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Introdução
A reestruturação curricular apresentada pela Lei 13.415/2017, que instituiu o Novo
Ensino Médio no Brasil, trouxe grandes mudanças na oferta desta última etapa da Educação
Básica, de modo que a Educação Profissional e Tecnológica ganhou espaço e notoriedade
neste contexto. A lei supracitada, a Resolução nº 3 de 21 de novembro de 2018, do
Conselho Nacional de Educação – Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, a
Portaria nº 1.432 de 28 de dezembro de 2018, que trata dos Referenciais para elaboração
dos itinerários formativos e a Resolução CNE/CP nº 01, de 05 de janeiro de 2021 –
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional e Tecnológica, garantem e
regulamentam a oferta de Itinerários Formativos da Educação Profissional e Tecnológica
para as redes de ensino de todo o país.
Em Santa Catarina, o processo que resultou na elaboração dos Cadernos
Pedagógicos de apoio ao trabalho docente, horizonte propositivo e norte teórico do Currículo
Base do Ensino Médio do Território Catarienese, cumpre nova etapa ao disponibilizar para a
Rede Estadual de Ensino o Caderno 5 do Currículo Base do Ensino Médio do Território
Catarinense – Trilhas de Aprofundamento da Educação Profissional e Tecnológica.
Fruto de um trabalho articulado, colaborativo, que uniu aproximadamente trezentos
profissionais da educação, a construção desse documento teve início no final de setembro
de 2021, em reunião virtual coordenada pela equipe da Educação Profissional e Tecnológica
da Secretaria de Estado da Educação, na qual participaram representantes das
Coordenadorias Regionais de Educação e diretores e diretoras das unidades escolares do
nosso estado que oferecem cursos de formação técnica e profissional. Na ocasião, o tema
em pauta foi a arquitetura do Novo Ensino Médio, nos termos do Currículo Base do Ensino
Médio do Território Catarinense, e a proposta de transformação dos cursos técnicos em
Trilhas de Aprofundamento.
Devido às limitações logísticas impostas pelo contexto pandêmico, todos os
trabalhos que se seguiram foram realizados através de reuniões virtuais, seguindo o plano
estratégico idealizado pela equipe da Educação Profissional e Tecnológica. Nas semanas
subsequentes ao ato inaugural, diaria e alternadamente foram realizadas reuniões com os
duzentos e noventa e três professores e professoras colaboradores, divididos em equipes
de trabalho, que assumiram a responsabilidade pela construção das trilhas de
aprofundamento. Em via de mão dupla, de um lado os professores colaboradoreselaboradores davam forma escrita à proposta de trilha, do outro, um técnico da SED tecia
comentários e oferecia sugestões para o aperfeiçoamento e o refinamento da proposta.
Essa dinâmica, após intenso valoroso empenho dos profissionais envolvidos, resultou na
materialização da primeira versão do documento, já no início de dezembro de 2021.
Neste caderno encontram-se alguns dos cursos técnicos que serão ofertados pela
Rede Estadual de Ensino, estruturados no formato de quatro Trilhas de Aprofundamento.
Convém salientar que cada curso técnico foi organizado de maneira que somente após ter
cursado todas as trilhas que compõem o referido curso é que o estudante receberá o
diploma de formação técnica, o que não o impede, a depender o curso e da trilha em
questão, de receber certificação intermediária.
Do ponto de vista da apresentação formal, as propostas de formação técnica e
profissional dadas a ler nas linhas que seguem foram organizadas a partir da integração dos
quatro eixos estruturantes dos Itinerários Formativos do Novo Ensino Médio, cujas
habilidades se somam a outras, igualmente básicas, requeridas indistintamente pelo mundo
do trabalho, e também a habilidades específicas requeridas por diferentes ocupações,
conforme previsto no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) e na Classificação
11

Brasileira de Ocupações (CBO) (BRASIL, 2018). Neste sentido, em cada trilha de
aprendizagem o leitor encontrará um ou mais Objetivos de Aprendizagem, aos quais se
associam, sequencialmente: 1 –Habilidades Específicas dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos Estruturantes; 2 – Objetos do Conhecimento; 3 – Habilidades
requeridas pelo mundo do trabalho.
Espera-se que o presente documento, que apresenta habilidades vinculadas
especificamente à formação técnica e profissional, ofereça aos docentes indicações sobre
como integrar e integralizar os componentes curriculares voltados a essa formação, tendo
em vista o intuito de criar oportunidades para que os estudantes vivenciem experiências
educativas que lhes permitam produzir conhecimentos, criar, intervir na realidade e
empreender projetos, favorecendo o protagonismo juvenil e promovendo a formação integral
no Ensino Médio.
Ao final deste Caderno há uma breve reflexão sobre o processo avaliativo na
Educação Profissional Tecnológica. Além disso, aponta-se os requisitos de acesso aos
cursos e o tempo para integralização dos mesmos.

12

{1}
EIXO:
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
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Técnico em Ciências de Dados
Eixo: Informação e Comunicação

Elaboradores: Fundação Telefônica Vivo e CIEB
Adaptação ao currículo: Luis Duarte Vieira
RESUMO – APRESENTAÇÃO
Os egressos da Habilitação Profissional Técnica em Ciência de Dados podem atuar
nos mais variados setores da economia, particularmente em organizações que lidam com
grandes quantidades de dados, na indústria, no comércio, na agricultura e nos serviços,
atendendo aos sistemas financeiro, de saúde, de ensino, comunicação, esportes e
entretenimento. A atuação pode se dar em empresas privadas, de economia mista,
autarquias e órgãos públicos, fundações e organizações não-governamentais, startups,
laboratórios de tecnologia e inovação, empresas de consultoria, institutos e centros de
pesquisa, empresas produtoras de conteúdo e desenvolvedoras de jogos, assim como
empresas especializadas em soluções em mineração e análise de dados. Internamente,
relacionam-se com equipes de negócios, time de tecnologia e perfis responsáveis pela
tomada de decisão nas organizações.
Habilitação Profissional
Carga Horária Semanal
Carga Horária do curso

Técnico em Ciência de Dados
16 aulas
1024 horas

Certificações Intermediárias
Trilha II
Trilha III
Trilha IV

Assistente de Gestão de Dados
Assistente de Big Data
Assistente de Análise de Dados

OBJETIVOS
Objetivo geral
Atender às demandas crescentes por profissionais que possam apoiar a coleta, gestão,
análise, visualização e interpretação de grandes conjuntos de dados, apresentando insights
e descobertas de dados a especialistas, e recomendando formas para aplicar os dados.
Objetivos específicos



Desenvolver habilidades de resolver problemas complexos, por meio da coleta de
dados e de análises estatísticas;
Criar e aplicar algoritmos de aprendizagem de máquina para facilitar a tomada de
decisões e solucionar problemas de negócio.
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PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
Os egressos da Habilitação Técnica em Ciência de Dados são profissionais
preparados para apoiar todo o processo de coleta, gestão, análise, visualização e
interpretação de grandes conjuntos de dados. Ao concluir o curso, devem ter o domínio das
competências a seguir:
 Compreender os ambientes organizacionais e a importância dos dados nos
processos de transformação digital e inovação, além dos processos de gestão de
ciclo de vida dos dados, desde sua originação até o uso;
 Projetar, modelar e implementar esquemas de armazenamento de dados;
 Criar scripts de manipulação de dados e transformações, utilizando linguagem SQL;
 Aplicar conhecimentos e técnicas de lógica de programação utilizando linguagens
voltadas a dados;
 Aplicar técnicas de limpeza e tratamento de dados, compreendendo suas estruturas;
 Aplicar técnicas de visualização, painéis ou gráficos para comunicar informações
contidas nos dados, em um contexto adequado para apresentar uma solução ou
resultado de análise;
 Compreender e apresentar insights sobre dados em vários formatos, incluindo
apresentações orais, relatórios escritos e visualizações interativas;
 Identificar metodologias e ferramentas para a infraestrutura de processamento de
dados em larga escala;
 Aplicar as melhores práticas de desenvolvimento de software, gestão de código e
repositório, teste e implantação de sistemas computacionais;
 Utilizar linguagens e ferramentas para ingestão de dados;
 Aplicar estatísticas descritivas e distribuições para análise de dados;
 Desenvolver análises exploratórias e descritivas de dados, utilizando ferramentas de
análise de dados, identificando tendências e métodos em inteligência artificial;
 Aplicar metodologias ágeis a projetos de dados em ambientes organizacionais.

