíedade do Termo de compromisso deve
atender às disposiçôes do Plano de curso e/ou do projeto pedagógico do CEFEi-PETRoLINA,
sendo exigivel, em todos os casos, a inscriçáo formal, o controle õistemático de sua execução
e a ava-liação de seus resultados;

§3q - Para o Estaqiário Profissional Obriqatório (curricular) o Plano de Curso de cada área de
formação profissional deve possuir uma disciplina para orientação de estágio na matriz
curricular e o aluno deve matricular-se no Registro Escolar, independentúente de ter
concluído ou não as outras disciplinas obrigatórias, a fim de que não perca o únculo com o
CEFET.PETROLINA;

§4o - A orientação para estágio, como disciplina, deve orientar e preparar o aluno para que o
mesmo apresente as condiçôes minimas de competência pessoal, social e profissiãnal e que
lhe permita a obtenção de resultados positivos desse ato educativo;

§5o - 9s estagiáíos portadores de necessidades especiais, terão direitos, conforme legislaçáo
específica e ügente, aos benefícios de estágio e ãos serviços de apoio de profrssionais da
educação especial, como também de proÍissionais da área do estágio; 

-



§6s-o Estásio Profissional Obriqatório (curricular) deverá ser planejado, executado,
acompanhado e avaliado, sob orientação da Diretoria de Articulação Empresarial e
Comunitária - DAEC do CEFET-PETROLINA, em conformidade com os currículos, programas,
calendários escolares e Projeto Político e Pedagógico, a fim de se constituir em instrumento
de integração, em termos de treinamento prático, aperfeiçoamento técnico-cultural e
científico, e de relacionamento humano;

§7q-A
orientaç

direção de Ensino deverá designar 01(um) professor(a) de língua portuguesa para
ão da forma de desenvolümento do relatório de Estáoio Profissional Obriqatório

(curricular)
de portugu
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, quanto ao Modelo desenvolvido pelo CEFET-PETROLINA e correção normativa
ês, como tarrüém 01 (um) professor (a) de cada Curso com competência em

disciplinas técnicas, para orientação do estagiário referente ao desenvolvimento do estágio
concedente e o desenvolümento do relatórÍo.

§8e - Todos os estágios devem ser realizados sob a orientação da DAEC e conforme
Regulamento de Estágio;

§9o - Mesmo quando a atiüdade de estágio, assumido intencionalmente pelo CEFET-
PETROLINA como ato educativo, for de liwe escolha do aluno, deve ser acompanhado e
deüdamente registrado no seu prontuário, devendo obedecer ao Regulamento de Estágio;

§104 - As modalidades específicas de estágios somente serão admitidas quando vinculado a
um curso específico de educação profissional, no nível Técnico Integrado e pós-médio,
Superior Tecnológico ou de Licenciatura, ou ainda de ensino médio, com orientação e ênfase
profissionalizantei

§l1q - O estagiário poderá receber ajuda financeira, onde a entidade concedente paga
diretamente ao estagiário, a título de bolsa-auilio, que é o procedimento aconselhável pela
DAEC. No entanto, o estagiário, ainda que remunerado, não gera únculo empregatício de
qualquer natureza, ressalvado o disposto sobre a matéria na legislação previdenciária;

§124 - cabe a entidade concedente de estagio definir o valor da bolsa auxílio para o
estagiário;

PaÉgrrafo Único - O estagiário poderá acordar com a entidade concedente outra
forma de compensação financeira, contudo deverá ser intermediado pela DAEC.

§l3e - considerando que o estagiário não cria vÍnculo empregatício com a entidade
concedente de estágio, ele:
I - não é cadastrado no PIS/PASEP;
II - não fazjus ao aüso prévio em caso de rescisão contratual;
III - não tem direito a férias, ressalvo o período de férias escolares para o estagiário que
estiver matriculado em disciplinas e freqüentando as aulas normalmente;
lV - não tem direito ao 13o salário;
V - não tem contribuição sindical e verbas rescisórias;
M - Não deve incidir contribuições para o INSS e nem para o FGTS (bolsa-auxílio).

§14o - A realização do esüígio não remunerado representa situação de mútua
responsabilidade e contribuição no processo educativo e de profissionalização, não devendo a
entidade concedente onerar o estagiário durante a operacionalização do estágio;

§154 - O CEFET-PETROLINA deverá planejar de forma integrada as práticas profissionais
simuladas, desenvolvidas em sala ambiente, em situação de laboratório, e as atividades de
estágio proÍissional supervisionado, as quais deverá ser considerado em seu conjunto, no seu
Projeto Político e Pedagógico, sem que uma simplesmente substitua a outra.

Art. 8o - A DAEC, em consonância com o Art. 11 da resolução Na 0l/2004, considera 1/,
(metade) da duração do Estágio (curricular) para o aluno trabalhador, sócio proprietário e
trahalhador autônomo que comprovar exercer funçôes correspondentes às 

'competências
profissionais a serem desenvolvidas, à luz do perfil profissional de conclusão do curio, isto é,
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mediante avaliaÇão do orientador de estágio, onde será redigido um documento que relate e
formalize o fato. Este documento deve ser anexado no prontuário do respectivo aluno;

§1s - o aluno trabalhador deve apresentar, como comprovação de sua experiência
profissional para efeito de redução de carga horária de estágiô, umà declaração da entidade
concedente de estágio com relato confirmando a sua experiência profissional ôorrelatadas ao
seu cargo, q p?41 do ingresso no CEFET-PETROLINA ô no mínimo por Ot (umj ano para os
cursos de nível récnico de Pós-médio, e por 02 (dois) anos para os àurioso de nível iécnico
Integrado, superior Tecnológico e de Licenciatura, com assinatura do seu representante
legal, e carimbo com cGC e razão social. Além disso, será necessário entregar uma fotocópia
da Carteira Profissional das páginas que contém retrato, identidade do portaãor e da entidade
concedente de estágio, ter concluído as disciplinas referente a % (três quartos) do Curso e ter
concluído disciplinas específicas correlatadas às atividades a serem dósenvolüdas durante o
período de estágio;

§2o - o aluno que for sócio-proprietário de empresa e desejar reduzir a carga horária do
esÉoio Brofi-ssional obrioatório (curricular) deve entregar a DAEC uma fotocópá do Contrato
social,_ deüdamente. registrada na junta comercial e com suas respectivas àlterações, sua
condição de empresário com atividades em área correlata à sua habilitação, há pelo menos 01
(um) ano para alunos de curso de nível récnico de pós-médio, e por 02 (áois) anàs para alunos
de cursos de nÍvel récnico Integrado, superior Tecnológico e de Licenciaturà, após ter
concluído disciplinas referente a % (três quartos) do Curso e ter concluído disãiplinas
específicas correlatas às atiüdades a serem desenvolüdas durante o período de estágio;

§2s - O aluno que for trabalhador autônomo que desejar reduzir a carga horária do estáqio
pr-ofissignal obriqatório (curricular) deverá apresentai fotocópia de seu" recolhimento ããl§§
e fotocópia do cadastro de profissional autônomo, obtido na Pràfeitura Municipal e declaração
de empresas, firmadas pelos respectivos dirigentes, ter exercido profissão 

"* á."u correlata
ao seu. curso, após ter concluÍdo disciplina referente a % (trêi quartos) do curso e ter
concluído disciplinas especÍficas correlatas às atividades a serem àesenvolüdas durante o
peúodo de estágio.

Art. 9a - Caberá a DAEC:

I - prestar serviços administrativo de cadastramento de alunos e de oportunidades de estágio;

II - identificar e divulgar oportunidades de estágio, obtendo da entidade concedente a
idenüficação e características das atiúdades atribuídas e perfil requerido do estagiário;

III - celebrar convênios para fins de estágio, obedecendo ao cumprimento dos Regulamento;

IV - encaminhar os alunos candidatos e interessados para as oportunidades de estágios à
entidade compensação;

v - informar o procedimento de preenchimento de documentos exigidos e entregues pela
DAEC;

VI - assegurar a legalidade do processo de estágio;

vII - atuar como interveniente no ato da celebração do Termo de compromisso entre a
entidade concedente de estágio e o estagiário;

VIII - a coordenação dos professores responsáveis pela orientação dos estágios;

IX - fornecer- ao estagiário e a entidade concedente a documentação necessária para
regularização do estágio;

X - redigir e preencher documentos de sua competência relativos ao estágio;



c
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XXII - fixar e divulgar datas, como também horários para avaliação dos
das atiüdades desenvolvidas pelos estagiários que concluíram e
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XI - colaborar com o processo de recrutamento e seleção, bem como o encaminhamento de
candidatos, definindo junto à entidade concedente se o recrutamento e seleção será feita pelo
CEFET-PETROLINA ou por ela própria;

XII - facilitar o ajuste das condições do estágio a constar de instrumento jurídico próprio e
especíÍico;

XIII - tomar proüdências pertinentes em relação ao seguro a favor do estagiário contra
acidentes ou de responsabilidade ciúl por danos coDtra terceiros;

XIV - tomar proüdências relaüvas à execução do pagamento da bolsa de estágio, quando o
mesmo for caracterizado como estágio remunerado;

XV - cuidar da compatibilidade das competências de pessoas com necessidades educacionais
especiais as exigências da função objeto do estágio;

XVI - encaminhar uma solicitaÇão ao Registro Escolar, quando o Relatório do Esüíoio
Profissional Obriqatório (curricular) for aprovado, como também forem satisfeitas as
condições estabelecidas neste Regulamento e todas as disciplinas exigidas no Plano de Curso
forem concluídas, para que seja expedidos uma Declaração de Conclusão do Curso e,
posteriormente o Diploma;

XVII - se o relatório não for aprovado, informar o aluno estagiário o motivo e explicar o
procedimento, conforrne orientação do professor orientador, para que se cumpra a exigência
prevista neste Regulamento;

XVIII - proporcionar, aos professores orientadores, horários e condições para o desempenho
de suas funções;

XIX - garantir o deslocamento dos professores orientadores de estágio à entidade concedente
para acompanhamento das atividades desenvolüdas pelo estagiário;

XX - emitir relatórios informativos, por curso, contendo relação especificando a entidade
concedente de estágio e relação de alunos aptos a estagiar;

)üI - receber, protocolar e repassar os relatórios de estágio para os respectivos professores
(as) orientadores (as) de estágios;

relatórios e avaliação
tá o Profissional

Obriqatório (curricular);

)OflII - fazer a articulação com as entidades potencialmente aptas para efetuar Convênios e
dar oportunidades de estágios a alunos do CEFET-PETROLINA;

Art. l0o - As atiüdades extraclasse do CEFET-PETROLINA que conflitarem com o horário do
estágio deverão ser acordados entre a DAEC, a entidade concedente e o aluno estagiário com
o objetivo de não prejudicar o estágio.

PaÉgrafo Únlco - O documento comprobatório da atividade extraclasse deverá ser
emiüdo pelo Coordenador de Curso.

Art. 1ls - Os alunos dos cursos de pós-graduação podem estagiar, desde que haja aprovaçãoe interviniência do CEFET-PETROLINA ou se existir uma normaiizaçãó elpecífica
desenvolüda pela própria instituição;

Art. l2a - A]unos amparados pela Lei 6202175 e Decreto 1044169 (gestantes), deverão após
ter auferido seus beneficios, cumprir a carga horária obrigatória do estágio, submetendo-se às
respectivas avaliações, em período letivo normal.
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DA ENT'IDADE CONCEDENT-E DE EST-AGIO

Art, 13o - A entidade concedente de estágio compete:

I - celebrar, com o CEFET-PETROLINA, o Convênio para contratação de estagiários;

II - comunicar a DAEC a existência de vagas para estagiários, bem como os requisitos
necessários para o recrutamento e seleção, dôfinindo que irá executa. o -".mô;
III - firmar com o estagiário o Termo de Compromisso de Estágio;

lV - estabelecer o valor da bolsa-auxílio ao estagiário, quando coube4

v - designar um Supervisor de estágio para dar assistência necessária ao estudante;

M - comunicar, antecipadamente, quando houver mudança do Supervisor de Estágio;

MI - informar ao estagiário as norÍnas da entidade;

VIII_- assegurar ao estagiário todas as condições necessárias para a plena realização de seu
Esüígio, nos termos deste regulamento;

x - comunicar a DAEC quaisquer irregularidades referentes às cláusulas do Termo de
Compromisso de Estágio celebrado com o estagiário;

X - a entidade concedente de estágio pode conceder benefícios aos estagiários, mais não pode
descontar da bolsa auxílio do estagiário;

XI - a entidade concedente deverá reembolsar o estagiário de qualquer despesas extras, como
üagens e/ou trabalhos externos relacionados ao estágio;

XII - integrar o estagiário na entidade;

Art. 14o - o estagiário é de suma importância para a entidade concedente de estágio, pois:

I - antecipa a preparação e a formaçâo de um quadro qualificado de recursos humanos e
permite a descoberta de novos talentos, preparando a entidade concedente para o futuro;

II - cria-e mantém um espírito de renovação e oxigenação permanente, proporcionando um
canal eflciente para o acompanhamento de avanços tecnológicos e càncàituais e é um
eficiente recurso de formaçáo e aprimoramento de fuluros profisiionais;

III - é um eficiente sistema dê recrutamento e seleção de novos profissionais;

rv - reduz o investimento de tempo, de meios de trabalho e de salários a que está sujeita,
quando contratos profissionais recém formados, sem prática, permitindo u*ilia, ou renovar
seus quadros funcionais, técnicos e administrativos, com custoj reduzidos;

v - permite a isenção de encargos sociais e trabalhistas, decorrentes da não ünculação
empregatícia;

vI -_ permite o cumprimento de seu papel social, ajudando a formar as novas gerações deprofissionais.
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O III

DO PR OR ORIENTADOR

Art. 154 - Ao Professor Orientador de estágio incumbe:

I - assegurar a integração do estágio com o plano de cursos de cada área profissional;

II - desenvolver o Plano e Estágio em conjunto com a Coordenação de Curso;

III - aprovar o Plano de Desenvolümento do Estágio;

III - orientar o aluno, durante o peúodo de realização do estágio;

IV - assegurar a compatibilidade das atividades desenvolüdas no
Obrioatório (curricuiar) com o plano de curso;

Estáqio Profissional

r, com base no Relatório de Estáqio Profissional

VI - realizar reuniões mensais
divulgado pela DAEC;

com a presença de estagiários, conforme cronograma

MI - comparecer aos locais de estágios para orientaÇão e avaliação de sua execução;

vIII - responder, ao menos 01 (um) ou de acordo com a solicitação do estagiário, ao
questionário cumprimento Regnrlar do Estiigio, que deve ser especíhco para cadã estágio.
Este documento deve ser anexado no prontuário do respectivo estagiário.