Certificações Intermediárias
Trilha II - Assistente de Gestão de Dados
Os egressos da Qualificação Profissional Técnica em Assistente de Gestão de
Dados são profissionais preparados para apoiar o desenvolvimento e implementação de
estratégias de gerenciamento de dados. Ao concluir a qualificação, devem ter o domínio
das seguintes competências:
 Compreender os ambientes organizacionais e a importância dos dados nos
processos de transformação digital e inovação, além dos processos de gestão de
ciclo de vida dos dados, desde sua originação até o uso;
 Projetar, modelar e implementar esquemas de armazenamento de dados;
 Criar scripts de manipulação de dados e transformações, utilizando linguagem SQL;
 Aplicar conhecimentos e técnicas de lógica de programação utilizando linguagens
voltadas a dados;
 Aplicar técnicas de limpeza e tratamento de dados, compreendendo suas estruturas;
 Aplicar técnicas de visualização, painéis ou gráficos para comunicar informações
contidas nos dados;
 Compreender e apresentar insights sobre dados em vários formatos, incluindo
apresentações orais, relatórios escritos e visualizações interativas sobre tópicos em
gestão de dados.
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Trilha III - Assistente de Big Data
Os egressos da Qualificação Profissional Técnica em Assistente de Big Data são
profissionais preparados para apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de soluções para a
infraestrutura de coleta e análise de dados em larga escala. Ao concluir a qualificação,
devem ter o domínio das seguintes competências:
 Identificar metodologias e ferramentas para a infraestrutura de processamento de
dados em larga escala;
 Aplicar as melhores práticas de desenvolvimento de software, gestão de código e
repositório, teste e implantação de sistemas computacionais;
 Utilizar linguagens e ferramentas para ingestão de dados;
 Compreender e apresentar insights sobre dados em vários formatos, incluindo
apresentações orais, relatórios escritos e visualizações interativas sobre tópicos em
Big Data.
Trilha IV - Assistente de Análise de Dados
Os egressos da Qualificação Profissional Técnica em Assistente de Análise de
Dados são profissionais preparados para apoiar a geração de insights e descoberta de
novas relações entre os dados. Ao concluir a qualificação, devem ter o domínio das
seguintes competências:
 Aplicar estatísticas descritivas e distribuições para análise de dados;
 Desenvolver análises exploratórias e descritivas de dados, utilizando ferramentas de
análise de dados, identificando tendências e métodos em inteligência artificial;
 Aplicar metodologias ágeis a projetos de dados em ambientes organizacionais;
 Aplicar técnicas de visualização de dados em um contexto adequado para apresentar
uma solução ou resultado de análise.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO
Trilhas
Trilha I –
Assistente de
Gestão de Dados I

Componentes Curriculares

Transformação digital e
inovação
Armazenamento,
manipulação e
transformação de dados
Lógica de programação
Carga horária da Trilha I
Trilha II –
Estrutura e qualidade de
Assistente de
dados
Gestão de Dados
Visualização de dados
II
Projeto Profissional
Inglês aplicado
Carga horária da Trilha II
Trilha
III
– Ecossistema de Big Data
Assistente de Big Desenvolvimento de sistema
Data
aplicado a dados
Ingestão de dados
Inglês aplicado à Big Data
Projeto Profissional
Carga horária da Trilha III
Trilha IV –
Métodos estatísticos
Assistente de
aplicados a análise de dados
Análise de Dados
Métodos e ferramentas de

Carga Horária
Semanal
3

Carga Horária
Semestral
48 h

8

128 h

5
16 aulas
3

80 h
256 horas
48 h

3
5
5
16 aulas
3
3

48 h
80 h
80 h
256 horas
48 h
48 h

5
2
3
16 aulas
6

80 h
32 h
48 h
256 horas
96 h

4

64 h
16

análise de dados
Metodologias ágeis
2
Storytelling com dados
2
Projeto Profissional
2
Carga horária da Trilha IV
16 aulas
Carga Horária Total do curso técnico em Ciência de Dados

32 h
32 h
32 h
256 horas
1024 horas

TRILHA I - ASSISTENTE DE GESTÃO DE DADOS I
TEMA: Gestão de Dados
COMPONENTES
CURRICULARES
Transformação
digital
inovação

Perfil do Professor

e Profissional com formação técnica ou superior em
Tecnologia da Informação, Administração ou afim (em geral
áreas de exatas ou outra área com pós-graduação em
tecnologia e/ou dados) e experiência profissional em
transformação digital, inovação e metodologias ágeis.
Armazenamento,
Profissional com formação técnica ou superior em
manipulação e transformação Tecnologia da Informação ou afim (em geral áreas de
de dados
exatas ou outra área com pós-graduação em tecnologia
e/ou dados) e experiência em banco de dados estruturados
(relacionais) e não estruturados (NoSQL).
Lógica de programação
Profissional com formação técnica ou superior em
Tecnologia da Informação ou afim (em geral áreas de
exatas ou outra área com pós-graduação em tecnologia
e/ou dados) e experiência em banco de dados estruturados
(relacionais) e não estruturados (NoSQL).

OBJETIVO DA TRILHA
Preparar profissionais preparados para apoiar o desenvolvimento e implementação
de estratégias de gerenciamento de dados.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Transformação digital e inovação
Objetivo de aprendizagem: Compreender o contexto de transformação digital.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto

Economia da informação.
Transformação digital.
Perspectivas de Inovação a
partir da transformação digital.
Uso de dados para
experimentação, validação de
hipóteses e tomada de decisão

Compreender os ambientes
organizacionais e a
importância dos dados nos
processos de transformação
digital e inovação, além dos
processos de gestão de
ciclo de vida dos dados,
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pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.
Mediação e Intervenção
Sociocultural
EMIFFTP08) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

baseada em evidências e
dados. Mineração de dados,
machinelearning e inteligência
artificial. Ciclo de vida de dados.
Uso dos dados. Governança,
privacidade e segurança de
dados.

desde sua originação até o
uso.

Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular II – Armazenamento, manipulação e transformação de dados
Objetivo de aprendizagem: Conhecer e aplicar processos para armazenamento,
manipulação e transformação de dados.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar e
sistematizar, com base em
estudos e/ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória,
de campo, experimental etc.)
em fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Planejamento e estruturação de um
ambiente de dados. Etapas de
limpeza, carga, armazenamento.
Banco de dados: conceitos, tipos e
processo de modelagem,
implantação, instalação e
manutenção. Sistema Gerenciador de
Banco de Dados (SGDB). ETL
(Extract, TransformandLoad).
Modelagem conceitual e física de
banco de dados. OLTP (transacional)
x OLAP (analítica). Datawarehouse.
Linguagem SQL: histórico, definições
e aplicabilidade; agrupamentos de
dados, relações entre tabelas (Joins),

Projetar, modelar e
implementar
esquemas de
armazenamento de
dados; criar scripts
de manipulação de
dados e
transformações,
utilizando linguagem
SQL.
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dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões com
o uso de diferentes mídias

subconsultas. Linguagem de
manipulação de dados (SELECT) e
de definição de dados (CREATE,
ALTER, INSERT, UPDATE,
DELETE). Segurança em banco de
dados.

Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular III – Lógica de programação
Objetivo de aprendizagem: Conhecer e aplicar técnicas de lógica de programação.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
recursos criativos para
resolver problemas reais
relacionados à
produtividade, à colaboração
e/ou à comunicação

Objeto de conhecimento

Habilidades

Desenvolvimento de software. Ciclo
de desenvolvimento de sistemas.
Ambientes Integrados de
Desenvolvimento (IDEs). Lógica de
programação. Algoritmos. Vetor.
Matriz e dataframe. Linguagem de
programação. Tipos de dados.
Estruturas de programação de fluxo
(repetição, condicionais, atribuições
de variáveis).

Aplicar
conhecimentos e
técnicas de lógica
de programação
utilizando
linguagens voltadas
a dados.

TRILHA II - ASSISTENTE DE GESTÃO DE DADOS II
TEMA: Gestão de Dados
COMPONENTES
CURRICULARES
Estrutura e qualidade de
dados

Visualização de dados

Projeto Profissional

Inglês aplicado

Perfil do Professor
Profissional com formação técnica ou superior em
Tecnologia da Informação ou afim (em geral áreas de exatas
ou outra área com pós-graduação em tecnologia e/ou dados)
e experiência em banco de dados estruturados (relacionais)
e não estruturados (NoSQL).
Profissional com formação técnica ou superior em
Tecnologia da Informação ou afim (em geral áreas de exatas
ou outra área com pós-graduação em tecnologia e/ou dados)
e experiência em banco de dados estruturados (relacionais)
e não estruturados (NoSQL).
Profissional com formação técnica ou superior em
Tecnologia da Informação ou afim (em geral áreas de exatas
ou outra área com pós-graduação em tecnologia e/ou dados)
e experiência em banco de dados estruturados (relacionais)
e não estruturados (NoSQL).
Profissional com formação técnica ou superior em
Tecnologia da Informação ou afim (em geral áreas de exatas
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ou outra área com pós-graduação em tecnologia e/ou dados)
e experiência em banco de dados estruturados (relacionais)
e não estruturados (NoSQL).

OBJETIVO DA TRILHA
Preparar profissionais preparados para apoiar o desenvolvimento e implementação
de estratégias de gerenciamento de dados.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Estrutura e qualidade de dados
Objetivo de aprendizagem: Compreender os processos de tratamento de dados.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
recursos criativos para
resolver problemas reais
relacionados à
produtividade, à colaboração
e/ou à comunicação

Objeto de conhecimento

Habilidades

Planejamento e estruturação de
um ambiente de dados.
Tratamento, carga,
armazenamento, transformação e
limpeza de dados. Dados
estruturados. Tipos de estruturas e
dados. Análise de qualidade de
dados.

Aplicar técnicas de
limpeza e tratamento
de dados,
compreendendo suas
estruturas.

● Unidade curricular II – Visualização de dados
Objetivo de aprendizagem: Compreender técnicas de visualização de dados.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em suas
atividades pessoais e
profissionais, realizando as
atividades dentro dos prazos
estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,

Objeto de conhecimento

Habilidades

Data viz (visualização de dados).
Abstração de dados e tarefas.
Análise. Gráficos (de pontos, de
barras, de linhas, de pizza, de
dispersão, mapas de calor, mapas
georreferenciados, de bolha,
histograma, de bala, de árvore,
radar etc.). Tabelas Dinâmicas.
Manipulação de visões (views).
Tabelas pivotantes. Dashboards
(painéis de controle). Ferramentas
de visualização de dados
(PowerBI, Tableau etc.).

Aplicar técnicas de
visualização, painéis ou
gráficos para
comunicar informações
contidas nos dados.
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valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.
● Unidade curricular III – Projeto Profissional
Objetivo de aprendizagem: Construir um projeto profissional na Gestão de Dados.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou um
empreendimento produtivo,
estabelecendo objetivos e
metas, avaliando as
condições e recursos
necessários para seu
alcance e definindo um
modelo de negócios

Objeto de conhecimento

Habilidades

Carreira em dados: mercado de
trabalho, empregabilidade e
empreendedorismo em gestão de
dados. Etapas do projeto de
gestão de dados: definição do
problema, limpeza dos dados,
análise exploratória, visualização.
Criação de protótipo de dashboard
de monitoramento de um negócio.

Criar um banco de
dados analítico, com o
devido tratamento de
dados necessário
(limpeza, análise de
qualidade prévia) e
disponibilização em ao
menos uma ferramenta
de visualização de
dados, utilizando uma
base de dados aberta
de contexto
socioeconômico
local/regional.

● Unidade curricular IV – Inglês aplicado
Objetivo de aprendizagem: Utilizar a língua inglesa em contextos de práticas profissionais.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar e
sistematizar, com base em
estudos e/ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória,
de campo, experimental etc.)
em fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na

Objeto de conhecimento

Habilidades

Reading: Compreensão de textos,
relatórios e outros registros
escritos sobre tópicos em gestão
de dados. Listening: Compreensão
de comunicação oral ao vivo ou
gravada sobre tópicos em gestão
de dados. Speaking: Comunicação
pessoal e apresentações
profissionais sobre tópicos em
gestão de dados. Writing: Escrita
de instruções, descrições e
explicações sobre tópicos em
gestão de dados. Linguagem:
Compreensão e uso de
vocabulário e estrutura gramatical
na comunicação oral, escrita e

Compreender e
apresentar insights
sobre dados em vários
formatos, incluindo
apresentações orais,
relatórios escritos e
visualizações
interativas sobre
tópicos em gestão de
dados.
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pesquisa e buscando
apresentar conclusões com
o uso de diferentes mídias

visual relacionada à área de
gestão de dados.
Reading: Compreensão de textos,
relatórios e outros registros
escritos sobre tópicos em análise
de dados. Listening: Compreensão
de comunicação oral ao vivo ou
gravada sobre tópicos em análise
de dados. Speaking: Comunicação
pessoal e apresentações
profissionais sobre tópicos em
análise de dados. Writing: Escrita
de instruções, descrições e
explicações sobre tópicos em
análise de dados. Linguagem:
Compreensão e uso de
vocabulário e estrutura gramatical
na comunicação oral, escrita e
visual relacionada à área de
análise de dados.

Compreender e
apresentar insights
sobre dados em vários
formatos, incluindo
apresentações orais,
relatórios escritos e
visualizações
interativas sobre
tópicos em análise de
dados.

TRILHA III - ASSISTENTE DE BIG DATA
TEMA: Big Data
COMPONENTES
CURRICULARES
Ecossistema de Big Data

Desenvolvimento de sistema
aplicado a dados

Ingestão de dados

Inglês aplicado à Big Data

Projeto Profissional

Perfil do Professor
Profissional com formação técnica ou superior em
Tecnologia da Informação ou afim (em geral áreas de exatas
ou outra área com pós-graduação em tecnologia e/ou dados)
e experiência em banco de dados estruturados (relacionais)
e não estruturados (NoSQL).
Profissional com formação técnica ou superior em
Tecnologia da Informação ou afim (em geral áreas de exatas
ou outra área com pós-graduação em tecnologia e/ou dados)
e experiência em banco de dados estruturados (relacionais)
e não estruturados (NoSQL).
Profissional com formação técnica ou superior em
Tecnologia da Informação ou afim (em geral áreas de exatas
ou outra área com pós-graduação em tecnologia e/ou dados)
e experiência em banco de dados estruturados (relacionais)
e não estruturados (NoSQL).
Profissional com formação técnica ou superior em
Tecnologia da Informação ou afim (em geral áreas de exatas
ou outra área com pós-graduação em tecnologia e/ou dados)
e experiência em banco de dados estruturados (relacionais)
e não estruturados (NoSQL).
Profissional com formação técnica ou superior em
Tecnologia da Informação ou afim (em geral áreas de exatas
ou outra área com pós-graduação em tecnologia e/ou dados)
e experiência em banco de dados estruturados (relacionais)
e não estruturados (NoSQL).
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OBJETIVO DA TRILHA
Formar profissionais preparados para apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de
soluções para a infraestrutura de coleta, análise de dados em larga escala.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Ecossistema de Big Data
Objetivo de aprendizagem: Compreender o processamento de dados em larga escala.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em suas
atividades pessoais e
profissionais, realizando as
atividades dentro dos prazos
estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Infraestrutura de processamento de
dados. Processamento massivo
paralelo. Spark. Ferramentas de
tratamento de dados.
Processamento de dados em lote.
Processamento de dados contínuo e
em tempo real. Grande volumes de
dados (Big Data). Tabelas SQL com
muitas linhas. Ferramentas de
processamento paralelo. Tipos de
dados estruturados,
semiestruturados e nãoestruturados.

Identificar
metodologias e
ferramentas para a
infraestrutura de
processamento de
dados em larga
escala.

Unidade curricular II – Desenvolvimento de sistema aplicado a dados
Objetivo de aprendizagem: Desenvolver sistemas aplicados à dados.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em suas
atividades pessoais e
profissionais, realizando as

Objeto de conhecimento

Habilidades

Engenharia de software. Repositório
de código e versionamento. API's.
Serviços e microsserviços x
monolito. Engenharia de Requisitos.
Metodologias de desenvolvimento
de software. Qualidade de software.
Testes.

Aplicar as melhores
práticas de
desenvolvimento de
software, gestão de
código e repositório,
teste e implantação
de sistemas
computacionais.

23

atividades dentro dos prazos
estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.
Unidade curricular III – Ingestão de dados
Objetivo de aprendizagem: Compreender a ingestão de dados.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
recursos criativos para
resolver problemas reais
relacionados à
produtividade, à colaboração
e/ou à comunicação.

Objeto de conhecimento

Habilidades

ETL (Extract, Transform and Load) x
ELT (Extract, Load and Transform).
Fundamentos de Ingestão de dados.
Pipelines de dados. Agendamento
de tarefas para ingestão de dados.
Ingestão em Lote x Ingestão em
Streaming. Métodos e ferramentas
para ingestão de dados.

Utilizar linguagens e
ferramentas para
ingestão de dados.

Unidade curricular IV – Inglês aplicado à Big Data
Objetivo de aprendizagem: Utilizar a língua inglesa em contextos de práticas profissionais.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar e
sistematizar, com base em
estudos e/ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória,
de campo, experimental etc.)
em fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando

Objeto de conhecimento

Habilidades

Reading: Compreensão de textos,
relatórios e outros registros escritos
sobre tópicos em Big Data.
Listening: Compreensão de
comunicação oral ao vivo ou
gravada sobre tópicos em Big Data.
Speaking: Comunicação pessoal e
apresentações profissionais sobre
tópicos em Big Data. Writing: Escrita
de instruções, descrições e
explicações sobre tópicos em Big
Data. Linguagem: Compreensão e
uso de vocabulário e estrutura
gramatical na comunicação oral,
escrita e visual relacionada a Big
Data.

Compreender e
apresentar insights
sobre dados em
vários formatos,
incluindo
apresentações orais,
relatórios escritos e
visualizações
interativas sobre
tópicos em Big Data.
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apresentar conclusões com
o uso de diferentes mídias
Unidade curricular V – Projeto Profissional
Objetivo de aprendizagem: Construir um projeto profissional na Big Data.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou um
empreendimento produtivo,
estabelecendo objetivos e
metas, avaliando as
condições e recursos
necessários para seu
alcance e definindo um
modelo de negócios.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Etapas do projeto de Big Data.
Criação de uma startup ou CoE
orientado a dados.

Criar uma startup ou
CoE (Centro de
Excelência) em
dados,
preferencialmente no
contexto
socioeconômico
local/regional.

Carreira em dados: mercado de
trabalho, empregabilidade e
empreendedorismo em Big Data.

TRILHA IV - ASSISTENTE DE ANÁLISE DE DADOS
TEMA: Gestão de Dados
COMPONENTES
CURRICULARES
Métodos estatísticos
aplicados a análise de dados

Métodos e ferramentas de
análise de dados

Metodologias ágeis

Storytelling com dados

Perfil do Professor
Profissional com formação técnica ou superior em
Matemática, Estatística ou afim (em geral áreas de exatas ou
outra área com pós-graduação com disciplinas de
matemática e/ou estatística) e experiência profissional em
análise de dados e SQL.
Profissional com formação técnica ou superior em
Matemática, Estatística ou afim (em geral áreas de exatas ou
outra área com pós-graduação com disciplinas de
matemática e/ou estatística) e experiência profissional em
análise de dados e SQL.
Profissional com formação técnica ou superior em
Tecnologia da Informação, Administração ou afim (em geral
áreas de exatas ou outra área com pós-graduação em
tecnologia e/ou dados) e experiência profissional em
transformação digital, inovação e metodologias ágeis.
Profissional com formação técnica ou superior em
Tecnologia da Informação ou afim (em geral áreas de exatas
ou outra área com pós-graduação em tecnologia e/ou dados)
e experiência em banco de dados estruturados (relacionais)
e não estruturados (NoSQL).
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Projeto Profissional

Profissional com formação técnica ou superior em
Tecnologia da Informação ou afim (em geral áreas de exatas
ou outra área com pós-graduação em tecnologia e/ou dados)
e experiência em banco de dados estruturados (relacionais)
e não estruturados (NoSQL).

OBJETIVO DA TRILHA
Formar profissionais preparados para apoiar a geração de insights e descoberta de
novas relações entre os dados.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Métodos estatísticos aplicados a análise de dados
Objetivo de aprendizagem: Conhecer conceitos estatísticos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar e
sistematizar, com base em
estudos e/ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória,
de campo, experimental etc.)
em fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões com
o uso de diferentes mídias

Objeto de conhecimento

Habilidades

Estatísticas descritivas, métricas e
gráficos. Média Aritmética, Mediana,
Amplitude, Variância, Desvio
Padrão, Outliers, Teste Z.
Distribuições de dados. Distribuição
normal. Histograma. Gráfico de
dispersão. Covariância. Coeficiente
de correlação linear. Probabilidade.