Art. 164 - Na avaliação das atiúdades desenvolvidas pelo estagiário serão consideradas;

I - a compatibilidade das atividades desenvolvidas com o Currículo do Curso e com o plano
de Desenvolümento do Estáoio Profissional Obriqatório (curricular);

II - a qualidade e eficácia na realização das atividades;

III - a capacidade inovadora ou criativa demonstrada através das atividades desenvolúdas;

VI - a capacidade de adaptar-se socialmente ao ambiente de trabalho;

V - a nota final a ser atribuída ao estagiário deve ser obedecidos os critérios definidos na
Ficha de Avaliação do Estagiário;

vI - qualquer outra forma de avaliação ficará a cargo da Direção de Ensino ou segxndo o
Plano de Curso.

Parágrafo Unico -
criados pela DAEC.

Durante a avaliação serão utilizados instrumento específico

V - auxiliar o estagiário e emitir o seu parece
Obriqatório (curricular);

Art. 170 - o orientador deve considerar 03 (três) tipos de acompanhamentos de estágios:

I - acompanhamento direto: É o acompanhamen[o do estágio feilo através de observação
contínua e direta das atividades desenvolüdas durante o estáõio na entidade 

"on""ãu.,t",
II - acompanhamento semi-direto: É o definhamento o estagiário através de reuniôes,
entrevistas, relatórios, visitas periódicas a entidade concedentJe mantendo contato com o
supervisor designado pela própria entidade concedente;



III - acompanhamento indireto: É o acompanhamento das atividades do estagiário através de
relatórios e avaliação de documentos exigidos pela DAEC.

Art. 18e - o professor orientador deverá, junto com o coordenador de curso, fazer o
levantamento do número estimado de alunos potencialmente aptos para iniciar o estágio
durante cada semestre.

OIV

DO SUPERVISOR DA ENTIDADE CONCEDENTE DE EST-AGIO

Art. 19o - Ao Supervisor de Estágio incumbe:

I - elaborar o Plano de Desenvolúmento de Estágio, a partir do modelo proposto pela DAEC, e
de comum acordo com o estagiário;

l] - proceder à avaliação de desempenho do estagiário, através da Ficha de Avaliação do
Estagiário e Quadro Demonstrativo de Tarefas, fornecidos pela DAIC;

III - manter-se em contato com o Professor Orientador de Estágio;

IV - acompanhar e auxiliar o estagiário durante o desenvolúmento do estágio, assegurando-
lhe recursos físicos e materiais;

V - orientar e estimular o desenvolvimento de aspectos profissionais e Comportamentais dos
estagiários, tais como: qualidade do trabalho, criâtividaáe, cumprimento de tar;f;s, espírito
inquisitivo, iniciativa, assiduidade, disciplina, liderança, sociabiiidade, confiabilidàde, ienso
de responsabilidade, entre outros.

CAPITULO V

DO ES7'AGI/íRIO

Art. 2Oo - O estagiário deverá respeitar as exigências e peculiaridades do seu Curso, devendo
obsewar e cumprir o esüígio na forma deste Rõgulamentà e do Manual ao rstagiario.

Art. 21o - O candidato ao estágio deve obedecer ao resultado da seleção concordando que a
DAEC articule o encaminhe o mesmo à entidade concedente e anexe às do"umer,io" "- se,,prontuário.

Àrt. 224 - o estagiário, dentre outras exigências que este Regulamento lhe impuser, obriga-
se:

I - estar regularmente matriculado no Curso;

II - efetuar sua matrícula numa disciplina de orientação de estágio no registro escolar do
CEFET-PETROLINA;

III - Proüdenciar sua carteira profissional;

lv - firmar o Termo de compromisso com a entidade concedente de estágio, cominterveniência do CEFET-PETROLINA;

-
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V - participar das reuniões de orientação de estiígio divulgadas pela DAEC;

vI - acatar as no[nas da entidade concedente de estágio e do Termo de compromisso;

VII - assinar o Termo de Compromisso;

vIII - preencher documentos de inscrição e apresentar a documentaçâo que lhe for exigidapela DAEC;

IX - cumpúr as atiüdades de estágio a que estiver submetido;

X - apresentar nos prazos preüstos, os documentos exigidos pela DAEC.

Art. 23o - O estagiário não têm direito aos benefícios assegurados ao demais empregados da
entidade condecedente de estágio.

Art. 24o - Estagio não têm v.ínculo empregatício, portanto não se aplica ao estagiário os
dispositivos da legislação trabalhista, no que ie referó a horas extras e co-issõ"s. 

--

Art. 25s - o estagiário que tiver despesas com eventuais üagens curtas ou trabalhos
externos, que prejudiquem o horário escolar poderão solicitar reem6olso das despesas extras.

Aft. 264 - Quando o valor mensal recebido pelo estagiário ultrapassar a faixa de isenção da
Tabela. do IRRF - -Imposto da Renda Retido nà Fonte dà pessoa píilcá, 

' 
corrigidaperiodicamente e aplicável a rendimentos de qualquer natureza é descontado o IR do

estagiário.

Àrt, 27a - o estagiário terá um prazo de g0 (noventa) dias, após término do Estágio, para
entrega do Relatório, considerando que o mesmo deverá fazei as correções 

"iigiaã, 
p'uro"

orientadores.

Art' 28o - o estagiário não terá o direito de abono de faltas, o mesmo deverá justificar ecompensar os dias referentes às faltas em outra data de comum acordo com ã entidade
concedente. se as faltas forem freqüentes se caracteriza como abandono ae estagio.

DA MATÍCULA

Art. 29q - Todos os alunos anres de passarem pelo processo de recrutamento e seleção
devem estar matriculados no Registro Escola4

44:_3oi - A matúcula para o estágio será feita no Registro Escolar e efetivada na DAEC do
CEFET-PETROLINA, para todos os alunos em cr.so, e-m regime de dependências e para osque ainda não concluíram seus estágios, obedecendo aos praios preústos neste Regulamento;

§14 - O estagiário só terá validade para iniciar após efetivação da matrícula do aluno. o aluno
que.. iniciar o estágio sem que tenha efetuado sua matríôula perderá o tempó ãe estiígio
realizado anteriormente à data da mesma;

§20 - O estagiário deverá estar freqüentando o curso compatÍvel com a modalidade de estágio
a que esteja únculado e possuírem no mínimo 16 anos completos na data de inÍcio do estáqio;

§34 - O aluno menor de idade precisará de autorização do responsável legal para realizar oestágio;

CAPÍTULO VI



§4o - Para situações de insalubridade e/ou periculosidade a idade mínima será de 18 anoscompletos.

FET
cENTRo FEDERAL DE EDUcaçÃo rEcNoLóGlca DE pETRoLtNA
P l_R:-T.qryê p F aRnc uLÂçÃo Ê M p RE-sa R ral- e c or.aú N ÉÀ àrÃ' êi nvrç oDE ENCAMINHAMENTO E ORIENTAçÀO PARA ESTÁGIO E PRIMEIROEMPREGO / UNIDÂDE INDUSTRIAL

l*._1t-- o estagiário para o Ensino Médio, em conformidade com o art. 82 da Lei 9.394 eMP 1;726 de 03/11/98, poderá ser realizado a partir da efetivação aa -"tri"rta ãã ãirr.ro no so
ano de curso.

CAPÍTI]LO VII

DA REALIZACÃO

4"t. 12n - O estágio será realizado em empresas, instituiÇões públicas ou privadas através deconvênios ou com Acordo de cooperaçáo com o cEFÊT-pbrnol-rNÀ, lue àpres"rtare*
condiçôes de proporcionar experiências práticas na área de formaçãó ãã- uüno, o, qu"
proporcionem desenvolúmento sócio-cultural ou científico através de siiuações reais de üda e
de trabalho no seu seio.

§10 - o estagiário deverá ser.desenvolúdo, prioritariamente, em entidades empresarlais, mas,
observada a correção das atividades com á formação do estudante, poà;; iãr aesenvotrriao
no próprio CEFET-PETROLINA, desde que a ativiàade desenvolvida'isi"g"." 

-oã"ur"" 
ao,objetivos previstos na Artigo 3o aeste Regulamento, devidamenté apiovado pelas

coordenadorias envolüdas;

§24 - Para perfeita caracterização do estágio no CEFET-PETROLINA, os setores interessados
em admitirem estagiários deverão apresentar a DAEC um projeto de Estágio, acámpanhadode relação das atiúdades a serem desenvolvidas pelo arunã, 

"u.gu 
hoiàáu, 

-iúmero 
deestagiários pretendido e critérios de recrutamento e sàleção;

1Ú. 33: - O Estéoio Profissional Obrioatório (curricular) dos cursos de nível Técnico
!ryeglado e Pós-médio, Superior Tecnológico e de Licenciatura deverá ser concluído em até02 (dois) anos após a conclusão do respectivo curso e em conformidade com a plano de
Curso, isto é, tempo de conclusão do Curso sem dependências.

§14.- Não serão computados, para efeito de Estágio Proflrssional Obriqatório (currÍcular), osperíodos de trancamento de matricula;

§?o - o prazo para conclusão de estásio profissi.onal obriqatório (curricular) poderáultrapassarolimitede02(dois)anosap@CüÀ",l;;;ê,ia"oo
mesmo tenha iniciado durante este prazo limite.

Art. 34e - A não concrusão do. Estéqio profissionar obrioatório (curricular), nos prazos
previstos neste regulamento, implicará na suspensão daãmlsãããIã-diploma.

_ P-anígrafo unico - o aluno do curso profissional de Ensino de Nível récnicoIntegrado ou_Pós-médio que não.fizer o Estásio profissional obrioatório (croiãun.), nosprazos que o Plano de Curso considere a sua validade.
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CAPIT'ULO VIII

DA CAO

Art. 35e - A formalização do estágio ocorre mediante assinatura do Termo de CompromissoenEe a enudade concedente e o estagiário, com interveniência do cEFÉi_iErnoiiNe.
§1! - o estagiário e a entidade concedente deverão ser informados que o estágio só poderáiniciar quando rodos os documentos exigidos pela DAEC rr... f.".iãt iãoi-Jã.ii.,uao, po.
todas as partes envolvidas;

§2o - Àém do Termo de compromisso e do Acordo de cooperação, será eúgida uma ficha decadastramento da Enridade concedenre de Estágio, p.""r,àniau fá; .;.ú;"J;iãa enridadeconcedente;

§34 - A celebração do Termo de compromisso depende, obrigatoriamente, da préüa
existência do Acorde de cooperação ou cônvênÍo assinado pela eniidade conàãáente e peto
CEFET-PETROLINA;

§4o - o aluno gue for sócio-proprietário ou profissional autônomo de uma empresa não podeprotocolar Termo de Compromisso junto a DAEC;

§54,- o rermo de compromisso é documento obrigatório para vincuração no programa deestáqio;

§64 - Quan.d.o necessário, pode figurar o denominado Agente de Integração, representado porpessoa jurídica de direito público ou. privado, convenlada "o. " õri'EijrEiiõirr..l4 
"q;ufunção é a intermediação entre estagiário, entidade concedente e o cer.ri-parnôúN+

§71.: 9 Termo_ de Compromisso deverá ser 3 (três) vias, uma do estagiário, uma para aenüdade concedente e outra para o CEFET-PETRoLINA, e obedecer uo" 
"ãg,rlrrt", 

itunr,

I - ser redigido pelo CEFET-pETROLINA, arravés da DAEC;

II - conter horário do estágio;

III - descrição de bolsa, quando houver;

IV - ter assinatura do Diretor da DAEC;

f,-. ter.^a1{9s do_.esragiário: §ú-mero de identidade pessoal (RG), número do cadastro pessoa
t'lslca (cPt'), código de matrícula, curso e peíodo em que se encontra matricurado;

vI - ter dados da entidade concedente do estagio: Número de registro no Cadastro Nacionalg:j:::= I1t!i? _9Nf, ramo de ariúdade,-nome e carso de ã",, ."p.""".,tunie resar e aobupervlsor responsavel peto acompanhamento do estágio;

VII - conter dados do CEFET-PETROLINA;

L'l -^!Trlill^.-"- d-a 
,seguradora e número da apórice do seguro contra acidentes pessoas,

De-m cgm, conrorrne o caso, seguro de responsab idade ciür por danos contra tercôiros. ova.lor das apólices de seguro retiomencionaáos deverá se baseai 
". "ãúi".ãu -.."uao,

IX - o foro competente ao CEFET-pETROLINA;

X - ter data da emissão, início e término do Estágio.
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§84 - O estágio realizado no CEFET-PETROLINA ou sob ação comunitária ou de serviço
volunÉrio frca isento da celebração de Termo de Compromisso e deve ser substituído por
Termo de Adesão de Voluntário, conforme previsto no Art. 20 da Lei 9.608/98 de 18/02/1998

§94 - A validade do Acordo de Cooperação e Convênio terá duração mínima de 24 (vinte
quatro) meses, sendo renovado automaticamente, se não houver pronunciamento de uma das
partes contratuais;

§10e - A validade do Termo de Compromisso será de no máximo 06 (seis) meses. Na
ocorrência de prorrogação do tempo de estágio, deverá ser firmado Termo de Aditivo,
Observando-se as mesmas exigências na celebração e tramitação do Termo de Compromisso;

§114 - Os Curso de Qualificação Profissional Básicos, oferecidos pelo CEFET-PETROLINA,
com duração mínima de 150 horas, serão aproveitados como estágio e serão de
responsabilidade da Direção de Ensino, Coordenação de Cursos e DAEC, tendo
regulamentação própria.

Art. 36q - A Lei no 6494177 e o Decreto na 87 494182 não tratam da anotação do estágio na
respectiva Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, e o Ministério do Trúalho
enfatiza que não é necessária anotação do estágio na CTPS. Sendo assim, se a entidade
concedente de estágio decidir registrar, nada deve ser anotado na folha referente a Contrato
de Trabalho, podendo constar na parte de Anotações Gerais os seguintes dados:

I - curso freqüentado pelo estagiário,

II - nome da Instituição Educacional que o mesmo está matriculado;

III - Nome da entidade concedente de estágio;

IV - data de início e término do estágio, com respectivas assinaturas.

CAPITULO IX

DA RESCISÃO DO ESTÁGIO

Art. 37q - O estágio extingui-se:

I - quando o alulo abandonar o curso;

II - quando o aluno mudar de curso;

III - quando o aluno não freqüentar as reuniôes obrigatórias sem nenhuma justificativa,
considerando 75olo de presença;

lV - quando o aluno usar documentação falsa;

V - quando o aluno não freqúentar regulamente o curso;

M - quando a empresa concedente cancelar o seguro contra acidentes pessoais, bem como,
conforme o caso, cancelar o seguro de responsabilidade ciül por danos contra terceiros;

VII - quando o professor orientador relatar o não aproveitamento do estágio em consonância
ao Plano de Estágio aprovado;

VIII - quando o estagiário desistir ou renunciar formalmente, com trancamento de matúcula,
assumindo os efeitos acadêmicos de sua decisão;
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li;3X"Tf,"": 
enridade concedente de esrágio comunicar a rescisão do Acordo de Cooperação

x - por iniciativa da entidade concedente, quando o estagiário deixar de cumprir obrigaçôespreüsta no Termo de Compromisso;

xI - por iniciativa do GEFET-pETRoLINA, quando o estagiário deixar de cumprir obrigaçôespreüsta no Termo de Compromisso;

xII - por iniciativa do cEFET-pETROLINA, quando o aruno infringir normas disciplinares dainstituição que levem ao seu desligam"ntã áJ"oÀã aIrã1"r",

fJIl;rtllff;f":l*Lt*"LlNA verificar o descumprimento do rermo de compromisso

Panígrafo único - ocorrendo o desligamento do estagiário nos casos previstos nesteArtigo, a entidade concedente de esrágio 
"";"r;i;;;ã;i"to. a DAEC do CEFET-PETROLINA eencaminhará, para efeito de regisrro eí até 0s rci*ãlãà, tt"i. õã, o "ã"*;;;;i".

Art' 38s - A carga horária, duração e jornada de trabalho das atividades do estágio, a seremcumpridas pero aruno, devem ser compar.iveis 
"o,n 

u io*ããã lr"rüiãÉr"iãã.''ã" .o-r-acordo entre o CEFET-'ETRoLINA, atrávéi au oarc, 
"L"tidaae conceáent" e ããràgia.io o,seu representante leqal, de forma a não prejudicar suas atividadé; ;r;;i;;;".;;rp"itunao uIegislação em vigor.

OX

CARGA DURA OE DO ESrtíeto

Art. 39e - O stá rofi onal Obri tório (curricular) desenvolver-se-á no período mínimode um semestre letivo, podendo ser integralizado na mesma entidade ou em mais de uma,desde que tenha um período mÍnimo de 60 dias em cada empresa.

Art.4Os-OE nal rt a rlo (curricular) poquelra desconsiderar o prirneiro, reavaliando-o por igual
entidade, porém o tempo máximo de permanência em stá(curricular) é de 12 meses.

§1o - O segundo estágio será considerado a lo rofi s onal

de ser renovado, caso o estagiário
tempo, na mesma ou em outra

o frssi al bri a no

bri rlo (curricular);

§20 - Excepcionarmente, a_ critério do Diretor da DAEC .será permitida ao estagiárioperrnanecer em Esráoio profissiqn?l Obrioatório t"ur.ic"taii au.;;d; tHô riãximo ae tB
l::ãffi :Lãfii:,,ã:ã:',§" :,""flT.*n","..,. "-'P;õ;u.u r nsu tucionaiizaãã áJ àstágio a e

Art' 41s - o aluno poderá dar inÍcio ao Estáoio Profissional obriqatório (curricular) de acordocom as seguintes condiçôes:

I - após ter concluído todas as disciplinas do plano de curso, mas ajornada diária de trabalhonão poderá urtrapassar g horas, peúarenaà rmu cã.gu-ho.a.ia semanal máxima dà ao noras;
II - sem ter concluído toda-s disciplinas do prano de curso do curso profissionarizante deEnsino de Nível récnico Integraào ; iãr-;ãi.,";à cr."o superior Tecnoróqico e deLicenciatura, isto é, se o mesmo concluir.z. ítrês quãrtãi) da Matriz Curricular e se órientadorde estágio considerar que as disciplinái qr"'i;É#;à;;i"t".- ã .1"ài-ã"iâa" 

".iagi".



FET
CENTRO FEDERAL DE EDUCAçÃO TECNOLÓGICA DE PETROLINA
DIRETORIA DE ART|CULAçÃO EMPRESARI,AL E COMUNÍTÁRIA SERVIçO
DE ENCAMTNHAMENTO E ORIENTAçÀO PARA ESTÁGIO E PRTMEIRO
EMPREGO / UNIDADE INDUSTRIAL

O aluno poderá estagiar antes dos prazos estipulados neste artigo,
as não serão computadas para efeito de validade do Estáoio
(curricular), mas deverão ser acompanhadas pelo Professor

Parágrafo Unico -
porém as horas estagiad
Profissional Obriqatório
Orientador de Estágio.

Art. 42e - A carga horária mínima do Estáoio Profissional Obriqatório (curricular) para os
cursos Profissionalizante de Ensino de Nível récnico Integrado ou pós-médio, do curso
Superior Tecnológico e dê Licenciatura, serão de:

I - 400 horas para os Cursos Profissionalizantes de Ensino de Nível Técnico Integrado ou Pós-
médio e para os Cursos Tecnológicos e de Licenciatura;

II - para os Cursos que adotaram Estáoio Profissional Obriqatório (curricular), durante o
desenvolümento do curso em várias áreas de conhecimento, com entrega de certificação
considerada no Plano de curso, a carga horária mínima não poderá ser inferior a 400 horas
(somatório de todos os estágios);

III - cabe a Direção de Ensino, juntamente com as Coordenações de Curso, estabelecerem os
critérios para avaliação e aprovação do aluno que apresentar o Relatório de Estágio e
Seminário sobre o Estágio.

Art. 434 - A carga horária do fissional Obri a (curricular) não poderá exceder
a jornada diária de 6 horas para os estagiários que fizerem estágio concomitantemente com
as aulas de seu curso no CEFET-PETROLINA, perfazendo 30 horas semanais, sendo que as
horas excedentes não serão computadas.

4ft. 444 - A jornada diária do Estáoio ProÍissional Obrioatório (curricular) nunca deve ser
inferior a 04 (quatro) horas diárias e nem a 40 (quarenta) horas semanais.

Art.45o o Profissional rl (curricular) referente aos curso que utilizam
períodos alternados em sala de aula e nos campos de estágio não poderão exceder a jornada
semanal de 40 horas, ajustadas de acordo com o Termo de Compromisso celebrado entre o
estagiário e a entidade concedente de estágio

Art. 460 - A carga horária do estágio para o aluno do Ensino Médio, de natureza não
profissional, não poderá exceder a jornada diária de 04 horas, perfazendo o total de 20 horas
semanais.

Àrt. 474 - Estágios supervisionados que apresentarem igual ou superior a 01 (um) ano
deverão contemplar a existência de período de recesso, preferencialmente concedido
juntamente com as férias escolares.

Art. 48o - Caso o Acordo de Cooperação já tenha terminado e o aluno não tenha cumprido o
número de horas de estágio exigidas para o curso onde estiver matriculado, o mesmo deverá
proüdenciar com antecedência, junto à entidade concedente de estágio, um Termo Aditivo ou
uma Prorrogação Contratual, para que as horas estagiadas sejam computadas.

CAPITULO XI

DA SIST'EM/í DE ACOMPANI{AMENT'O E AVALIA oDo
ESTA

Art. 49e - A DAEC obriga-se em manter atualizadas todas as fichas cadastrais dos estagiários,
da entidade concedente e dos professores vinculados com a mesma.
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Art. 5Oo - O acompanhamento e a avaliação das atividades de Estáoio Prqf,rssional
Obriqatório (curricular) serão feitos através do controle sistemático da relação de fichas
especÍficas, através de reuniões entre estagiários e professor orientador, divulgados
mensalmente pela DAEC, como pela orientação das atiüdades atribuídas ao estagiário e
análise do Relatório de Estáqio Profissional Obriqatório (curricular). Caberá a DAEC fornecer
os seguintes documentos ao aluno

a) Ficha de Auto-awaliação do Estagiário;
b) Quadro Demonstrativo de Tarefas do Estagiário, com assinatura do estagiário e

do responsável legal pela entidade concedente;
c) Manual do estagiário;
d) Termo de Compromisso;
e) Plano de Desenvolvimento de Estágio;
0 Cronograma de Reuniôes entre estaqiários e professor orientador.

Art. 51o - O CEFET-PETROLINA, através da DAEC, se obriga a entregar para a entidade
concedente, os documentos relacionados a seguir:

a) Regulamento de Estágio;
b) Formulário de Comunicaçâo de estágio;
c) Termo de Compromisso entre o estagiário e a entidade concedente;
d) Acordo de Cooperação ou Convênio entre o CEFET-PETROLINA e a entidade

concedente;
e) Ficha de Cadastro da Entidade Concedente de Estágio a ser preenchida e

assinada pelo responsável legal da entidade concedente;
0 Ficha de Awaliação do Estagiário a ser preenchida pelo Supewisor de Estágio;
g) Plano de Desenvolümento de Estiigio;
h) Cronograma de Reuniões entre estagiários e professor orientador.

Art. 52o - Após conclusão do Estáoio Profissional Obriqatório (curricular) o aluno deverá
apresentar ao CEFET-PETROLINA em Relatório consubstanciado de suas atividades, o qual
terá as seg uin tes finalidades:

a) Informar ao CEFET-PETROLINA sobre quais conteúdos ministrados no específico
curso o aluno aplicou no estágio desenvolvido na entidade concedente;

b) Informar ao CEFT-PETROLINA sobre o seu aprendizado profissional desenvolvido na
entidade concedente, bem como as dificuldades encontradas;

c) Informar ao CEFET-PETROLINA sobre as inovações de mercado, para que com isso a
instituição possa acompanhar o desenvolvimento tecnológico e científrco exigido pelo
mercado de trabalho;

d) Possibilitar a DAEC atualizar os modelos de preenchimento de documentos exigidos
para o desenvolvimento do Estágio;

e) Permitir que DAEC, juntamente com o Registro Escolar, dê a complementação dos
processos de alunos, no que se refere à realização do Estáqio Profissional Obrioatório
(curricular) e à expedição do diploma.

§14 - Se o aluno estagiar em mais de uma empresa, deverá apresentar todos os documentos
considerados no Aftigo 51o em seperado;

§24 - Em se tratando de Estáqio Profissional Obriqatório (curricular) concomitante, o
estagiário poderá entregar o Relatório de Estágio para avaliação antes da conclusão de todas
as disciplinas, mas o seu diploma não será emitido até que o mesmo conclua todas as
disciplinas da Matriz Curricular proposta no Plano de Curso.

Art. 53q - O coordenador(a) de cada Curso deve supervisionar o desenvolümento das
atiüdades de Esüíoio Profissional Obrioatório (curricular), através de informações da DAEC e
do professor orientador.

Art. 544 - O professor(a) de língua portuguesa deverá avaliar o Relatório de Estáqio
Profissional Obriqatório (curricular) de acordo com as normas específicas de elaboração de
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Relatório de Estágio do CEFET-pETROLINA.

Art. 55-a - A fiscalização das condições legais do estágio nas entidades concedente é decompetência do Ministério do Tra-balho, 
_ 
atiavés do age-rtes de fiscalização ó a-fartir dosdispositivos da legalidade vigente. cabendo ao cEFET-P-ETROLINA, ao estüiári; ã á entidade

concedente se adequarem para não infringlrem estas condições.

Art. 56s - Este regulamento passa a ser utilizado como instrumento legal para avaliação de
todos os Relatórios de Estágio apresentados ao CEFET-pETROLINA.

§1o - Este Regulamento entra em ügor a paúir da data de sua aprovação e posterior
publicação, sendo revogadas as disposiÇões em contrário.;

§2o - As prerrogativas deste Regulamento são extensivas a DAEC, aos estagiários e todos os
cursos de Ensino Médio, de nível récnico Integrado e pós-médio, superioriecnológico e de
Licenciatura,

§3o - os casos omissos, referentes a este Regulamento, serão resolüdos diretamente com a
diretoria da DAIC.

Este, documento- foi redigido_ e aprovado pela comissão Responsável pela definição e
regulamentação das Norrnas de Esuígios composta pelos seguintàs membrós,

DAS DISPOSICOES FINAIS

Reginaldo Soares de Oliveira
Presidente da Comissão

Marcos Mariins Masutti
Membro da Comissão

Cabriel Lázaro Paiva Rezende
Membro da Comissão

Maria Nizete de Menezes Gomes Costa
Membro da Comissão

Petrolina 16 dejunho de 2005
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CAPÍTULO Xil
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ANEXO 2

Fluxograma e Matriz

Gurricular
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ANEXO 3

Unidades Curriculares

isciplinas)D(
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UNIDADE INDUSTRIAL

CURSO: TÉCNICO EM EDIFICAçOES
ÁREA DE coNHEc DESENHo rÉcNtco
MODULO: Oí - PLANEJAMENTO

COMPETÊNCIAS HABILIDADES

CARGAHORÁRIA: 80
ANO: 2008

BASES TECNOLOGICAS cil
C'l - Representar elementos
técnicos em planos e projêçÕes,
épuras, vislas ortogonais, cortes
diretos, perspectiva isométrica, e
cavaleira.

H1-lnterpretar as legislações e B l - Noções de desenho geométrico e
normas técnicas especiÍicas utilizadas introdução ao desenho técnico.
no Desenho Técnico.

82- lnstrumentos, Materiais e
Equipamentos utilizados no Desenho
Técnico

H2-Conhecer, interpretar e saber
aplicar as convenÇôes técnicas
utilizadas nos sistemas
representatrvos do Desenho Têcnlco

B3- Normas Técnicas Pertinentes:
ABNT, Formatos, Legenda, Linhas
Convencionais, Cotagem, caligraÍla
técnica.
84 - Sistema métricos e escalas
gráÍica e numérica.

B5- Sistema representativo: projeÇoês,
épuras, vistas ortogonais, cortes
diretos e com desvios

I

4

B

28

H3 - Conhecer os slmbolos
convencionaas utilizados nos
desenhos de instalações elétricas e
hidrossanitárias.