Aplicar estatísticas
descritivas e
distribuições para
análise de dados.

Unidade curricular II – Métodos e ferramentas de análise de dados
Objetivo de aprendizagem: Compreender métodos de análise de dados.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Objeto de conhecimento
Habilidades
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar e

Business Analytics. Análise de
dados. Análise de causa-raiz.

Desenvolver análises
exploratórias e
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sistematizar, com base em
estudos e/ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória,
de campo, experimental etc.)
em fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões com
o uso de diferentes mídias.

Análise de correlação. Análise de
conglomerados. Gráficos de
dispersão para correlações. Gráficos
de dispersão para conglomerados.
Análise de causalidade, causaconsequência. Recomendações.

descritivas de dados,
utilizando-se
ferramentas de
análise de dados,
identificando
tendências e métodos
em inteligência
artificial.

Unidade curricular III – Metodologias ágeis
Objetivo de aprendizagem: Conhecer metodologias ágeis.
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
recursos criativos para
resolver problemas reais
relacionados à
produtividade, à colaboração
e/ou à comunicação.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Metodologiaságeis (Scrum, Kanban,
Lean, Design Thinking, Canvas,
Safe, XP - Extreme Programming;
FDD - Feature Driven Development).
Cerimônias: formação de backlog,
reuniões de planejamento,
acompanhamento diário, revisão e
retrospectiva. Estrutura de trabalho
em esquadrões multidisciplinares.

Aplicar metodologias
ágeis a projetos de
dados em ambientes
organizacionais.

Unidade curricular IV – Storytelling com dados
Objetivo de aprendizagem: Aplicar técnicas de visualização de dados.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em suas

Objeto de conhecimento

Habilidades

Data Storytelling. Criação de
gráficos em planilhas. Criação de
gráficos em ferramentas de
visualização de dados.
Desenvolvimento de visualização de
dados. Ferramentas de
planejamento da história de dados.
Técnicas de comunicação de dados

Aplicar técnicas de
visualização de dados
em um contexto
adequado para
apresentar uma
solução ou resultado
de análise.
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atividades pessoais e
profissionais, realizando as
atividades dentro dos prazos
estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

e oratória. Narrativas. Jornada do
Herói. Storyboard. Dados como
personagens.

Unidade curricular V – Projeto Profissional
Objetivo de aprendizagem: Construir um projeto profissional na Big Data.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou um
empreendimento produtivo,
estabelecendo objetivos e
metas, avaliando as
condições e recursos
necessários para seu
alcance e definindo um
modelo de negócios.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Carreira em dados: mercado de
trabalho, empregabilidade e
empreendedorismo em análise de
dados. Etapas do projeto de análise
de dados. Organização de hackaton
baseado em dados governamentais
abertos para endereçar algum
problema social.

Colaborar em
hackaton baseado em
dados
governamentais
abertos para
endereçar algum
problema social.

Orientações metodológicas
As metodologias de ensino-aprendizagem adotadas na Habilitação Profissional
Técnica em Ciência de Dados tem por objetivo proporcionar aos estudantes oportunidades
de reflexão e práticas coerentes com o que se espera do perfil do egresso do curso como
um todo e das qualificações profissionais em particular.
Como o curso trata de um perfil profissional inovador, uma série de práticas pedagógicas
podem proporcionar novas formas de ensino-aprendizagem apoiadas por tecnologias
digitais, de forma a criar experiências de aprendizagem mais condizentes com o perfil das
novas gerações e o desenvolvimento de soft skills demandas pelo mercado de trabalho:


Aula enriquecida com tecnologia – corresponde ao uso de tecnologias digitais pelo
docente para exposição, ilustração ou exemplificação de determinados conteúdos. O
professor pode usar vídeos, imagens, animações ou apresentações de slides para
ilustrar, por exemplo, a mineração e visualização de dados no contexto do Big Data,
ou para demonstrar o passo a passo de procedimentos e processos, como no caso
da gestão de ciclo de vida dos dados.
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Sala de aula invertida – combina aprendizagem on-line com off-line, invertendo a
ideia convencional de uma “aula” online ou presencial. O estudante se apropria do
conteúdo e de materiais preparatórios (por exemplo, textos, vídeos e pesquisas
sobre metodologias ágeis para projetos de dados), e faz isso, de forma independente
e no seu próprio ritmo, em sua casa ou em outros espaços nos quais possa ter
acesso a recursos digitais. Assim, ele chega preparado para o momento coletivo da
aula, quando irá construir conhecimentos coletivamente, desenvolver projetos em
equipe e sanar possíveis dúvidas com o professor relacionadas à temática estudada.
Rotação por estações –proporciona um conjunto de experiências de aprendizagem
organizadas em estações (espaços físicos ou virtuais com atividades de
aprendizagem desafiadoras), tendo em mente um objetivo claramente definido. Os
alunos são divididos em grupos e percorrem todas as estações em momentos
diferentes, por exemplo, para discutir em cada estação insights sobre dados de
diferentes setores produtivos e/ou do governo.
Maker (mão na massa) com tecnologia – baseia-se na construção de artefatos,
protótipos, ferramentas digitais e aplicativos pelos estudantes para representar
soluções criativas a problemas reais da escola, da comunidade e/ou do mundo
profissional, criar um painel de visualização de dados a partir de bases de dados
públicas.

Entrando mais fortemente no campo da tecnologia e computação, movimentos em
busca da agilidade para o desenvolvimento de software – que são contemplados no
currículo do curso – têm influenciado também o processo de ensino-aprendizagem. Dessa
perspectiva, chamada de “mentalidade ágil em educação”, derivam metodologias de ensinoaprendizagem bastante adequadas ao desenvolvimento das competências requeridas para
o técnico em ciência de dados e para os assistentes em gestão de dados, Big Data e análise
de dados:






Pedagogia Extrema – inspirada na Programação Extrema (XP)1, fundamenta-se
nos princípios de aprender fazendo(learningbydoing) continuamente, aprender por
colaboração contínua e aprender através de testes contínuos, o que se adapta
perfeitamente às unidades curriculares voltadas ao armazenamento, manipulação,
transformação e visualização de dados.
Aprendizagem em pares – espelho da programação em pares,2 possibilita que
atividades de aprendizagem como a programação, o uso de softwares e a realização
de problemas sejam feitas por pares de estudantes trabalhando juntos. Um aluno
assume o papel de um “motorista” e outro de “navegador” ou “copiloto”, alternando
as funções periodicamente de modo que ambos possam, em momentos distintos,
operar e observar a solução de problemas utilizando um equipamento ou software.
eduScrum – baseada na metodologia ágil Scrum3 para desenvolvimento de
softwares, funciona como um modelo de ensino-aprendizagem em que grupos de

1

Metodologia de desenvolvimento que visa melhorar a qualidade do software e a capacidade de
resposta às mudanças nos requisitos do cliente, através de lançamentos frequentes em curtos ciclos
de desenvolvimento. Emprega histórias de usuário (versão menor dos casos de uso) às quais são
associados testes de aceitação que precisam ser aprovados com êxito antes que a codificação seja
realizada.
2
Método de trabalho em que toda a codificação é feita por dois programadores sentados lado a lado
compartilhando uma mesma estação de trabalho: um deles escreve o código (codificador), enquanto
o outro analisa cada linha do código (observador), trocando de papéis frequentemente. A técnica
evita distrações e cria um ambiente colaborativo, tornando-se em alguns casos até mais produtiva do
que a programação isolada.
3
Processo iterativo em que as decisões são tomadas em vários momentos do processo, o que
significa que se pode retroceder e fazer mudanças sempre que isso for necessário. O desafio é
dividido em blocos, são feitas reuniões regulares e entregas parciais no período de 1 a 4 semanas.
Cada entrega é avaliada e, se necessário, o curso do projeto é modificado e a responsabilidade
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estudantes resolvem de maneira criativa problemas complexos (por exemplo, análise
exploratório de um conjunto de dados estruturados), fazendo entregas incrementais;
o professor desempenha o papel de facilitador, determinando o que precisa ser
aprendido, incentivando o processo de desenvolvimento pessoal e a cooperação, e
avaliando as atividades e resultados entregues pelos alunos.
Kanban – alinhado ao Kanban4 utilizado na indústria e na área de desenvolvimento
de software, organiza o trabalho docente de modo que uma tarefa ou projeto de
aprendizagem (por exemplo, a apoiar a criação de infraestrutura para processamento
de dados em larga escala) é dividida em partes, cada uma delas registrada por
escrito em um cartão ou post-it, e publicada em um mural ou quadro virtual. Para
cada item, define-se uma coluna do tipo “o que fazer”, “em andamento”, “feito” e, à
medida que o projeto avança, os itens se movem pelas colunas.
Design thinking – abordagem para solução de problemas e geração de inovações
que pode ser aplica a projetos de dados a fim de, por exemplo, projetar e modelar
visualizações de dados interativas. Os alunos aplicam estratégias de empatia,
cocriação e prototipação para desenvolver soluções centradas nas pessoas afetadas
por um problema, e agem adotando a mentalidade de design que encara a realidade
de forma criativa e ágil.
Hackathon – maratona de programação que descreve um desafio imersivo de
programação. Grupos de alunos se reúnem em um intervalo de tempo definido (em
geral, um ou dois dias inteiros), para cocriar protótipos de soluções baseados na
gestão e análise de dados, podendo contar com a participação de outros
profissionais, como designers e pessoas da área de negócios, para apoiar a criação
de soluções e as tomadas de decisão.

Reunindo as várias metodologias inovadoras e ágeis mencionadas, a aprendizagem
baseada em projetos pode ajudar os alunos a desenvolver habilidades socioemocionais
como criticidade, criatividade, colaboração e comunicação de forma intencional e
sistematizada, além de tornar o ensino mais estimulante e engajador.
Essa metodologia é o cerne das unidades curriculares voltadas ao desenvolvimento
de projetos profissionais, que visam consolidar a aprendizagem realizada em cada eixo do
currículo, por meio de desafios que estimulam o planejamento e a elaboração de soluções
reais para desafios e problemas encontrados no mercado de trabalho.
Eixo

Unidade Curricular

Desafio
Criação de banco de dados analítico, com o
tratamento de dados necessário (limpeza,
Gestão
Projeto profissional de análise de qualidade prévia) e disponibilização
de
UC7
gestão de dados
em ao menos uma ferramenta de visualização
dados
de dados, utilizando base de dados aberta de
contexto socioeconômico local/regional.
Criação de startup ou CoE (Centro de
Big
Projeto profissional de
UC12
Excelência) em dados, preferencialmente no
Data
Big Data
contexto socioeconômico local/regional.
Análise
Colaboração em hackaton baseado em dados
Projeto profissional de
de
UC18
governamentais abertos para endereçar algum
análise de dados
dados
problema social.
compartilhada por todo o grupo.
4
Metodologia que combina a quantidade de trabalho a ser executado com a capacidade de
produção, permitindo que as equipes se concentrem na tarefa em questão, em vez de lidar
constantemente com várias tarefas.

30

Entre principais as características dos projetos profissionais, citam-se:





Articulação das competências e suas respectivas unidades curriculares, com foco no
desenvolvimento do perfil profissional.
Criação de estratégias para a solução de um problema/desafio relacionado à prática
profissional.
Desenvolvimento de atividades baseadas em metodologias e estratégias de
aprendizagem ativas.
Planejamento integrado entre os docentes de várias unidades curriculares para
realização de projetos multidisciplinares.

Durante a realização dos projetos profissionais, os alunos podem desenvolver e
exercitar competências como colaboração, atuação ética, responsabilidade social, atitude
empreendedora, organização e planejamento, confiança e autonomia, foco em resultados,
proatividade e visão estratégica.
Recursos




Sala de aula ou espaço de inovação com computador Windows, Linux ou Macintosh
para o(a) professor(a) conectado a um projetor ou lousa digital.
Biblioteca física e/ou coleção de livros virtuais.
Laboratório de computação ou espaços de inovação com o mínimo de 1 (um)
computador Windows, Linux ou Macintosh por dupla de alunos(as) e acesso à
internet.
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RESUMO – APRESENTAÇÃO

O Técnico em Informática forma profissionais capazes de desenvolver sistemas
computacionais utilizando ambiente de desenvolvimento, realizar modelagem,
desenvolvimento, testes, implementação e manutenção de sistemas computacionais e
executar montagem, instalação e configuração de equipamentos de informática, entre outras
funções.
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Habilitação Profissional
Carga horária semanal
Carga horária total
Carga horária semanal
Carga horária total
Carga horária semanal
Carga horária total

20 aulas
1280 horas
23 aulas
1472 horas
19 aulas
1200 horas

Técnico em Informática
Opção 1
Opção 2
Opção 3 – Presencial e
EAD

Certificações Intermediárias
Trilha 1

Assistente de Suporte e Manutenção de Computadores

Trilha 2

Assistente de Operação de Redes de Computadores

Trilha 3

Assistente de Desenvolvimento de Aplicativos Computacionais

Trilha 4

Suporte Técnico

OBJETIVOS
Objetivo geral
Proporcionar ao estudante uma formação profissional de nível técnico, na área da
informática em geral, promovendo a apropriação e a elaboração de conhecimentos, tendo
em vista o desenvolvimento de habilidades e competências, por meio da investigação, do
espírito crítico e da busca de soluções, dando condições para estabelecer relações com
outras vivências, interpretando a realidade e sendo capaz de agir em situações novas e
necessárias para atender a demanda do mercado do trabalho, exercendo atividades
técnicas na área de informática, atuando em empresas de tecnologias em geral.
Objetivos específicos















Desenvolver a criatividade;
Desenvolver autonomia na utilização das ferramentas da informática compreendendo
a sua abrangência para pesquisa e apresentação dos trabalhos ;
Interpretar fatos relacionados à realidade atual;
Refletir sobre necessidades atuais e propor soluções futuras;
Operacionalizar programação e configuração de banco de dados;
Conhecer e operacionalizar processos voltados à qualidade;
Analisar, diagnosticar e empreender projetos pertinentes à área de informática;
Desenvolver aplicativos em linguagens procedurais e orientadas a objetos;
Projetar sistemas de software utilizando ferramentas de apoio;
Desenvolver aplicações para ambiente Web com acesso a banco de dados;
Conhecer métodos de instalação, configuração e administração de serviços de redes
e administração de equipamentos de redes;
Conhecer, identificar, instalar e configurar recursos de hardware e software, e de
administração de sistemas operacionais;
Conhecer uma organização de computadores em rede local e realizar
implementações adequadas de programas que operem em ambientes de rede;
Criar e gerenciar um empreendimento.
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PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
A formação ora proposta está ancorada em uma base de conhecimentos científicotecnológicos, de relacionamentos interpessoais, de comunicação oral, de pensamento crítico
e racional, na capacidade de resolver problemas de ordem técnica, na capacidade criativa e
inovadora, na capacidade de gestão e visão estratégica em operações dos sistemas
empresariais.
O Técnico em Informática deve demonstrar honestidade, responsabilidade,
adaptabilidade, capacidade de planejamento, conhecer informática, ter agilidade e
capacidade decisória. Esse Técnico em Informática é o profissional que nutre um espírito
crítico, uma formação tecnológica generalista e uma cultura geral consistente.
Como função profissional, o Técnico em Informática adquire competências para
configurar equipamentos e serviços de redes, configurar, administrar e monitorar sistemas
operacionais, softwares aplicativos e computadores, prestar serviço de assistência técnica e
manutenção em equipamentos de informática, prestar serviço de suporte em informática,
desenvolver aplicativos e sistemas dinâmicos para desktop, web e mobile.
Com a conclusão das trilhas formativas, o estudante será habilitado em Técnico Profissional
em Informática para:















Desenvolver sistemas computacionais utilizando ambiente de desenvolvimento;
Realizar modelagem, desenvolvimento, testes, implantação e manutenção de
sistemas computacionais;
Modelar, construir e realizar manutenção de banco de dados;
Executar a montagem, a instalação e a configuração de equipamentos de
informática;
Instalar e configurar sistemas operacionais e aplicativos em equipamentos
computacionais;
Realizar a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática;
Instalar e configurar dispositivos de acesso à rede e realizar testes de conectividade;
Realizar atendimento help-desk;
Operar, instalar, configurar e realizar manutenção em redes de computadores;
Aplicar técnicas de instalação e configuração da rede física e lógica;
Instalar, configurar e administrar sistemas operacionais em redes de computadores;
Executar as rotinas de monitoramento do ambiente operacional;
Identificar e registrar os desvios e adotar os procedimentos de correção;
Executar procedimentos de segurança, pré-definidos, para ambiente de rede.

O profissional estará apto a exercer suas funções em empresas de desenvolvimento
de sistemas; departamento de desenvolvimento de sistemas em organizações
governamentais e não governamentais; empresas de consultoria em sistemas; empresas
de Help-Desk; empresas de soluções em análise de dados, e também atuar como
Profissional autônomo.
O estudante egresso do Curso de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
de Técnico em Informática será capaz de programar aplicativos e desenvolver sistemas,
empregando metodologias, padrões e normas técnicas de qualidade, saúde, segurança do
trabalho e preservação ambiental. Estará apto para atuar no ambiente, com ética,
solidariedade, autonomia e criticidade, comprometido com o desenvolvimento sustentável,
dominando linguagens, compreendendo fenômenos, enfrentando situações-problema,
construindo argumentações e elaborando propostas, sendo um profissional preparado para
atuar no desenvolvimento, análise, manutenção de sistemas informatizados, implantação e
tecnologias relacionadas à informática.
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Certificações Intermediárias
Trilha I – Assistente de Suporte e Manutenção de Computadores
Perfil profissional: O profissional com qualificaçãoem Assistente de Suporte e Manutenção
de Computadores é responsável por desenvolver ações que envolvam montagem
e manutenção de computadores, bem como a instalação e configuração de sistemas
operacionais.
Trilha II – Assistente de Operação de Redes de Computadores
Perfil profissional: A certificação do Assistente de Operação de Redes de Computadores
permitirá ao profissional elaborar, implementar, dar suporte e configurar redes locais
de computadores, além de realizar o cabeamento estruturado e a configuração de
equipamentos de redes.
Trilha III – Assistente de Desenvolvimento de Aplicativos Computacionais
Perfil profissional: A trilha formativa de Assistente de Desenvolvimento de Aplicativos
Computacionais capacitará o profissional a desenvolver sistemas multiplataformas web e
desktop em ambientes computacionais.
Trilha IV – Suporte Técnico
Perfil profissional: A última certificação apresentará a compreensão do suporte técnico a
ser trabalhado para pessoas ou empresas sobre sistemas de computador. Para muitos
estudantes do curso técnico profissionalizante em informática, o suporte técnico é o primeiro
passo para seguir na carreira de TI. Ele é encarado como o estágio inicial para depois
conseguir algo mais especializado.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO
Opção 1 – Trilha e
Subsequente 20 aulas semanais
Trilhas

Componentes

Curriculares
Trilha I –
Lógica de
Assistente Programação
de
Introdução À
Suporte e Computação
Manutenç Banco de Dados
ão de
Arquitetura de
Computad Computadores
ores
Redes
Programação
para Web
Montagem e
Manutenção
Carga Horária da Trilha I
Trilha II –
Linguagem de
Assistente Programação
de
Modelagem de
Operação
Sistemas
de Redes
Banco de Dados
de
Sistemas