86 - Perspectivas isométricas e
cavaleira a 60o, 45o, e 30o.
87 - Símbolos convencionais utilizados
em projetos elétricos e
hidrossanitários

to

12

4



CURSO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

ÁREA DE coNHEc. tNFoRMÁTtcA BÁstcA
MÓOULO: oí . PLANEJAMENTo

COMPETÊNCIAS HABILIOAOES

CARGA HORÁRIA: 40
ANO: 2008

BASES TECNOLÓGICAS CH
C2- Aplicar as feÍramentas
básicas e usuais disponibilizadas
pela iníormática no desempenho
das atividades profissionais

H1- ldentiÍlcar o Íuncionamento e
relacionamento entre os
componentes de computadores e
seus periféricos.

81- Conceitos básicos de Hardware e
Software Dispositivos de entrada e
saida. Processadores. Memórias. 8

82 Conceito. Componentes das
anelas. Paint. WordPad. Trabalhando

com arquivos e pastas. Teclas de
Atalho. ConÍiguaraçõês da área de
trabalho.

14

H3 Utilizar editor de textos 83 Conceito. Ediçáo de textos
(digitado), formatação). Figuras
Tabelas. Mala direta.

H4 Utilizar planilha eletrônica 84 Tabelas. Fun es GÍáficos
H5 Utilizar software de apresentaçâo
miltimídea

85 Criando uma apresenlaçáo.
Trabalhando idéias. lnserir e modiÍicaÍ
te)Íos. Desenhando ê modificando
objetos. Alterando o slide mestre e
aplicando gabaritos. Esquema de
cores. Criando e editando e
formatando um gráÍico. Criando
organogramas. Definindo slides.
Produzir slides.

B

CENTRO FEOERAL DE EDUCAçÃO TECNOLÓGICA DE PETROLINA

UNIDADE INDUSTRIAL

H2- Utilizar o sistema operacional

22



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE PETROLINA

UNIDADE INDUSTRIAL

CURSO: TECNICO EM EDIFICAÇÕES

ÁREA DE CoNHEC.: MEIo AMBIENTE
MODULO: O'l - PLANEJAMENTO

CARGAHORÁRIA: 40
ANO: 2O0B

CHHABILIDADES

H 1- Conhecer conceitos básicos de
Ecologla, Saúde e Meio ambiente.

BASES TECNOLÓCICAS

Bí - Ecologia: Conceitos Básicos,
Ecossatemas Terrestres, Ecossistemas
Aquáticos.

6

H2- ldentiÍlcar e avaliar os impactos
ambientais decorÍentes de
empreendimentos das obras de
Edifícios.

82- Saúde e Meio Ambiente: Saúde e
Qualidade de Vida, Meio Ambiente e
Doenças. I

H3- Avaliar os efeitos de
abastecimento d'agua, êsgotamento
sanitário e de resíduos sólidos para a
saúde individual e coletiva.

H4- lnterpretar as metodologias para
avaliaçáo de impactos ambientais
utilizadas nos estudos de
investimentos para obras de edifícios.

H5- ldentifiar e avaliar a importância
da implementação da Agenda 21 para
o Desenvolviemnto Sustentável.

83- lmpactos Ambientais:
Desmatamento, AlteraÇÕes na
Topografia e Relevo,
lmpermeabilizaÇão do Solo,
Modificaçâo ou Destruição de
Ecossistemas, Poluição Ambiental (ar,
água, solo), lmpactos de Caráter
Global (efeito estufa, destruição da
camada de ozônio, chuvas ácidas),
Tecnologia Limpa.
84- Saneamento Básico:
Abastêcimento de Água, Esgotamento
Sanitário, Resíduos Sólidos.

B5- Estudo de lmpacto Ambiental:
Conceitos, Empreendimentos sujeitos
ao ElA, Relatório de lmpacto
Ambiental (Rima), Licenciamento
Ambiental. ISO 14.000.

86- Desenvolvimento Sustentável e
Agenda 2'l: Histórico, Conceitos
Relacionados, Objetivos, Agenda 21 -
Estrutura e Funcionamento.

14

4

4

COMPETÊNCIAS

C5- Atuar na tomada de decisão
quanto a atividades de
responsabilidade com a saúde,
meio ambiente, conservaÇâo de
recursos renováveis e não
renováveis de impacto ambrental.

4



CENTRO FEDERAL DE EDUCAçÃO TECNOLóGICA DE PETROLINA

UNIDADE INDUSTRIAL

CURSO: TÉCNICO EM EDIFICAÇOES

ÁREA DE coNHEC.: TopoGRAFtA 1

N4ODULO: 01 - PLANEJAMENTO

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLóGICAS

CARGAHORÁRIA; 80
ANO: 2008

CH
C3- Realizar levantamento
topográfico planimétrico e Íazer
locação de obras de edificios.

Hí- Conhecer a grandezas
topográficas.

B1- Objetivos da Topografia:
Generalidade Topográflca, Forma da
Terra, Pontos Topográficos, Planos de
Prgeção.

82- Grandezas Topográficas:
Alinhamento, Poligonal, Ângulos
Topográficos, Unidades de Medidas
Utilizadas.

83- Azamute e Rumo: Generalidade,
Determinação.
84- Levantamento Toppgláfico:
Conceito, ClassificaÇão e Tipos,
Métodos para Levantamentos
Planimetricos, Cadernetas de Campo

B5- Operacionalização: Teodolito e
Trena.
86- Dispos,tivo dê Leitura de Ângulos
TopográÍicos: Tipos, Obtenção de
Leituras.
B7- Levantamento Planimetrico:
Levantamento a Trena, Levantamento a
Teodolito.
88- Cálculo de Coordenadas
Retangulares: Generalidades, Planilha
Analítica.
89- Locação Planimétrica: LocaÉo de
uma Edificaçáo.

4

4

H2- Selecionar as técnicas de
levantamentos topográficos
planimétricos.

H3- Utilizar instrumentos topográficos
na realizaÇão de levantamentos
topográficos e locação planimétricos,
de edifícios.

8

6

10

10

to

12

10



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGIGA DE PETROLINA

UNIDADE INDUSTRIAL

CURSO: TECNICO EM EDIFICAÇÔES

ÁREA DE coNHEC.: MATEMÁTIcA ApLTcADA
MÓDULO: 01 . PLANEJAMENTo

COMPETENCIAS

CARGA HORÁRIA:

ANO:
60\Z/

2008

CHHABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS

C4 - Aplicar ferramentas
matemáticas para o
desenvolvimento de atividades
requeridas pela natureza do
trabalho.

H1- Articular conhecimentos de
escalas numéricas e sistemas
métricos.

5

82- Sistema Métrico

H2- Articular conhecimentos de regra
de três simples e composta.
H3- Articular conhecimentos de
geometria métrica plana, espacial e
Íunções do 1o e 20 grau

83- Regra de Três Simples e
Composta.
84- Areas de figuras planas

6

b

8

85- Volume de prisma e cilindro
12

86- FunÇÕes de 1o e 20 Graus
8

I

7

H4- Articular conhecimento de
trigonometria no triângulo Íetângulo,
seno, cosseno, tangente e ôotangente

87- Trigonometria no triângulo
Retângulo.
B8- Cálculo do Seno, Cosseno,
Tangente e Cotangente.

B1- Escalas Numéricas.



CENTRO FEDERAL DE €DUCAçAO TECNOLOGICA DE PETROLINA

UNIDADE INDUSTRIAL

CURSO: TÉCNICO EM EDIFICAçÔES
ÁREA DE CoNHEC.: PoRTUGUÊS INSTRUMENTAL
MODULO: Oí - PLANEJAMENTO

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLOGICAS CH

C6- Elaborar textos técnicos, H1- Conhecer os aspectos
planilhas, formulários e relatórios de ortográficos, acentuaçâo,
experiências, visitas técnicas, pontueção, bem como aspectos de
avaliações de obras e análise de regência e concordância.
ensaios.

B1- Ortografia

H2- lnterpretar textos técnicos e 85- lnterprêtação de Textos.
científicos.

H3- Distinguir e elaborar Íelatórios e 86- Elaboraçáo de Relatórios e Textos
textos técnicos. Didáticos.

6

t)

6

6

I

I

CARGAHORÁRIA: 40
ANO: 2008

B2- AcentuaÉo.

B3- Pontuaçáo.

84- Regência e Concordância.



cENTRO FEDERAL DE EDUCAçÃO TECNOLóctCA DE pETROL|NA

UNIDADE INDUSTRIAL

CURSO: TÉCNICO EM EDIFICAçÕES
ÁREA DE coNHEC.: FístcA APLtCADA
MÓDULO: 01 - PLANEJAMENTo

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓOICAS CH

C7- Aplicar ferramentas do estudo H1- Articular conhecimento de
da física para o desenvolvimento de dinâmica no desempenho de
atividades requeridas pela natureza atividades profissionais.
do trabalho.

H2- Articular conhecimento de
estática no desempenho de
atividades profissionais.

81- Dinâmica: Leis de Newton,
Aplicação das Leis de Newton, Força
de Atrito, Movimento Circular, Plano
lnclinado e Elevadores.

82- Estática: Equilíbrio de Corpos
Puntiformes, Equilíbrio de Corpos
Extensos, Estática dos Flúidos -
Hidrostática (teoÍema de Stevim,
principio de Blaise Pascal, empuxo),
Hidrodinâmica (equaçáo de
Bernoucci).
83- Termodinâmica: Trabalho
Realizado com Calor, Primeira Lei da
Termodinâmica. AplicaÇao da Primelra
Lei, Segunda Lei da Termodinâmica,
Ciclo de Carnot

H3- Articular conhecimento de
lermodinâmica no desempenho de
atividades proÍissionais.

20

20

20

CARGA HORÁRIA: 60
ANO: 2008



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE PETROLINA

UNIDADE INDUSTRIAL

cuRSo: TÉcNtco EM EDtFtcAçoES
ÁREA DE coNHEC : coMpurAçÀo cRÁFtcA (cAD)
MÔDULo: 02. PLANEJAMENTo

COMPETÊNCIAS HABILIDADES

CARGA HORÁRIA: 80
ANO: 2008

BASES TECNOLÓGICAS CH
I

C8- Utilizar as ferramentas básicas
e usuais disponibilizadas pelo
AutoCad no desenvolvimento de
desenhos para edificaçôes

H1- Conhecer o Cad e suas
aplicaçÕes.

B1- Cad: lntrodução

2

H2- Conhecer e aplicar as
ferramentas do Cad.

82- Papeis
4

83- Sistema de Coordenadas
I

84- Ferramentas de Visualizaçáo
4

B5- Ferramentas de EdiÇáo
lo

86- Ferramentas de Cópia
to

B7- Escalas de lmpressáo
12

88- Edição de Formatos
10

H3- Realizar impressão e potagem de Bg- lmpressão e plotagem
plantas desenvolividas no Cad. 8



GENTRO FEDERAL DE EDUCAçÃO TECNOLÓGICA DE PETROLINA

UNIDADE INDUSTRIAL

CURSO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

ÁREA DE CONHEC,: DESENHO oE ARQUITETURA
MÓDULO: 02. PLANEJAMENTo

COMPETENCIAS

CARGA HORÁRIA: 80
ANO: 2008

CH

H1- Conhecer, interpretar e saber
aplicar as convençôes técnacas ao
dêsenvolvimento de desenho
arquitetônico.

H2- Conhecer, interpretar e saber
aplicar as convenÇôes técnicas ao
desenvolvimento de desenho de
projetos arquitetônicos com
circulação vertical.
H3 - Conhecer, interprelar e saber
aplicar as convenções técnicas
necessárias ao desenvolvimento de
desênho de projetos de arquitetura de
edifícios.
H4- Conhecer, interpretar e saber
aplicaÍ as convençôes técnicas
necessárias ao desenvolvimento de
desenhos de projetos de arquitetura
de ediÍícios com reformas

B1- Convenções de desenho técnico
utilizado em desenho de arquitetura,
símbolos convencionais, escalas
usuáis e etapas de um projeto de
a rq u itetu ra.

82- CirculaÇão Vertical: Escadas
(vários tipos), Elevador,
Acessibilidadê.

B-3 - RepresentaÇâo gráfica completa
de um prgeto de arquitetura, incluíndo
especificação de meteriais e quadro
de esquadrias.

84- Levantamento aÍquitetônico e
representação gráfica de um projeto
de reforma

25

20

15

20

C9- Ler, interpretar e desenhar
projetos de Arquitetura.

HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE PETROLINA

UNIDADE INDUSTRIAL

COMPETÊNCIAS HABILIDADES

CARGA HORÁRIA: 40
ANO: 2008

BASES TECNOLÓGICAS CH
-

10

10

10

H4-Conhecer um contrato de trabalho

C10- Contratar mão de obra
para execução das obras e
serviÇos. Relacionar-se dentro
da empresa. lniciar os
procedimentos para abertura e
fechamento de uma obra.

H1-Saber o que é uma empresa e os
principios básicos de administração.

B1- Estudo da Organização
Empresarial

82- Estudo da Consolidação das Leis
Trabalhlstas (CLT).

H2-Recrutamento e seleção de mão
de obre

H3-Saber pesquisar a legislaÇáo
trabalhista aplicada a construção civil

H5-Conhecer as relações humanas
nas organizações.

B3- Estudo das Necessidades
Humanas.

84- Estudo do fluxo necessário para a
licença da obra.

CURSO: TÉGNICO EM EDIFICAÇOES

ÁREA DE coNHEC.: oRcANrzAçÃo, NoRMAS E LEGtsLAÇÃo
MÓDULO: 02 . PLANEJAMENTo

10

H6-Saber o fluxograma de licença de
construção de uma obra



CENTRO FEDERAL DE EDUCAçÃO TECNOLÓGICA DE PETROLINA

UNIDADE INDUSTRIAL

CURSO: TÉCNICO EM EDIFIGAçOES
ÁREA DE CoNHEC,: DESENHo DE ESTRUTURA
MÓDULO: 02 . PLANEJAIIIIENTo

COMPETÊNCIAS HABILIDADES

CARGA HORÁRlA: 40
ANO: 2008

BASES TECNOLÓEICAS CH

C12- Ler, interpretar e
desenhar prqetos de Estrutura

H'l- ldentifacar os elementos
rêsistentes do conjunto estrutura e
descrever a função de cada um.

B1- Concreto Armado: Tipos, Bitolas
de Aço, normas Técnicas.

84- Desenho de Formas: Laje Maciça,
Laje Pre-Moldada, Detalhes de
Ferragens.