Opção 2 –
23 aulas semanais

Carga
Horária
Semanal
4

Carga
Horária
Semestral
64h

Carga
Horária
Semanal
7

Carga Horária
Semestral

4

64h

4

64h

3
2

48h
32h

3
2

48h
32h

2
3

32h
48h

2
3

32h
48h

2

32h

2

32h

20 aulas
4

320 horas
64h

23 aulas
4

368h
64h

4

64h

4

64h

3
2

48h
32h

6
2

96h
32h

112h
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Computad
ores;

Operacionais
Programação de
3
Aplicativos
Montagem e
2
Manutenção
Redes
2
Carga Horária da Trilha II
20
Trilha III – Teste de
3
Assistente Software
de
Programação de
3
Desenvolvi Aplicativos
mento de
Modelagem de
3
Aplicativos Sistemas
Computaci Implantação e
2
onais;
Manutenção de
Sistemas
Programação
3
para Dispositivos
Móveis
Desenvolvimento
3
de Sistemas
Programação
3
para Web
Carga Horária da Trilha III
20
Trilha IV – Teste de
2
Suporte
Software
Técnico.
Programação de
3
Aplicativos
Desenvolvimento
2
de Sistemas
Projeto
3
Integrador
Modelagem de
3
Sistemas
Programação de
3
Dispositivos
Móveis
Implantação e
2
Manutenção de
Sistemas
Ética Profissional
2
e
Empreendedoris
mo
Carga Horária da Trilha IV
20 aulas
Carga Horária Total do Curso Técnico em
Informática

Trilhas

48h

3

48h

32h

2

32h

32h
320 horas
48h

2
23 aulas
3

32h
368h
48h

48h

3

48h

48h

3

48h

32h

2

32h

48h

4

64h

48h

4

64h

48h

4

64h

320 horas
32h

23 aulas
2

368h
32h

48h

3

48h

32h

2

32h

48h

6

96h

48h

3

48h

48h

3

48h

32h

2

32h

32h

2

32h

320
1280 horas

23 aulas

368h
1472 horas

OPÇÃO 3 – PRESENCIAL E REMOTO
Carga
Carga
Carga
Carga
Componentes
Curriculares

Horária
Semanal
presencial

Horária
Semestral
Presencial

Horária
Semana
l EAD

Horária
Semest
ral EAD

Carga
Horária
total
Semestral
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Trilha I –
Assistente
de
Suporte e
Manutenç
ão de
Computad
ores

Lógica de
Programação
Introdução À
Computação
Banco de Dados
Arquitetura de
Computadores
Redes
Programação
para Web
Montagem e
Manutenção
Carga Horária – Trilha I
Trilha II –
Linguagem de
Assistente Programação
de
Modelagem de
Operação
Sistemas
de Redes
Banco de Dados
de
Sistemas
Computad Operacionais
ores.
Programação de
Aplicativos
Montagem e
Manutenção
Redes
Carga Horária – Trilha II
Trilha III – Teste de
Assistente Software
de
Programação de
Desenvolvi Aplicativos
mento de
Modelagem de
Aplicativos Sistemas
Computaci Implantação e
onais.
Manutenção de
Sistemas
Programação
para Dispositivos
Móveis
Desenvolvimento
de Sistemas
Programação
para Web
Carga Horária da Trilha III
Trilha IV – Teste de
Suporte
Software
Técnico.
Programação de
Aplicativos
Desenvolvimento
de Sistemas
Projeto
Integrador
Modelagem de
Sistemas
Programação de

4

64h

64h

4

64h

64h

2
1

32h
16h

1
1

16h
16h

48h
32h

1
2

16h
32h

1

16h

32h
32h

1

16h

1

16h

32h

15 aulas
3

240h
48h

4 aulas
1

64h
16h

304 horas
64h

2

32h

1

16h

48h

3
2

48h
32h

2

32h

1

16h

48h

1

16h

1

16h

32h

2
15 aulas
1

32h
240h
16h

4 aulas
1

64h
16h

32h
304 horas
32h

3

48h

2

32h

1

16h

48h

1

16h

1

16h

32h

2

32h

1

16h

48h

3

48h

48h

3

48h

48h

15 aulas
1

240h
16h

3

48h

48h

3

48h

48h

48h
32h

48h

4 aulas
1

64h
16h

2

304 horas
32h

32h

1

32h
16h

1

16h

32h

1

16h

1

16h

32h
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Dispositivos
Móveis
2
32h
Implantação e
Manutenção de
Sistemas
2
32h
Ética Profissional
e
Empreendedoris
mo
15 aulas
240h
3 aulas
Carga Horária da Trilha IV
Carga Horária Total do Curso Técnico em Informática

32h

32h

48h

288 horas
1200horas

TRILHA I - ASSISTENTE DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES
TEMA: Suporte e Manutenção de Computadores
COMPONENTES
CURRICULARES
Lógica de Programação
Introdução à
Computação
Banco de Dados
Arquitetura de
Computadores
Redes
Programação para Web
Montagem e
Manutenção

Perfil do Professor
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma
de Docência ou licenciado para a Educação Profissional:
Informática, Sistemas de Informação, Ciências da
Computação, Engenharia da Computação, Tecnologia em
Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação,
Tecnologia da Computação, Tecnologia de Desenvolvimento
de Sistemas, Administração de Sistemas de informação,
Tecnologia em Design Gráfico, Tecnologia em Banco de
Dados, Tecnologia em Sistemas para internet, Engenharia de
Software, Engenharia da Computação, Tecnologia em Redes
de Computadores.

OBJETIVO DA TRILHA
Habilitar os estudantes para atuar na configuração, manutenção, instalação e
administração de ambientes de redes, hardware e softwares diversos, para possibilitar a
detecção de problemas técnicos e proposição de soluções adequadas e inovadoras.
Favorecer o resgate dos aspectos históricos da evolução tecnológica e conduzir o
aprendizado para as atuais técnicas, ferramentas e classificações utilizadas, com o uso da
tecnologia nas diferentes áreas do conhecimento, capacitando, ainda, para a operação dos
principais sistemas operacionais utilizados no mercado de trabalho, bem como, introduzir
desenvolvimento web e banco de dados.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Lógica De Programação
Objetivos de aprendizagem:
Analisar problemas e formular algoritmos para os traduzir em programas, em uma linguagem
de alto nível;
Compreender e empregar linguagem de programação básica e estruturada, familiarizandose com os mecanismos de programação, para prosseguir no aprendizado de linguagens
estruturadas e assim desenvolver algoritmos e programas simples.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas, criativas e
inovadoras para
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ ou à
comunicação, observando
a necessidade de seguir
as boas práticas de
segurança da informação
no uso das ferramentas.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Álgebra booleana; tabela verdade;
proposição e conectivos lógicos (e,
ou, se…então, se e somente se,
negação); sequência lógica;
representação de algoritmos
(narrativa, fluxograma e
pseudocódigo), organogramas e
representações gráficas; tipos de
dados; variáveis e constantes; tipos
de operadores (aritméticos,
relacionais, literais e lógicos);
estruturas de controle (estrutura de
decisão e estrutura de repetição);
pseudocódigos; termos técnicos e
vocabulário básico de
desenvolvimento; ferramentas para
elaboração de algoritmos; teste de
mesa; estruturas de dados
homogêneas (vetores e matrizes);
modularização, identificação e
comentários de código.

Interpretar a lógica
computacional.
Estruturar e desenvolver
pseudocódigo,
algoritmos e
fluxogramas.
Desenvolver raciocínio
lógico para a criação de
programas básicos.
Compreender a estrutura
lógica de um aplicativo
para utilizar em uma
linguagem.

● Unidade curricular II – Introdução À Computação
Objetivos de aprendizagem:
Conhecer e apropriar-sedos conceitos básicos de computação, reconhecendo a importância
do histórico de computação e suas implicações sobre os processos atuais;
Analisar e compreender os processos básicos de processamento de dados e organização
da informação, através da compreensão dos problemas computacionais e relacionados à
tecnologia da informação.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a

Objeto de conhecimento

Habilidades

Conceitos de Hardware (Memória,
Dispositivo de entrada e Saída),
Peopleware; software; Conceitos de
sistemas operacionais e conceito de
redes de computadores;
gerenciamento de dispositivos e
aplicativos – nível básico; Vírus e
antivírus, Ferramentas utilitárias
(desfragmentadores, otimizadores
de sistema em geral); Aprendizagem
ubíqua; manipulação de arquivos;
Organização de ferramentas e
instrumentos; Formas e importância;

Compreender a história
da tecnologia como
fundamento para
soluções inovadoras e
os desafios das
próximas gerações

Aplicar os
conhecimentos na
elaboração e
desenvolvimento de
soluções criativas e
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proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação
de operadores lógicos, de
operadores aritméticos,
de laços de repetição, de
decisão e de condição.

Organização de ferramentas e
instrumentos; Formas e importância;
Organização do espaço de trabalho;
Uso racional dos recursos; Editores
de texto; Apresentações e planilhas
eletrônicas.

inovadoras para
problemas e situações
da computação.
Conhecer e aplicar os
recursos e ferramentas
de edição de texto, de
planilhas e de
apresentação.
Identificar e utilizar as
tecnologias atuais como
ferramenta de trabalho.

● Unidade curricular III – Banco De Dados
Objetivos de aprendizagem:
Analisar e compreender os conceitos de banco de dados distribuídos e aplicações em
camadas; Eixos Estruturantes para desenvolver e projetar bancos de dados para serem
acessados;
Compreender a arquitetura cliente-servidor, aplicando-a em banco de dados;
Analisar e aplicar o resultado da modelagem de dados;
Implementar as estruturas modeladas usando banco de dados;
Utilizar Ambientes/Linguagens para manipulação de dados nos diversos modelos de SGBD
(Sistema Gerenciador de Banco de Dados);
Apropriar-se de conhecimentos referentes à administração, análise, projeto, e
desenvolvimento de bancos de dados, utilizando normas e ferramentas para acesso ao
banco de dados.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos
Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas, criativas e
inovadoras para
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ ou à
comunicação, observando
a necessidade de seguir
as boas práticas de
segurança da informação
no uso das ferramentas.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Modelo de dados; Modelo conceitual
e lógico de banco de dados
relacional; modelagem e projeto de
Banco de Dados sistemas de
gerenciamento de Bancos de Dados
(SGBD); linguagens de consulta;
Estudo de sistemas disponíveis.
Implementação de protótipos de
SGBD. Sistemas gerenciadores de
Banco de Dados; arquiteturas e
elementos de Banco de Dados.
Estruturas de índices, chave
primária e chave estrangeira.

Aplicar os
conhecimentos nas
ferramentas SQL.
Aplicar os comandos em
SQL nas tarefas voltadas
à criação e manipulação
de Banco de Dados.
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● Unidade curricular IV – Arquitetura De Computadores
Objetivos de aprendizagem:
Analisar e compreender o funcionamento e as principais estruturas e módulos que compõem
os diferentes hardwares de sistemas computacionais e aplicações em determinados
ambientes, bem como a representação dos dados no formato interno destes sistemas,
funcionando em conjunto ou não, mas que fazem parte de uma mesma infraestrutura;
Empregar os serviços de Tecnologia e Informática de modo que possam operar e garantir a
segurança.

Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação
de operadores lógicos, de
operadores aritméticos,
de laços de repetição, de
decisão e de condição.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Fundamentos da informática,
sistemas de numeração, softwares
aplicativos livres e pagos, Internet.
Estudos fundamentais das partes
físicas e lógicas dos computadores:
hardware e software. Os
componentes e as unidades básicas
de um computador: conceitos e
funções. Arquitetura de memória,
processadores e dispositivos de
entrada e saída. Novas tecnologias
de mercado, tópicos avançados.
Softwares Livres.

Conhecer diferentes
tipos de arquiteturas.
Distinguir as arquiteturas
internas e externas dos
computadores.

● Unidade curricular V – Redes
Objetivos de aprendizagem:
Analisar e compreender os conceitos fundamentais sobre redes de computadores e suas
tecnologias atuais, bem como sobre o seu funcionamento;
Compreender e saber aplicar as arquiteturas, seus protocolos e aplicações principais,
ferramentas e técnicas utilizadas na gerência de uma rede de computadores entendendo a
necessidade da gerência e administração de redes;
Desenvolver novas soluções com as tecnologias mais amplamente utilizadas no mercado.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários

Objeto de conhecimento

Habilidades
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Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Topologias de rede. Topologias de
Sociocultural
rede física e de rede lógica. Tipos de
(EMIFFTP07) Identificar e
topologias: barramento, estrela,
explicar normas e valores
anel, malha, sem fio, híbridas.
sociais relevantes à
Backbones e segmentos.
convivência cidadã no
Orientações para seleção da
trabalho, considerando os
topologia de rede adequada.
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que
está inserido, a
importância do respeito às
diferenças individuais e a
preservação do meio
ambiente.

Saber confeccionar
cabos e configurar os
principais ativos de
redes.
Saber diferenciar os
tipos de redes.
Conhecer as principais
camadas e os seus
devidos protocolos.

● Unidade curricular VI – Programação Para Web
Objetivos de aprendizagem:
Conhecer e elaborar páginas web de acordo com as necessidades de cliente e dos
visitantes do site, utilizando padrões das linguagens de programação para web e afins,
compreendendo a necessidade de alteração de conteúdo de um web site;
Apropriar-se de conceitos e empregar ferramentas para a análise de estatísticas;
Entender o funcionamento desde a criação e a hospedagem de um site, através da
construção de um sistema com conexões em bancos de dados, dentro de um design WEB
dinâmico e responsivo.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas, criativas e
inovadoras para
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ ou à
comunicação, observando
a necessidade de seguir
as boas práticas de
segurança da informação
no uso das ferramentas.
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver

Objeto de conhecimento

Habilidades

Introdução à internet. Fundamentos,
marcadores e atributos HTML.
Hipertextos e hipermídias.

Aplicar a linguagem
tipada com marcação de
texto para construção de
sites.
Utilizar ferramentas de
manipulação de
arquivos.
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problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.
● Unidade curricular VII – Montagem e Manutenção
Objetivos de aprendizagem:
Identificar os componentes de um equipamento tecnológico;
Conhecer o funcionamento e o relacionamento entre os componentes do equipamento;
Analisar e identificar falhas ou problemas devido ao uso e desgastes do equipamento;
Realizar a montagem e manutenção em computadores.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11)
Selecionar e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos
sobre o mundo do
trabalho
para desenvolver um
projeto
pessoal, profissional ou
um
empreendimento
produtivo,
estabelecendo objetivos e
metas,
avaliando as condições e
recursos
necessários para seu
alcance e
definindo um modelo de
negócios.
Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Identificação e resolução de
problemas; Softwares de
diagnóstico; Placas, componentes e
periféricos: dispositivos de entrada e
saída. Técnicas para montagem de
computador.

Identificar os
componentes que
formam um sistema
computacional.
Saber diferenciar as
principais peças de um
computador.
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TRILHA II - ASSISTENTE DE OPERAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES
TEMA: Redes de Computadores
COMPONENTES
CURRICULARES
Linguagem de
Programação
Modelagem de Sistemas
Banco de Dados
Sistemas Operacionais
Programação de
Aplicativos
Montagem e Manutenção
Redes

Perfil do Professor
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma
de Docência ou licenciado para a Educação Profissional:
Informática, Sistemas de Informação, Ciências da Computação,
Engenharia da Computação, Tecnologia em Gestão da
Tecnologia da Informação e Comunicação, Tecnologia da
Computação, Tecnologia de Desenvolvimento de Sistemas,
Administração de Sistemas de informação, Tecnologia em
Design Gráfico, Tecnologia em Banco de Dados, Tecnologia em
Sistemas para internet, Engenharia de Software, Engenharia da
Computação, Tecnologia em Redes de Computadores.

OBJETIVO DA TRILHA
Preparar o egresso para operar e configurar redes de computadores. A
aprendizagem desta trilha contempla análises, avaliações e manutenções de redes.
Instrumentalizar o estudante a realizar diagnósticos de hardware e software. Capacitar os
estudantes para o desenvolvimento de softwares comerciais com a utilização de modernas
ferramentas, apresentando proposta de soluções inovadoras e otimizadas. Desenvolver, no
egresso, o raciocínio lógico e a capacidade de pensar em diferentes soluções para os
problemas apresentados, sistematizando estas soluções em ordens e instruções
operacionais com o auxílio de linguagens de programação.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Linguagem De Programação
Objetivos de aprendizagem:
Elaborar e desenvolver programas de computador utilizando uma linguagem
programação;
Projetar a arquitetura de um programa de computador e desenvolver um programa
propósito geral baseado nessa arquitetura;
Projetar um software do início ao fim, compreendendo as etapas do processo
desenvolvimento;
Desenvolver habilidades técnicas, bem como conhecimentos e aptidões na área
programação de computadores, e apresentar metodologias e ferramentas de auxílio
processo de desenvolvimento de software.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas, criativas e
inovadoras para
problemas reais
relacionados à

de
de
de
de
no

Objeto de conhecimento

Habilidades

Preparação do ambiente: ferramentas
(função, repositórios, IDE); instalação
(configuração, requisitos mínimos);
ambiente de desenvolvimento:
configuração; ferramentas; teclas de
atalho; funcionalidades; criação de
interface rica com o usuário;

Transformar os
conhecimentos
teóricos e práticos
adquiridos na criação
de programação de
usos diversos.
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produtividade, à
colaboração e/ ou à
comunicação, observando
a necessidade de seguir
as boas práticas de
segurança da informação
no uso das ferramentas

padronizações de código;
programação estruturada: funções;
variáveis; procedimentos;
programação orientada a objetos:
classes, objetos e instâncias.

Desenvolver
aplicações
comerciais.
Utilizar os
conhecimentos e
aptidões na área de
programação de
computadores,
metodologias e
ferramentas de auxílio
no processo de
desenvolvimento de
software.

● Unidade curricular II – Modelagem De Sistemas
Objetivos de aprendizagem:
Analisar e ampliar o conhecimento a respeito do processo de desenvolvimento de softwares,
incluindo conhecimentos de análise de requisitos, metodologias ágeis e teste de softwares,
entre outros;
Analisar e compreender as fases de desenvolvimento de um software,enfocando as
técnicas, os métodos e as ferramentas utilizadas durante as etapas de construção de um
software com qualidade, desde a concepção, desenvolvimento, implementação e
manutenção do software, até o uso de ferramentas, procedimentos e documentos
relacionados a esse processo.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sóciocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar

Objeto de conhecimento

Habilidades

Desenvolvimento de Software
(Processo de Desenvolvimento,
dificuldade do problema, análise e
ciclo de vida e processo) Modelos de
Abstração e Frameworks (Tipos de
Abstrações; Trabalhando com
Abstrações; Os modelos e as
organizações); Usuário e Requisitos
(Stakeholders e Usuários.
Perspectivas dos Usuários; O que é
um Requisito; Requisitos e
Necessidades; Fases do Processo de
Software; Introdução a Análise e
Projeto de Software. Introdução a
Engenharia de Requisitos; Tipos de
Requisitos; Norma 14596
(classificação dos requisitos).
Levantamento de Requisitos; Análise
de Requisitos; Introdução a
Modelagem de Sistemas de Software;
Linguagem de Modelagem Unificada
(UML); Diagrama de Caso de Uso;

Entender as
metodologias de
modelagem para o
desenvolvimento do
sistemas.
Interpretar de forma
correta os manuais.
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intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Derivação de Requisitos em Caso de
Uso.