2

82- Elementos Estruturais: Lajes,
Vigas, Pilares, lnfra-estrutura (sapetas,
blocos).

H2- lnterpretar, normas lécnicas e os 83- Desenho de EstÍuturas: NoÍmas
sistemasgráficosrepresentativos TecnicaseSimbologia.
utilizados na linguagem dos projetos
de ÍundaÉo e super-estrutura.

4

I

H3- lnterpretar e saber aplicar as
convenÇÕes técnicas necessárias ao
desenvolvimento de desenhos de
estrutura de êdifícaos.

6

85- Desenho de Vigas: ArmaÉo de
Vigas, Detalhes de Vigas.
86- Desenho de Pilares: ArmaÇão de
Sapatas, Armação de Blocos de
Coroamento, Cintamento, Planta dê
LocáÇão

H4- Conhecer software especifico no 87- ApresenteÉo de software
desenvolvimento de projetos de específico para projetos de estruturas
Estrutura.

8

6

6



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÀO TECNOLÓGICA DE PETROLINA

UNIDADE INDUSTRIAL

CURSO: TÉCNICO EM EDTFICAÇÕES

ÁREA DE CONHEC.: INGLÊS INSTRUMENTAL
MODULO: 02 - PLANEJAMENTO

COMPETÊNCNS HABILIDADES

CARGA HORÁRIA: 40
ANO: 2008

BASES TECNOLOGICAS CH

C12- lnterpÍetar e traduzir textos H1- Composing a text, using the
técnicos aplicados ao curso, vocabulary studied. Translating specific
bem como textos cientíÍicos. vocabulary. Speciflc and geneal

comprehension the text studied.

B1 - Specafic Vocabulary, Prediction,
lnference, Scanning, Skimning, Simple
Present, Connectives, Aflxes, Prefixes.

H2- Completing a text usang the
connectives recognaising the true
cognates. Undeíing the simple present
into the text.

40
H3- Making, in the text, inferênce
Scanning. Skimning.

H4- Put in order using suÍixes and
prefixes. Completing with the correct
sufixe/prefixe.



CENTRO FEDERAL DE EDUCAçAO TECNOLOGICA DE PETROLINA

UNIDADE INDUSTRIAL

CURSO: TÉCNICO EM EDIFIGAÇOES

ÁREA DE coNHEC.: ToPoGRAFtA 2

MÔDULO: 02 - PLANEJAMENTo

GOMPETÊNCIAS HABILIDADES

82- Nivelamentos: Tipos, Características
do Nivelamento Geométrico. Caderneta
de Campo, Cálculo e Verificações.

B3- Nivelamento com Mangueira de
N ivel: Principio, Utilizaçâo, Prática.

CARGA HORÁRIA: 80
ANO: 2008

CH

3

C13- Realizar levantamento H1- Conhecer a grandezas
topográfico altimetrico e Íazer topográÍicas.
locação altimétrica de obras dê
ediícios.

H2- Selecionar as técnicas de
levantamentos topográficos
altimétricos. 5

H3- Utilizar instrumentos topográÍicos
na realizaçeo de levantamentos
locaçáo, altimétricos.

C14- Ler, interpretar e
desenhar levantamentos
Topográficos.

H4- lnterpretar e saber aplicar as
convenções técnicas e métodos
necessários a desenvolvimento de
desenho de plantas topográficas
altimétricas.

85- Nivelamento Geométrico: Prática de
Campo.
86- Locação Altimérica: Locaçáo de uma
e Edificação.

B7- Desênho Planimétrico: lnterpretaÇão
de Nivelamento Geométrico, Desenho
de PerÍil longitudinal e seçôes
transversais.

5

I

20

4

35

BASES TECNOLÓCICAS

B1- lntrodução a Altimetria:
Generalidades Altimétricas, PIanos de
Referências (NMM), Cotas ê Altitudes,
RN / Rede de RN.

84- OperacionalizaÇáo: Nivêl de Luneta.



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA DE PETROLINA

UNIDADE INDUSTRIAL

cuRSo: TÉcNtco EM EDtFtcAçÕES
ÁREA DE CoNHEC,: INSTALAçÔES ELÉTRICAS

MÔDULO: 02 . PLANEJAMENTo

GOMPETÊNCIAS HABILIDADES

CARGA HORÁRIA: 40
ANO: 2008

BASES TEGNOLÓCICES CH

C15- Elaborar e exêcutar projeto de
instalaçÕes elékicas e telefônicas
prediais.

H 1- Aplicar normas técnicas,
padrões e legislaÇáo pertinentes

B1- Projeto de lnstalaÇôes Elétricas e
Telefônicas Prediais: Conceito,
Normatização, CÍitérios.
82- Previsão de Cargas: NBR 5.4'10190

2

4

H2- Dimensionar materiais para
instalaçÕes elétricas e telefônicas
prediais.

B3- Cálculo de Demanda para
I nstalaÇÕes Eletricas Prediais. 4

84- Fornecimento de Energia: Padrão e
Dimensionamento
B5- Dimensionamento de Condutores
Elétricos.
86- Dimensionamento de Eletrodutos.

4

4

4

4

H3- Dimensionar dispositivos de
controle e segurança das
instalações elétricas para
ediÍicios.
H4- Orientar a execuÇão de
instalaÇões elétricas prediais.

87- Dimensionamento de Dispositivos
de Produção.
88- AteÍramento e Prevensão contra
Choque Eletrico.

4

4

810- Prática de Montagem de
Dispositivos de Comando de 6
llumi e Tomadas

89- Luminoteca.



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE PETROLINA

UNIDADE INDUSTRIAL

COMPETENCIAS HABILIDADES

CARGA HORÁRIA: 60
ANO: 2008

BASES TECNOLÓGICAS CH

C16- Conduzir a implantação de um H1- Organizar espaços, instalação e
Canteiro de ObÍas de edifícios bem construçÕes provisórias.
como os processos construtivos dê
fundaçoes.

H3- Selecionar Máquinas e
Equipamentos necessários à
implantação de Canteiro de Obras

H4- Selecionar Materiais e lilão de
Obra necessários a implantaÇão de
um CanteiÍo de Obras.
H5- Conhecer e avaliar os Sistemas
Construtivos, de LocaÇão e
FundaÇão.

B1- Dimensionamento dos
Espaços Físicos das lnstalações
Provisórias.

84- Máquinas e Equipamentos
para obras de EdiÍicações.

B5- Seleçâo de Máquinas,
Equipamentos e lnstalaçÕes
Provisórias necessárias a
implantação de um Canterio de
Obras.
86- lnstalação de um Canteiro de
Obras.

87- Locação de Obras para
EdificaÇoes.

88- FundaÇão

5

5

8

8

5

15

5

o

CURSO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÓES

ÁREA DE coNHEC coNSTRUçÃo 1

MODULO: 03 . EXECUçÃO E MANUTENÇÃO

82- Organização segundo
Critérios de Funcionabilidade dos
EspaÇos, lnstalaçÕes e
Construções Provisórias
necessárias a implantação de um
Canteiro de Obras.

H2- Fazet o layout de um canteiro de 83- Elaboração de um Layout de
obras. um Canteiro de Obras.



\-

\-

CENTRO FEDERAL DE EDUGAçÃO TECNOLÓGICA DE PETROLINA

UNIDADE INDUSTRIAL

cun§o: rÉcrurco eru eorncaçóes
ÁREA DE coNHEC.: MATER|A|S DE coNSTRUÇÃo 1

MODULO: 03 - EXECUçÂO E MANUTENÇÂO

coMPETÊNcrAs HABILIDADES

C17- Coordenar o manuseio, o H1- Conhecer as especificações e
preparo e propor alternativas de uso principais características dos materiais
dos matêriais de construção visando utilizados na construção civil.
a melhoria contínua dos processos
de execuçáo de obras de edifÍcio.

CARGA HoRÁRtA: 60
ANO: 2008

BASES TEcNoLóGtcAS cH

H2- Conhecer as principais
características dos aglomerantes
utilizados na constÍução civil, suas
propriedades e recomendações de
uso.

H3- Conhecer as principais
características dos agregados
utilizados na construção cjvil, suas
propriedades e recomendaÇÕes de
uso.

H4- Conhecer as principais
características das pastas e
argamassas utilizadas na construção
civil, suas propriedades e
recomendações de uso.
H5- Conhecer as técnicas da
fabricaÇâo do concreto e suas
propíiedades.

B1- Tecnologia dos Materiais:
lntrodução, Normalizaçáo,
Qualidade dos materias,
Especificaçoes Técnicas,
Certificação de Conformidade,
Desempenho e Durabilidade dos
Materiais.
82- Aglomerantes: DefiniÇão e
FunçÕes Básicas, Aglomerantes
Minerais, Aéreas e Hidráulicas,
Tipos: Gesso (gipsita /amidsida,
gesso para construção,
caraterísticas e propraedades,
normas técnicas, recomendaçÕes
de uso), Cal Aéreo e Cal
Hadratado (calcário, cal virgem e
hidratado, características e
propriedades, recomendações de
uso), Cimento Portland
(composição e constituintes
minero!ógicos, tipos e classes
exastentes, características e
B3- Agregados para Argamassas
e Concretos: DeÍiniçÕes, Origem,
ClassiÍlcaÇão, CaraceÍÍsitcas e
Propriedades, RecomendaçÕes
de Uso.

84- Pastas e Argamassa:
ComposiÇÕes, Características e
Propriedades (Normas Técnicas),
RecomendaçÕes de Uso.

B5- Concretos: composiÇão,
Propriedades do Concreto Fresco,
Propriedades do Concreto
Endurecido, Dosagem dos
Concretos, Controle e
Recebimento do Concreto

10

'13

12

10

'15

rEl



EDERAL DE EDUCAçÃO TECNOLOGICA DE PETROLINA

UNIDADE II - INDUSTRIAL E DE SERVIçOS

CENTRO F

CURSO: TÉCNICO EM EDIFICAÇOES

ÁREA DE coNHEC.: REStsrÊNctA Dos MATERtAts 1

MODULO: 03 . EXECUÇÃO E MANUTENçÃO

COMPETENCIAS HABILIDADES

Cí8- ldentificar e calcular os H1- ldentificar os elementos
elementos resistentes do rêsistentes do conjunto estrutura, os
conjunto estrutura utilizados em tipos de apoao, tipos de estrutura as
obras de edifícios. cargas aplicadas nos elementos

resistentes e localizar os centro de
gravidade das figuras planas.

H2- Calcular as reaçÕes de apoio de
vigas isostáticas.

BASES TECNOLÓCICAS

B1 - Estrutura: DefiniÇão. Elementos
Resistentes, Tipos de Apoio, Tipos de
Estrutura, Cargas, Centro de
Gravidade de Figuras Planas.

82- Cálculo de Reaçôes de Apio em
Vigas lsostáticas: Viagas Apoiadas,
Vigas com Extremo em Balanço.

83- Esforgos Secionais: EsforÇo
Cortante, EsforÇo Normal, Momento
Fletor, momento Torsor.

CARGA HORÁRIA: 80
ANO: 2008

10

34

Jb

H3- ldentificar e calcular os esforços
seccionais e traÇar diagramas.

CH



CENTRO FEDERAL DE EDUCAçÃO TECNOLÓGICA DE PETROLINA

UNIDADE INDUSTRIAL

CURSO: TÉGNICO EM EDIFICAÇOES

ÁREA DE coNHEC.: MEcÂNtcA Dos soLos 1

NiIÓDULO: 03 - EXECUçÀO E MANUTENÇÃO

COMPETÊNCIAS

CARGA HORÁRIA: 60
ANO: 2008

BASES TECNOLÓGICAS CHHABILIDADES

H1- Conhecer os tapos de solos
utilizados em execução de obras de
edifícios.

C19- Avaliar a propriedades dos
solos e realizar ensaios em
laboratório para execução de
obras dê ediÍÍcios.

81- lntroduÇâo a Mecânica dos Solos
Generalidades. Origem e Formação.
Classificação Tatil-visual dos Solos.

B5- Compactação dos Solos:
Conceitos, Curva de Compactaçáo,
Ensaio Próctor Nomal, Execução de
Aterros.

10

to

H2- Avaliar as propriedades dos solos 82- indices Físicos dos Solos:
e realizar ensaio. Conceitos, RelaçÕes entre os Índices e

Físicos.

B3- Granulomekia dos Solos: Ensaio
de Peneiramento, Curva 12
Granulométrica.
84- Plasticidade dos Solos: Conceitos, -
Estados e Limites de Consistência. 10



CURSO: TÉCNICO EM EDIFICAçOES
ÂREA DE CoNHEC.: SEGURANçA E HIG. Do TRABALHo
MODULO: 03 - EXECUçÃO E MANUTENÇÃO

COMPETÊNGIAS HABILIDADES

CARGA HORÁRIA: 40
ANO: 2008

BASES TECNOLÓGICAS CH

C20- ldentificar e avaliar os
procedimentos de segurança e
saúde do trabalhador na
indústria da construÉo civil.

H1- ldentificar e aplicar legislaçâo de
segurança e saúde do trabalhador.

81- lntrodução a Segurança do
TÍabalho: Histôrico e Evolução da
Segurança e Saúde do Trabalhador

H2- Avaliar e compreender os
parâmetro no ambiente do trabalho
da construÉo civil.

82- LegislaÇâo de Segurança,
Acadente do Trabalho e Saúde do
TÍabalhador.
B3- CondiÇões e Meio Ambaente do
Trabalho na lndústria da Construção
Civil, conforme NR-18.

5

8

I

12

H3- Conhecer e aplicar os 84- Normas Básicas de primeiros
procedimentos e técnjcas de 10 Socorros.
socorros.
H4- Conhecer e aplicar os 85- Noções de Combate a princípaos
procedimentos e técnicas de combate de lncêndios.
a preservação de incêndio.

CENTRO FEDERAL DE EDUCAçÃO TECNOLÓGICA DE PETROLINA

UNIDADE INDUSTRIAL

6



CENTRO FEDERAL DE EDUCAçÃO TECNOLÓGICA DE PETROLINA

UNIDAOE INDUSTRIAL

COMPETÊNCIAS HABILIDADES

CARGAHORÁRIA: 60
ANO: 2008

BASES rEcNoLóctcas CH

C2í- Elaborar projeto de
distribuiÇâo de água prediais,
esgoto sanitário e água pluviais

H1- Dimensionar instalaçÕes
hidráulicas prediais e elaborar a
relação de materiais.

B1- lnstalação Hidráulica: Saneamento
do Meio Ambiente, Hidráulica
Elementar (pressões e perdas de
cargas), Elementos para o Projeto,
Dimensionamentos (consumo diário
(cd), alimentador predial (Ap), volume
a reservar (Vr), reservatóno inferior
(Ri), reservatório superior (Rs),
sistema de recalque (S0), Esquema
Geral de Água (pav. tipo), lsométrico 18
de Ramais e Sub-Ramais (croquis) e
seus Dimensionamentos, Locação das
Colunas no Pavimento Tipo (croquis) e
Dimensionamento, TraÇado do
Barrilete (croquis) e seus
Dimensionamentos, DeteÍminaçÕes
das Dimensões do Ri e Rs e croquis.

15

15

1)

H2- Dimensionar instalaçÕes
sanitárias prediais e elaborar a
relação de mateÍiais.

H3- Dimensionar destino final de 83- Destino FinaÍ de Esgotos: Fossa,
esgotos. Sumidouro, Vala de lnfiltração,

Trincheira Filtrante (croquis), Cuidados
com a PoluiÇão Ambiental causada
pelos Esgotos.

H4- Dimensionar instalações de 84- lnstalação de Águas pluviais:
águas pluviais e elaborar a relaÇão de Chuvas, Calhas, Condutorês Verticais,
materiais Dimensionamento (croquis).

CURSO: TÉCNICO EM EDIFICAçOES
ÁREA DE CONHEC,: INSTALAçÕES HIDRoSSANITÁRIAS
MÓDULO 03 - ExEGUçÃo E MANUTENçÃo

82- lnstalaÇÕes Sanitárias: Esquema
Geral (pav.tipo), Detalhes dos
Ambientes e Dimensionamento de
Ramais de Descarga e Ramais de
Esgoto, Traçado e Dimensionamento
de Tubos de Queda (croquis), Traçado
e Dimensionamento dos Ramais e
Colunas de VentilaÇão (croquis),
Traçado e Dimensjonamento de Sub-
Coletores e Coletor Predial
(pav.terreo) (croquis).



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLóGICA DE PETROLINA

UNIDADE INDUSTRIAL

CURSO: EM EDI

ÁREA DE CONHEC,: PLANEJAMENTo E coNTRoLE DE oBRAS 1

MODULO: 03 . EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40

ANO: 2008

COMPETÊNCIAS HABILIDADES

C22- Desênvolvêr orçamento, H1- Desenvolver orçamento de obras

BASES TECNOLÓGICAS CH

cronograma físico-financeiro pa? paÍa construçáo.
obras de construção dê edifÍcios
e elaborar proposta de habilitaçâo
e financeira para construÇáo.

B1- Estrutura de uma Planilha
OrÇamentária.

82- Levantamento de Quantitativos.

01

30



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÂO TECNOLOGICA DE PETROLINA

UNIOADE INDUSTRIAL

CURSO: TECNICO EM EDIFICAÇÔES
AREA DE CoNHEC,: PLANEJAMENTo E coNTRoLE DE oBRAS 2
MóDULo: 04 - ExEcuçÃo E MANUTENçÃo

COMPETÊNCIAS HABILIDADES

CARGA HORÁRIA: 80
ANO: 2008

BASES TECNOLÓEICES
C23- Desenvolver orçamento,
cronograma físico-financeiÍo para
obras de construção de edifícios
e elaborar proposta de habilitação
e financeira para construção.

H1- Desenvolver orçamento de obras 81- ComposiçÕes de preços UniÉrioi.
para construÇáo.

82- Composiçâo de BDt.

H2- Desenvolver cronograma físico- 83- Estrutura e Dimensionamento definanceiro. um Cronograma Físico-Fianceiro.
H3- Elaborar proposta de habititaçâo e 84- Lei de LicitaçÕes e Contratos.
financeira para constÍução.

85- Edital de Licitações.

CH

20

20

24

86- Estrutura da Proposta de
Habilitação e Financeira.

I

4

4



DE

CURSO : TÉCNICO EM EDIFICAÇÔES

ÁREA DE coNHEC : coNSTRUçÃo 2

MÓDULo, 04. ExEcUÇÂo E MANUTENÇÃo

UNIDADE INDUSTRIAL

DE PETROLINA

CARGAHORÁRIA; 80
ANO: 2008

BASES TECNOLÓCICAS CHl HABILIDADES

H1- Avaliar sistemas construtivos e B1- Super-estrutura
super-estrutura.

--.1

H2- Avaliar sastêmas construtivos,
vedaçáo, forro, piso,revestimento,
esquadrias, pinturas e de coberta.

82- Processo Executivo de Vedação,
Forro e Piso.

20

12

12

B3- Processo Executivo de
Revestimento (piso, pav.,
impermeabilização)

84- Processo Executivo de
Esquadrias.

B5- Processo Executivo de Pinturã

86- Processo Executivo de Cobertura

2'I

12

12

COMPETÊNC|AS

C24- Conduzir a execução de
serviços de obras de edifÍcios.



CENTRO FEóERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE PETROLINA

UNIDADE INDUSTRIAL

CURSO: TÉCNICO EM EDIFICAÇOES

ÁREA DE coNHEC.: REstsrÊNctA Dos MATER|A|S 2

MÔDULO: 04. ExEcUÇÃo E MANUTENçÃo

COMPETÊNCIAS HABILIDADES

CARGA HORARIA: 80
ANO: 2008

BASES TECNOLÓCICAS CH

H1- Definir, calcular as reaÇÕes de
apoio, os esÍorços seccionados e
desenhar diagramas.Conhecer os
principais tipos de ênsaios.
H2- Dimensionar os elementos
resistentes do conjunto estrutura
(vigas de secçáo constantes, pilares
solicitados por compressão axial e
sapatas).Conhecer os principais tipos

B1- Vigas ContÍnuas: DefiniçÕes,
Cálculo das Reações de Apoio,
Cálculo dos Esforços Seccionais,
Diagramas.
82- Dimensionamento dos
Elementos Resistentes: Vigas de
Seções Constantes, Pilares
(compÍêssão axial), Sapatas.

40

de fun o

C25- Conduzir as etapas de
execuçáo de fundaqâo e super-
estrutura das obras de edifÍcios 40



CENTRO FEDERAL DE EDUCAçÃO TECNOLÓGICA DE PETROLINA

UNIDADE INDUSTRIAL

CURSO: TÉCNICO EM EDIFICAÇOES

ÁREA DE coNHEC MATERTATS DE coNSTRUÇÀo 2

MÓDULo, 04 - ExEcUÇÂo E MANUTENçÃo

COMPETÊNCIAS

CARGA HORÁRIA

ANO

B'1- Materiais Metálicos, Aço para
Concreto Armado: Tipos de Aços
Estruturais, Compartimento dos AÇos
sob Tensão. CriteÍios de Aceitaçâo,
RecomendaçÕes de Uso.

BASES TECNOLOGICAS CH

60

2008

C26- Controlar a qualidade dos
materiais de construção e
propor alternativas de uso para
melhoria dos processsor de
execução de obras de edifício

H1- Conhecer as principais
câracterísticas dos materiais
metálicos, aço e concretos armado

H2- Conhecer as principais
caracteÍisticas dos materieis
cerámicos

H3- Conhecer as principais
características das madeiras na
construçáo civil.

H4- Conhecer as principais
características dos vidros, tintas,
vernizes, plásticos, PVC , amianto,
asfalto e materiais de
impermeabilização

C27- Reduzir, reutilizar e reciclar H5- Conhecer os principais cuidados
os materiais de construÇáo em para evitar desperdícios dos
obras de execução de edificios. materiais, reutilizar e conhecer os

destinos dos residuos de construÉo

84- Outros Materiais; Vidros, Tintas,
Vernizes, Plásticos, PVC e Amianto,
asÍalto e materiais de
impermeabilização

85- Consceitos e Açóes de
Reciclagem, reutilização e reciclagem
dos materiais de construção, plano de 12

destinação de resÍduos.

tc

12

6

HABILIDADES

82- Materiais Cerâmicost Cerâmica
Vermelha. Propriedades Mecânicas,
RecomendaÇões de Uso, Ceràmica
Branca, Propriedades Mecânicas,
Propriedades Técnicas,
RecomendaçÕes de Uso.
B3- Madeiras na Construçâo Civil:
Aplicação e Obtenção (consciência
ecológica), Propriedades Fisicas e
Mecânicas, Preservação e
Tratamento, Recomendações de Uso.



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGIGA DE PETROLINA

UNIDADE INOUSTRIAL

CURSO: TÉCNICO EM EDIFICAçÕES

AREA DE coNHEC. TNSTALAÇÔES DE AR coNDlcloNADo
I\'ODULO: 04. EXECUÇÂO E MANUTENçÃO

COMPETÊNCNS HABILIDADES

CARGA HORÁRIA: 40
ANO: 2008

BAsES TEcNolóctcas CH

C28- lnstalaçÕes de ar
condicionado

H1- Conceituar os kês tipos de fluxo
de calor: conduçáo, convecçeo e
radiaÇão.
H2- Deflnir a função de cada
componente e explicar o princípio de
funcionamento do ciclo básico de
reÍrigeração.

H3- Justificar a importância de utilizar
um sistema de condicionamento de
aÍ.
H4- Calcular, conceituaÍ e identificar
as principais fontes de calor de um
ambiente.
H5- ldentificar os principais tipos de
condicionadores de ar.
H6- Definir os critérios que regem a
escolha de condicionadores de ar.
H7- ldentificar as vantágens e
desvantagens de condicionadores de
ar.
H8- Estabelecer critérios técnicos de
instalaçÕes de condicionadores de ar
para obter máxima eficiência
frigorífica e energética.
H9- Justificar a escolha do
condicionador de ar em função do
consumo, tipo de filtro, compressor,
estrutura, timer, funÇáo sleep,
designer, entre outros.

81- Condução, convecÇão e radiaçáo

82- Função de cada componente e
princípio de funcionamento do ciclo
básico de refrigeração

83- lmportância de se utilizar um
sistema de condicionamento de ar

84- Calcular, conceituar e identiflcar
as prancipais fontes de calor de um
ambiente.
85- Escolha de condicionadores de aÍ.

86- Critérios que regem a escolha de
condicionadores de ar.
B7- Vantagens e desvantagens de
condicionadores de ar.

4

12

12

2

2

7

6

7

B8- Critérios tecnicos de instalaÇÕes
de condicionadores de ar.



!

DE EDUCAçÃO TECNOLÓGIGA DE PETROLINA

UNIDADE INDUSTRIAL

CU

ÁREA DE coNHEC.: MEcÂNtcA Dos soLos 2
MÓDULo: 04. ExEcUÇÃo E MANUTENÇÃo

CARGA HORÁRIA: 40
ANO: 2O0B

BASES TECNOLÓGICAS CHHABILIDADES

82- FundaçÕes para EdificaçÕes:
Tipos (superficiais e profundas),
NoçÕes e Aspectos de Proleto,
Orçamento (viabilidade técnico-
econômica), Controle de Execuçào.
83- Empuxos de Terras e Obras de
Contenção: Teoria de Rankine à
condiÇão Ativa. Obras de Contenção

10

14

10

6

C29- ldentifica r os principais H1- Conhecer os principais tipos de

Terra em

B1 - Prospecção Geotécnica:
Objetivos, Ensaio SPT.

H2- Conhecer os principais tipos de
fundaÇão.

H3- Conhecer os empuxos de terra
em obra de construção.

H4- Conhecer máqujnas e
equipamentos utilizados.

tipos de prospecção geotécnica e ensaios
fundaÇÕes para obras de
edifícios.

(tipos e execuÇão), Projeto de Muro de
Arrimo.
84- Máquinas e Equipamentos para
Execução de Obras dê

COMPETÊNCIAS



CENTRO FEDERAL DE EDUCAçÃO TECNOLÓGICA DE PETROLINA

UNIDADE INDUSTRIAL

CURSO: TÉCNICO EM EDIFICAçÓES
ÁREA DE coNHEC : oRtENTAÇÃo PARA ESTÁcto
MÓDULo: 04 - ExEcUÇÃo E MANUTANçÂo

CARGA HORÁRIA: 20
ANO: 2008

COMPETENCIAS HABILIOADES BASES TECNOLÓGICAS CH

C30 - Ministrar treinamento de H1- Conhecer as técnicas de 81- Sala de Aula: que espaço é esse?
curta duração aos trabalhadores, utilização de recursos multimeios Diagnóstico, Postura Docente,
para informações técnicas e de (álbum seriado, retropro.ietor, vídeo Dinâmicas de Socialazaçâo. Conceitos
sensibilizaÉo no âmbito da cassete) básicos de Ditática.
cosntrução civil H2- Conhecer conceitos básicos da

didática para aplicaÉo em
treinamentos de trabalhos no
canteiros de obras.
H3- Organizar o plano de aula para
treinamentos em canteiros de obras

?

C31 - Conhecer os direitos e
deveres do estagiário, as
regulamêntaçÕes e
precedimentos inerentes ao
estágio curricular.

H4- Organizar treinamentos em
canteiros de obras.

H5- ldentificar normas e
documentaÉo do estágio cuÍricular

H6- Registrar-se na associaÇão de
representaÇão profissional.

H7- Relacionar-se ettcamente no
trabelho.

82- Plano de Aula: Elementos
Didáticos, ConstruÇão de Objetivos
Gerais e Específicos, OrganizaÉo dos
Conteúdos necessários ao curso e
dimensionamento da aula, Seleção de
Recursos Audiovisuais, ExecuÇáo de
processos de flxação e avaliação de
conteúdos através de dinâmicas de
grupo, Formulários - construção e
organazaçâo.
B3- Execução de Treinamentos:
Exercicros de aulas práticas, Domínio
e uso correto de recursos
audiovisuais, Seminário Temático.

84- Estágio de complementaÇâo
curricular, após os módulos;
regulamentaÉo; contratos; matricula;
vinculo: caÍga horária/frequência;
documentaÇáo; direitos e deveres,
supervisão escolar; manual de estágio.

B5 - Regulamentaçáo do exercício
profissional; conselho e associação
especÍÍica de cada área pÍofissional.
86- Conceito e importância das
relaçôes humana no trabalho, situaÇão
do cotidiano; regras para um bom
relacionamento, entrevista.

6

6

2

2



ANEXO 4

Relação de Ferramentas,

Equipamentos e

lnstrumentos dos

Laboratórios
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
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ANEXO 4
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Laboratórios
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l,l

MINISTERIO DA EDUCAÇAO
SECRETARIA DE EDU CAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOL ócrcA

CENTRO FEDERAL DE EOUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE PETROLINA
Unidade lnduüial: 8R 407 - k n 08 - JaÍdim São Paulo. CEP 5631+520 - PeüoÍnâ-PE, tel. (87) 3863 2330Urúl8de AgrÍcola: Br 235 , tm 22, Zona Rural, CEP 5630M00, Pebolh.-PE,lel. (E7) 3862 3800

RELAÇAO DAS PRINCIPAIS FERRAMENTAS! EQTIÍPAMENTOS E INSTRUMENTO§
oos r,lnonlrónros.

DESCRT o
I Calorímetro Laboratório de Solos
2. Peneira ensaio de ulometria Laboratório de Solos
3. ensaio dePeneira ometna Laboratório de Solos
4. Peneira ensaio de nulometria Laboratório de Solos
5. Peneira ensaio de nulometria Laboratório de Soloi

ensaio dePeneira Laboratório de Solos
Peneira ensaio de ometria Laboratório de Solos

8. Peneira ensaio de ulometria Lúoratório de Solos
Peneira ensaio de ulometria Laboratório de Solos

10. Peneira ensaio de ometria Laboratório de SoloslI. Peneira ensaio de ulometria Laboratório de Solos
12. Peneira ensaio de nulometria Laboratório de Solos
13. Peneira ensaio de ulometria Laboratório de Solos
14. ensaio de ulometriaPeneira Laboratório de Solos

ensaio de omefiaPeneira Laboratório de Soloi
16. Peneira ra ensaio de nulometria Laboratório de Solos
17. Peneira ra ensaio de nulometria Laboratório de Solost8. ensaio de ome§taPeneira Laboratório de Solos
19. Peneira ensaio de etna Laboratório de Solos
20. Peneira ra ensaio de ulometria Laboratório de Solos
21, Peneira ra ensaio de nulometria Laboratôrio de Soios

ensaio dePeneira ometria Laboratório de Solos
ensaio dePeneira ometria Laboratório de Solos24. ra ensaio de ulometria Laboratório de Solos

25. Peneira ensaio de ulometria Laboratório de Solos26. Peneira ensaio de ometna Laboratório de Solos)1 ensaio de ometriaPeneira Laboratório de Solos
28. Peneira ensaio de ulometria Laboratório de Solos
29. Peneira ensaio de anulometria Laboratório de Soloi
30. Peneira ensaio de ometria Laboratório de Solos3I. ensaio de ulometria Laboratório de Solos
32. ensaio de ulometria laboratório de Solos
33. Peneira ra ensaio de ulometria Laboratório de Solos
34 Peneira ensaio de ulometria Laboratório de Solos

.ffi

LOCÂLIZA-ãO -

Peneira

Peneira
Peneira

6.
n

9.

t5.

22.
23,
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TEM DESCRT o
35. Peneira de

o
ensalo ometna Laboratório de Solos36. Penel Ía ensaio de nulometria Laboratóri

37, Penei
o So I os

Ía ra ensa Io de n u I ometri Laborato de So38. Peneira
no o5

ensal o de ulometda Laboratório de Solos39, Peneira ensalo de ulometria Laboratório de
Pene Solos

I ra ensaro de u I ometriâ Laboratório de Solos41. Pene I ra ensaro de u I ometri Laborató
42. P de

no de So I osenelÍa ensalo ulometria Laboratóri de So I43. P
o OSenetÍa ensalo de ulometria Laboratório de SP olos

ene I ra ensar o de u I ometna Laboratório de Solos
Pen I ra ensar o de u I ometria Labora

46. Peneira
Íório de So I os

ensaio de ometria Laboratório de Solos17. Peneira er§alo ometria Laboratório de S I48. Pen de
o os

I ra ra ensaro Iu ometn a Laboratório de So os49. Penet Ía ensalo de u I ometri a Laboratóri
50. B Íici

o de So Iosa com on o Laboratório de SolosFunil densidade
52. Frasco SPEDy

Laboratório de Solos
Laborató de53. Frasco SPEDY

no

54. Bal 25
Laboratóri o de So I os

55. Bal 2s
Laboratório de SolOS

s6. Ba Ian MARTE I 6
Laboratório dc Solos

l 0 Laborato de Sono57. Ba Ian M RTE J I 0
0s

ca Labora tó d S I58. no o os
3 I I Laboratón de S IMART

o o os
E ca 3 I I Laboratóri de S I60. Bala WELIvfY CAR

o o osa 1 0 Laborató de6 1 Ba a MARTE 20 L
no So Ios

ca
62. Bal MAR

Laboratôrio de qo oSTE ca I 000 L boratóri S63. Bal MAR
o o Ios

TE clarmário ca 200 Laboratório de Solos64. Ba I a CALDI]Ro ca I 5 0k Laboratono de So Io5. Balan Ietrôn MARTE
os

I ca ca 2000 Laboratofl de So I66. A o os

67. A Laboratóri o de So Ios

A lho
Laboratóri o de So los

69. A relho
Laboratóri o de So I OS

de Labo ratóri de So I70. Peso ca I o os

J de
Laboratório de So IOS

com 1 4 Laboratóri d S I1) A tador de
o o os

I ras Labo ratóri s I73. A itador de
o o os

er ras Labo tó de S74. S r de amostra
ra flo o os

,/ f,. de amosüa
Laboratório de SoloS

76. de
Laboratório de Solosamostra tam ueno Laborato de So I77. rado de

flo osr amostra tam ueno Laboratóno de So Ios78. IJaúo Maria B MATIC
79. S ensaio de c

Laboratório de Solos

80. ensaio de com
Laboratório de Solos
Laboratóri o de S0 os81.

uete

ref. 1063

ensaio de comuete
Laboratório de Solos

de

40.

44.
45.

de

51.

Solos

MARTE
59.

de

68.

71. Peso

de



J

ITtrM Df,,SCRI o o
82. Molde ensalo de Laboratório de Solos
83 Molde ensaio de com Laboratório de Solos
84. Molde ensaio de com Laboratório de Solos
85. Molde ensaro de com Laboratório de Solos
86. Molde ensalo de Laboratório de Solos
87 Bi calibrar esclerômetro

A tador de
Esrufa marca 700P04
Bomba de vaco modelo I 4 1 PRIMAR
Funi I metá I I co dens Idade
A I ho de omátvlcat aut co
Viscosimetro

Laboratório de Solos
88. Laboratório de Sol os

Laboratório de Solos
90 Laboratório de Solos
91. Laboratório de Solos
92. Laboratório de Solos
93.

Laboratório de Solos
94. Dessecador Laboratório de Solos
95. Penetrôm Prco AYTTEST

PIaca uecedora MD. I I 6
PAVITEST

ABRAS o LOS CELES
Prensa manual CBR
Extrato r de amostÍas PA
Esclerômetro
Bi
Extintor de CB

Laboratório de Solos
96. Laboratóri de So Io OS

Laboratório de Solos
98.

Laboratório de Soloi
Laboratóri o de Solos

100. Laboratório de Solosl0l.
Laboratório de Solos

102.
Laboratório de Solos103.
Laboratório de Solos

LEO_89.

universal

97.

99.

VITEST
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V
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EM DESCRT oDo TE}1 LOCALIZA
I Betoneira mod. BCK - ref. 13486 Lab. de Material de

Aparelho de vicat deLab. de Material

J
"0\l'

Aparelho de vicat Lab
Cons

de Material dC

4. r de agulhas - LATELIERAferido Lab
C

de Meterial de

Viscosímetro Lab. de Material de

6. Aparelho BLAYNER Lab . de Matenal de

1 Tripé para ensaio de CBE Lab
Cons

de Materi al de

8. Tripe para ensaio de CBE Lab
C

de Material de

Tripe para ensaio de CBE Lab.
Con

de Material de

Pistola de fxação à polvora
deLab. de Material

11. mpasto - marca BOSCH - tam.Furadeira de i
Grande Cons

lâb. de Material de

12. Parafusadei TaMAKITA de Material d;tab.
Cons

13. Trado para sondagem de tena de Matenal deLab.
Con

14. Trado para sondagem de tena

ão
de Material deLab.

Con
15. eril BAMBOZZI 0,5 CVEsm

C
Lâb. de Material de

vibrador de concietoMotor Lab de Material de

17. Motor vibrador de concÍeto Lab
Con

de Matenal de

de concreto marca LIDER de Material deLab.
Constr

19. Motor vibrador de concreto marca LIDER de
C
Lab. de Material

20, Agitador de peneira
de

C
Lab. de Material

para romper corpo de prova de concretoPrensa
deLab. de Material

22. Cuincho
de

c
Lab. de Material

23 Argamassadeira de Material deLab.
Cons

24. esa vibratória FOW TABEM Lab. de Material
Co

de

2.

9.

10.

16.

Motor úbrador

21.
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EM DE SC RI. oDo TEM LOCALLZA o
Separador de amostra - tam. Pequeno

Con
Lab. de Material de

26. Cilindro para corpo de prova de concreto
Con
láb. de Material de

),, Cilindro para corpo de prova de concreto de Material deLab.
Cons

28 indro para coço de prova de concÍetocil Lab. de Material le
29. para corpo de prova de concreto de Material deLab.

Constr
30. Kelly BALL-CON CIACONCRETO Lab. de Material de

31. Capiador para corpo de prova Lab. de Material de

32, Capiador para corpo de prova de Material deLab.
Cons

33 Capiador para corpo de prova

o

Lab. de Material de

34. Eslup test de Material deLab.
Con

35.

C
Lab. de Material d;

36. Haste para bureta de Material deLab.
Cons

37. Estufa (quebrada) de Material deLab.
Con

3E. de Material deLab.
Constr

Cortador de arame Lab
C

de Meterial de

40. Cortador de arame Lab
C

de Material de

41. Estojo trinor reí 904 de Material deLâb.
Cons

12. Es§o trinor ref. 904 de Material dcLab.
Con

43 Estojo trinor ref 904 de Material deLab.
c

44. Estojo trinor ref. 904

Cons
de Materi al de

Estojo trinor ref. 904

ão

de Material deLab.
Con

Estojo trinor ref. 904 de Matenal deLab
Co

47. Estojo trinor ref. 904 deLab. de Material

Estojo trinor ref 904 delab. de Material

l.t

0
Ç\

\

l.

25,

Cilindro

Eslup test

Cortador de arame

39.

láb.

45.

46,

48.
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de Material de
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,-a
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LOCALIZADESCRI oDo TtrMEM
Lab de Material de

Es§o trinor ref. 90449.

Con
de Material de

Paqúmetro MITUTOYO 12 
*

Material de

C
Lab. de

Pantógrafo de madeira51.

deLab
C

Material de
Escallmetro triangu lar52.

Lab de Material de
triangular5J

de Matenal deLab.
Con

Escalimero triangular54.

Material deLab. de
Escallmetro triangu lar

Lab
C

Material de
Escalimetro triangu lar56.

de Material de

Co
Lâb.Escalimero triangular51.

de Material deLab.
Con

Escalímeuo tnangular58.

Lab de Material de
Escalímetro tri angular59

Lab
C

de Material de
60.

Lab. de Material de
Escalimetro triangular61.

Lab. de Material de
Escalimetro triangular62.

de Material deLab.
Cons

Escàlimetro triangular63

Lab. de Material de
Éscal lmetro triangular

c
Lab. de Material de

Escalimetro triangularb5.

Lab.
Con

Escalimetro triangular66.

Lab
C

de Material de
Escallmetro trian gular61

de Material deLab.
Cons

Exten§ômetro68.

ExtensômetÍo(r9

de Material deLab.
Co

Extensômetro70.

Lab ãe Material de
Extensômetro11,

Lab
C

ãe Material de
Extensômetro

Lab.
50,

Escalímetro

de

EscallmetÍo triangular

Construção

64.

dc Material de
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$
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EM DESCRI oDo TEM LOCALIZA o
73 ErgômeEo de Material deLab.

Con
74. Bussola magnética Lab. de Material de

75. cronômetro tecnos Lab. de Material de

76. Cronômetro Lab
C

de Material de

77. Cronômeüo

Co
Lab. de Material de

78. Cronômetro Lab. de Material de

Extensômetro
deLab. de Material

80. Cronômetro Lab. de Material de

81. Cronômetro

Con
Lab. de Material de

82. Cronômetro Lab.
Con

de Material de

Cronômetro Lab
C

de Material de

84. Cronômetro HERWEG de
C o

Lab. de Materiat

85. Plaina N" 05 de Material deLab.
Con

86. de Material deLab.
Con

87 orimetro ref IN 989040Cal

C

Lab. de Material de

88. Esclerômetro digital de Material deLab.
Cons

de condutiüdade e TEpEMedidor de Material deLab.
Con

condutividade e TEPEMedidor de
deLab. de Matcrial

Construção
dor de condutividade e TEpEMedi

de
C
Lab. de Materiai

92. Medidor de PH TEPE deLab. de Materiat

93. Medidor de PH TEpE de Material deLab.
Con

94. Pluviômetro TEPE

C
Lab. de Matenal de

Pluviômeho TEPÉ Lab
C

de Material de

96 PIuviômetro TEPE de Material deLab.
Cons

(

79.

83.

Plaúa no 03

89.

90.

91.

95.
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DESCRI oDo TEM LOCALIZA o
Pluviômetro TEPE de Material deLab.

Con
98. Pluüômetro TEPE de Material deLab.

Con
Conj unto de

C
Lab. de Material de

100. Anel pra prensa delâb. de Material

Extensômetro de Material deLab.
Constr

102. Extensômetro

Constru
t"ab. de Material de

r03. Anel para prensa Lab. de Material de

104. Armário em aço com duas portas de Material dãLab.
Cons

105. Quadro de giz na cor verde Lab.
Con

de Material de

106. o em madeira e formica com doze portasArmán Iab. de Material de

angote para vibrador de concretoM de Material deLab.
Cons

108. ngote paÍa vibrador de concÍetoMa

C
Lab. de Material de

109. Bancada em madeira Lab. de Material de

I10. Extintor de pó

Constr
I,ab. de Material de

97.

99.

t01.

107.



TEM D I S C R I o D o TEM ol. Theodolito T}IEo 0 0208 Lab. G
2. Theodo I

n
I 1o TOPCON TL.20 DE Lab. n

3. Theodo ToPCONI to TL-20 DE Lab
Theodolito TE-843/3 60. Lab. G /To

5. TheodoI to vasconcelosI Lâb. G n
6. P I otadora marca HP45 5CH Lab. Geo n

Theodo I ito vasconce I os Lab. Geo noTheodolito vasconcelos
9. TheodoIIto vasconcel OS Lab. G
10. o de teodolito

.n
ll. o de teodolito

Lab. Geo n
12.

Lab n
o de teodolito Lab. C nlJ. Esto o de teodolito

t4. Nível TEM-3
Lab. C n

15. Nlvel TE M-3
Lab. Geo n

t6. Nivel TE Nl-C4
Lab fi o
Lab G n

Nível TE Nl-C4 Lab tr nNível SNA.3
Nível SN-3

Lab n
20,

Lab nNível NA-20 LEICÀ Lab G n21. Nivel NA-20 T.EICA
o

N
Lab. G noível modêlo GK-0

23. Bus I KATSO a AoKA Lab. Geo n24. BússolaKATAOKA
Lab. Geo n,< Bússola KATAOKA Lab. Geo n26. Busso la KATAoKA Lab. ./To

Planímeter KP-27 Lab. Geo
28. Planímeter

.ffo
KP-27 Lab. Geo

29. Zero SETTINC Lab. Ce
30. Zero SETTING
31. Zero SETTING Lab. Geo /Io32. Tfl ASCONCELoS
33. Tn ASCoNCELOS
34. T ASCoNCELOSn Lab .n35. Tri ASCONCELOS
36. Tri MIRATEC

Lab. Geo .ffo

37, Tri MIRATEC
38. Tri MTRATEC Lab. Geo /To
39. Tri MIRATEC Lab,
10. Tn MIRATEC

n
41.

Lab. C n
MIRATEC Lab. G fiTri MIRATEC Lab. Geo

Tn MIRATEC
n

44. Tri MIRATEC
Lab. Geo n

45. Tri
Lab. G fi

MIRATEC Lab. G rf46. Tri MIRATEC Lab no47. Tri MIRATEC Lab. n

4.

8.
Lab. Ceoproc"rtou

11,
18.

19.

))
t-aU. Geoproc"rlofi.

Lab. Geoproc-0ou

!ab. Geoproc.rlon
Lab. Ceoproc"/Ton

Lab. Geoproc.Itotr
Lab. Ceopro-.rfon.

42.
43.
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48. Tri MIRATEC
49. MIRATECTri
s0. Tri MIRATEC
51. Tri MIRATEC Lab /To
52. Tri MIRATEC
53 l,ab. Geo /To
54. MIRATECTri Lab o
55. MIRATECTri

Mira de encaixe com 4m
Mira de encaixe com 4m Lab. Geo ffo
Mira de encaixe MIRATEC l30m Lab. Geo ./To
Mira de encaixe MIRATEC com

60. 4mMira de encaixe MIRATEC com dob Lab. Ceo n
61. IM ra de caen Ixe MIRA TEC mco Lab
62 4mMira de encaixe MIRATEC com dobradi Lab. ./To

4mMira de encaixe MIRATEC com dobradi
64. Mira de encaixe MlR q.. TEC com 4m Lab. G .n
6S Mira de encaixe DESETEC /ToLab
66. Mira de encaixeDESETEC
67. Mirn de encaixe DESETEC
68. Mira CERMÀNE NR-66049

Mira GERMANE NRó605õ
70. Mira GERMANE COM 4M o
71, MimGERMANECOM4M

deseúo Lâb. C
ralela

74. Balisa
Balisa Lab. G E

76. Balisa Lab. Geo .n
77 c./ToLab

7() Balisa Lab. C n
80. Balisa Lab. C
81. Balisa
82. Balisa Lab ffo
83 Balisa Lab. G /To

Balisa
85. Balisa Lab. Geo /To
86. Balisa Lab. ./fo

Lab. C n
88.

Balisa
90 Balisa Lab oc./To
91. Balisa
o, Balisa Lab. C fi
93 Balisa
94, Balisa ./ToLab

Lab. Ceoproc./Too.
Lab. Geoproc./Top.
Lab. Geoproc./Too.

Lab. Ceoproc./Top.
Tripé MIRATEC

Lab. Ceoproc./Too.
56. l,ab. Gcoproc./Too.
57.
58.
59. dobradiça 140m Lab. Geoproc./Top.

dobradiÇa 4m Geoproc./Iop.

63. Lab. Geoproc./Top.

Lab. Geoproc.ffop.
Lab. Geoproc./Top.
Lab. Ceoproc./Too.

69. Lab. Geoproc./Top.
Lab.
Lab. Ceoproc./Top.

72, Prancheta
73. tab. Geoproc./Top.

Lab. Geoproc./Too.

Balisa
78. Balisa Lab. Geoproc./Top.

Lab. Geoproc./Ioo.

84, Lab. Ceoproc./Top.

87. Balisa
Balisa Lab. Gcoproc./Top.

89. [ab. Geoproc.ffoo.

Lab. Gcoproc./Too.

Lab. Geoproc./Ton.
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EM DESCRI oDo TEM o95. Balisa Lab. C
96. Umbrela Lâb n
97 Umbrela Lab IT
98. Umbrela Lab. TT
99. Umbrela Lab. n

100. Umbrela tâb n
101. Umbrela Lab n
102. Umbrela Lab. G .fi
t 03. Umbrela Lab. G
104. Umbrela Lab n
105. Umbrela Lab
106, Umbrela fi
107. Umbrela Lab. C .n
108. Umbrela Lab ,n

Lab.
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Irom DESCRI o DO ITE M
I Molde de Corredor/coord. Civil) Molde de a Corredor/coord. Civil
3. Molde de va Conedor/coord. Civil
1, Molde de Conedor/coord. Ciül
5. Molde de Conedoricoord. Ciül
6. Molde de Conedor/coord. Civil
7 Molde de a
E. Molde de Conedor/coord. Civil

de Conedor/coord. Ciül
Molde deco Corredor/coord. Civil
Molde deÍa Conedor/coord. Civil12. Molde de Corredor/coord. Civil

13. Molde de Conedor/coord. Civil
14. Molde deco Corredorlcoord. Clvil
15. Molde de Conedor/coord. Civil
16. Molde de a Conedor/coord. Civil11. Molde de Corredor/coord. Civil18. Molde de va Conedor/coord. Civli
19. Molde de a
20. Molde de Conedor/coord. Civil21. deMolde Corredor/coord. Ciúl)1 dera co va Conedor/coord. Civil23 Molde deco Corredor/coord. Civíi24. deMolde

Corredor/coord. Civil25. Molde de Conedor/coord. Ciül26. Molde de onedor/coord. CivilMolde de Civil28. Molde de Corredor/coord. Civii29. Molde de Corredor/coord. Civil30. Molde ra de rova Corredor/coord. Civil31. Molde ra co de a Corredor/coord. Civil32. Molde de orredor/C coord33 Molde co de va Corredor/coord Civit34. Molde
Conedor/coord. Civil3S. Molde de va r/cooCorredo rd IC I36. Molde de Corredor/coord. Civil37, Molde c de ova Corredor/coord. Ciül38. Molde c de Corredor/coord. CivilMolde de Conedor/coord. IC I I40. Molde c Conedor/coord. Civil41. Molde de Corredor/ Ccoord. Ivil42. Molde
Corredor/coord. Civil43 Molde de Corredor/coord. Cú44. Molde de Corredor/coord. C ivil45. Molde c de Corredor/coord. Civil46. Molde de Conedor/coord. Civil47. Molde co de Conedor/coord. c I I

locAl.tzãcÃo--

Corredor/coord. õi vll-

9. Molde
10.

ll.

,qonedor/coo-d. õivil

Molde

tonedor/coord.

ciül

de

39.

de
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TEM DESCRT oDo TEM
48. Molde de
49. Molde de
50. Molde de
51. Molde de
s2. Molde de
53. Molde de
s4. Molde de a

o
Corredor/coord. CMI
Conedoricoord. Civil
Corredor/coord. Civil
Corredor/coord. Ciül
Conedor/coord- Ciül
Conedory'coord, Civil
Corredoricoord. Civil
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DESCRT oDo TEM ÃoLOCA
ra para construção civil série no 374Penei Lat. do bl. Const. de

Edif., Peneira para construgão civil série no 377 Lat. do bl. Const. de
Edif.

3 para construção civil série n" 379Peneira Lat. do bl. Const. de
Edíf.

4. para construção civil série no 376Peneira Lat. do bl. Const. de
Edif.

1.
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DESCRI ÇAO LOeALtZÀÇÀo
01 CPU Everex Celeron 800 MHz Laboratório de Computaçâo GráÍica
02 CPU Everex Ceteron 800 MHz 'Laboratório de ComputâÇão Gráfica
03 CPU Everex Celeron 800 MHz ' Lêboratório de Computação Gráfica
04 :CPU Everex Celeron 800 MHz , Laboratório de Computaçâo GráÍrca
C5 CPU Everex Ceteron 800 MHz ; Laboratorio de Computaçâo GràÍica
06 CFU Everex Ceieron 800 MHz Laboratóno de Comp utação Gráfica

Laboratório de Computação Gráfica,

' Laboratorio de Computa ção GráÍica
0g :CPU Everex Ceieron 800 MHz Laboratório de Computação GraÍica

, Laboratórro de Computação Gráfica
11 ,CPU Everex Celeron 800 MHz ; Laboratórro de ComputaÇáo Gráfica.
12 CFU Everex Celeron 800 MHz Laboratório de Computação Grafica
13 CPU Everex Celeron 800 MHz Laboratório de Computaçâo Gráfica
't4 ,CPU Everex Celeron g00 MHz Laboratório de Computação Gráfrca
15 CFU EveÍêx Cêteron 800 MHz rLaboratóno de Computação Gráfica
16 ,CPú Everex Celeron 800 MHz , Laboratório de Computação GráÍica
17 ,Eslabilizador de tensão . Laboratório de Computação GráÍica
18 Esiabilizador de tensáo Labcraróno de Computaçáo Gráíca
19 Estabi!izado r de tensão mrcrosoi 1O00VA , Laboratório de eomputaÇão Gráfica
1n Eslabilizâdor dê

1000vA
tensáo revolution

Laboratório de Computação GrâÍicâ
21 Esiabilizad

't00ovA
or de tensão revolution

: Laboratório de Computação Gráfica
Estabi22 lizadcr de tensão !"evolution
lOCOVA : Laboratôrio de ComputaÉo Gráfica
Esiabilizado
1000vA

r de tensáo revoiution

Estabilizador
100ovA

Oe teniáo revofufiõn--*- -..t"T:9ii-o: comPuta§ão Gráriea

lLêboratório de Computação Gráfica
2s Ésrabrtizâdor de teniáo ierótution-- 1000vA Laboratóno de Computaçáo GráÍica
26 Estabilizador de tensão revolution

lOCCVA I Laboratório de Computação Gráficâ
Estabihzador de
lOCJVA

tensão revo{ution
Laboratório de Computaçáo Gráfica

g ,CFU Everex Celeron 8OO MHz

08 CPU Everex Celeron 800 MHz

10 CFú Everex Ceteron 800 MHz



1A Estabtlizador de tensâo revolution
1000vA

29 Estabilizador potência 20KVA ' LaboÍatório de Computação GráÍica
1n Extintor coÍredor edificações superior Laboratório de Computação Gráfica
31 .Mesa do professor ;Laboratóno de Computâçáo GráÍca
32 Monrtor LG studioworks SSi. 14,, r Laboratório de Computaçáo Gráfrca,
33 Monrror LG studioworks 55i, 14" i Laboratório de Computação Gráfica
34 Monitor LG studioworks SSi, 14. Laboratório de Computaçâo Gráfica
35 Mon itor LG studioworks SSi, 14,, I Laboratóno de Computaçáo Gráfica'
36 Monrtor LG studioworks SSi. .14,'

Lâboratório de Ccmputaçáo Gráfica

Laboratório de Computação GráÍica
38 Monrtor LG studioworks SSi, 14. Laboratório de Computaçáo Gráfica
39 Monrror LG studioworks S5i. 14,,

40 Monrror LG studioworks 5Si. 14,' Laboratório de ComputaÉo GráÍica
41 Monitor LG studioworks SSi. 14" ' Laboratório de Computação GráÍca
42 Monitor LG studioworks 5Si. 14" lLaboratório d

-+--- -._-- __ e Computação Gráfíca
43 Monitor LG studioworks SSi 14" t Laboratório de Computação Gráfica
44 Monrror LG studioworks ssi, 14,, Laboratórro dê Computação Grátrca
45 ,Monrtor LG studioworks SSi, 14" Laboratórro de Computação GráÍica
46 Monitor LG studioworks Ssi, 14,' Laboratórro de Computação Gráfica

Laboratório de Computaçáo Gráfica
48 Plotadora (ptotter) a jato de tinta LaboratóÍ,o de Computaçáo Gráfica
49 Quactro para pincel branco Laboratóno de Computação Gráfica
50 Teclado ilusion Laboratório de Computaçáo Gráfica
51 Tectados EPSON

I Laborató o de Computaçáo GráÍrca

-Í-

51 Íectados EPSON Laboratório de Computação Gráfrca' 52 Tectãdos EPSON
i!1$ry-rl"J" Computação c ráfi ca
'Laboratório 

oe computaçaà Cranca
53 Tectados EPSON

54 Teclâdos EPSON iLaboratórro de ComputaÉo Gráfica
55 Tectados EPSON Laboratório de ComputaÉo Gráíca

,t.l

Laboratório de computação Gráfica

______+-__-__

37 Monrtor LG studioworks Ssi, 14,

Laboratório de Computação Gráfica

47 Monrtor LG studioworks SSi. i4"



56 Tecrados EPSON ' Laboratório de Computaçáo Gráfica

57 ,Tectâdos EPSON Laboratóno de Ccmputaçâo Gráfica I

, Laboratório de Computação Gráfica

59

60 Teclados EPSON

Laboratório de Computaçâo Gráfica

Laboratóno de Computação Gráfica

61 Teclados EPSON Laboratório de Computação Gráfica

62 Teclados EPSON

63 iTeclados EPSON

'Laboratório de Compttação Gráfica

iLaboratório de Computação GráÍica

64 rTeclados EPSON r Laboratórro de Computaçâo Gráfrca

\,1 ll

58 .Tectados EPSON

Teclados EPSON