● Unidade curricular III – Banco De Dados
Objetivos de aprendizagem:
Analisar e compreender os conceitos de banco de dados distribuídos e aplicações em
camadas;
Desenvolver e projetar bancos de dados para serem acessados;
Compreender a arquitetura cliente-servidor, aplicando-a em banco de dados;
Analisar e aplicar o resultado da modelagem de dados;
Implementar as estruturas modeladas usando banco de dados;
Utilizar Ambientes/Linguagens para manipulação de dados nos diversos modelos de SGBD
(Sistema Gerenciador de Banco de Dados);
Apropriar-se de conhecimentos referentes à administração, análise, projeto, e
desenvolvimento de bancos de dados, utilizando normas e ferramentas para acesso ao
banco de dados.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas, criativas e
inovadoras para
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ ou à
comunicação, observando
a necessidade de seguir
as boas práticas de
segurança da informação
no uso das ferramentas

Objeto de conhecimento

Habilidades

Projeto de Banco de Dados;
modelagem de dados; modelos de
Banco de Dados; normalização de
dados; ferramentas de Banco de
Dados; estruturas de dados; criação e
manipulação de Banco de Dados com
instruções em SQL; implementação
de SGBDs. Armazenamento de
dados. Processamento e otimização
de consultas.

Aplicar os
conhecimentos nas
ferramentas SQL.
Aplicar os comandos
em SQL nas tarefas
voltadas à criação e
manipulação de
Banco de Dados.

● Unidade curricular IV – Sistemas Operacionais
Objetivo de aprendizagem: Analisar e compreender os sistemas operacionais,
capacitando-o nas tarefas do dia a dia e tornando-o apto a auxiliar e a instalar configuração
e utilização de sistemas operacionais e software.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades
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Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.

Introdução aos Sistemas
Operacionais, tipos de sistemas
operacionais, produtos atuais no
mercado, sincronização e
gerenciamento dos sistemas
operacionais, sistemas de arquivos,
técnicas de entrada e saída.
Instalação de sistemas Windows.
Instalação e configuração de sistemas
Linux. Introdução a Gnome e KDE.
Comandos para manipulação de
arquivos usando Shell.

Saber operacionalizar
diferentes sistemas
operacionais.
Utilizar
adequadamente os
recursos de hardware
e software dos
computadores.
Distinguir arquiteturas
de sistemas
operacionais e seus
níveis de privilégio.

● Unidade curricular V – Programação De Aplicativos
Objetivos de aprendizagem:
Desenvolver a programação de computadores empregando o paradigma de orientação a
objetos, visando o entendimento de uma linguagem de programação com profundidade,
enfoncando todos os conceitos envolvidos, de modo a aplicá-los de maneira apropriada e de
forma fluente na escrita;
Aplicar testes e depuração de programas orientados a objetos, com uso de diversas API’s
de diversas linguagens.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas, criativas e
inovadoras para
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ ou à
comunicação, observando
a necessidade de seguir
as boas práticas de
segurança da informação
no uso das ferramentas.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Preparação do ambiente: ferramentas
(função, repositórios, IDE); instalação
(configuração, requisitos mínimos);
ambiente de desenvolvimento:
configuração; ferramentas; teclas de
atalho; funcionalidades; criação de
interface rica com o usuário;
padronizações de código;
programação estruturada: funções;
variáveis; procedimentos;
programação orientada a objetos:
classes, objetos e instâncias.

Desenvolver
programas de
computador utilizando
uma linguagem
multiplataforma.
Saber utilizar as
técnicas de
desenvolvimento de
programas.

● Unidade curricular VI – Montagem e Manutenção
Objetivos de aprendizagem:
Identificar os componentes de um equipamento tecnológico;
Conhecer o funcionamento e o relacionamento entre os componentes do equipamento;
Identificar e resolverfalhas ou problemas decorrentes tando do uso quanto do desgastes do
equipamento ou defeito;
Realizar a montagem e manutenção em computadores.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Objeto de conhecimento
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
Instalação e configuração de sistemas
(EMIFFTP11)Selecionar e
operacionais particionamento de
mobilizarintencionalmente
discos; sistemas de arquivos;
conhecimentos
instalação de sistemas operacionais;
sobre o mundo do
configuração de drivers de
trabalhopara desenvolver
dispositivos e/s; instalação e
um projetopessoal,
configuração de softwares aplicativos;
profissional ou
simulação de defeitos, configuração
umempreendimento
de softwares específicos,
rodutivo,
configuração de ambientes de
estabelecendo objetivos e
desenvolvimento, configuração de
metas,avaliando as
utilitários e ferramentas de
condições e
diagnóstico de hardware;
recursosnecessários para Configuração de SETUP e hardware.
seu alcance edefinindo
um modelo de negócios.
Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.

Habilidades

Instalar e configurar
de computadores e
equipamentos de
informática, seus
periféricos utilizando
softwares e
ferramentas de
montagem e
conexões de suas
partes, interpretando
orientações de
manuais.
Instalar softwares
complementares,
específicos e
aplicativos.

● Unidade curricular VII – Redes
Objetivos de aprendizagem:
Analisar e compreender os conceitos fundamentais sobre redes de computadores e suas
tecnologias atuais, bem como sobre o seu funcionamento;
Compreender as arquiteturas, seus protocolos e aplicações principais, ferramentas e
técnicas utilizadas na gerência de uma rede de computadores entendendo a necessidade da
gerência e administração de redes;
Desenvolver novas soluções com as tecnologias mais largamente utilizadas no mercado.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à

Objeto de conhecimento

Habilidades

Placas adaptadoras para rede.
Estudos fundamentais das
Infraestruturas de rede: acessórios,
equipamentos e suas funções.
Estudos fundamentais das
tecnologias de redes e de
cabeamentos estruturados.
Cabeamento estruturado e suas

Identificar e fazer
pequenos reparos a
uma rede de
computadores e
classificá-la.
Saber confeccionar
cabos e configurar os
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investigação científica.

topologias.

principais ativos de
redes.
Conhecer as
principais camadas e
os seus devidos
protocolos.

TRILHA III - ASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS
COMPUTACIONAIS
TEMA: Aplicativos computacionais
COMPONENTES
CURRICULARES
Teste de Software
Programação de
Aplicativos
Modelagem de Sistemas
Implantação e
Manutenção de Sistemas
Programação para
Dispositivos Móveis
Desenvolvimento de
Sistemas
Programação para Web

Perfil do Professor
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma
de Docência ou licenciado para a Educação Profissional:
Informática, Sistemas de Informação, Ciências da
Computação, Engenharia da Computação, Tecnologia em
Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação,
Tecnologia da Computação, Tecnologia de Desenvolvimento
de Sistemas, Administração de Sistemas de informação,
Tecnologia em Design Gráfico, Tecnologia em Banco de
Dados, Tecnologia em Sistemas para internet, Engenharia de
Software, Engenharia da Computação, Tecnologia em Redes
de
Computadores,
Tecnologia
em
Redes
de
Telecomunicações e Engenharia de Telecomunicações.

OBJETIVO DA TRILHA
Preparar o egresso para a utilização de diferentes ferramentas na internet,
possibilitando o desenvolvimento de ferramentas estáticas e dinâmicas para a WEB.
Capacitar os estudantes a utilizarem as ferramentas de programação, implantação e
manutenção de sistemas, possibilitando aos mesmos a exploração máxima dos recursos de
pequenas bases de dados, sempre focando a inovação tecnológica e o desenvolvimento de
novos aplicativos voltados à solução de problemas do dia-a-dia.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I –Teste De Software
Objetivos de aprendizagem:
Planejar e desenvolver protótipos de testes para as diversas situações e fases de
desenvolvimento do software, fornecendo uma visão geral da área de verificação, validação
e teste de software;
Compreender a importância e a necessidade da sua aplicação em projetos reais.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades
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Processo Criativos
(EMIFFTP06)
Propor e testar soluções
éticas, estéticas, criativas
e inovadoras para
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ ou à
comunicação, observando
a necessidade de seguir
as boas práticas de
segurança da informação
no uso das ferramentas.

Conceitos de testes de software;
Documentação de testes;
Especificação de casos de teste;
Especificações de procedimentos de
testes; Especificação de projetos de
testes; Fase de testes; Ferramentas
para controle de tarefas.

Apropriar-se de
conceitos, tipos,
funções e forma correta
das técnicas de teste.
Interpretar e aplicar
corretamente os
manuais relacionados
ao software.

● Unidade curricular II – Programação de Aplicativos
Objetivos de aprendizagem:
Compreender e elaborar a programação de computadores empregando o paradigma de
orientação a objetos,visando o entendimento de uma linguagem de programação com
profundidade, apreensãodos conceitos e a capacidade de aplicá-los de maneira apropriada,
de forma fluente, na escrita;
Elaborar testes e depuração de programas orientados a objetos, com uso de diversas API’s
de diversas linguagens.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processo Criativos
(EMIFFTP06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas, criativas e
inovadoras para
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ ou à
comunicação, observando
a necessidade de seguir
as boas práticas de
segurança da informação
no uso das ferramentas.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Composição e agregação;
encapsulamento; herança; métodos
e atributos; polimorfismo; API’s;
sobrecarga e sobrescrita de
métodos e construtores; conexão
com banco de dados; refatoração;
reutilização de código.

Desenvolver programas
de computador
utilizando uma
linguagem
multiplataforma com
conexão a Banco de
Dados e interface com
o usuário.
Saber utilizar as
técnicas de
desenvolvimento de
programas.
Utilizar os
conhecimentos e
aptidões na área de
programação de
computadores,
metodologias e
ferramentas de auxílio
no processo de
desenvolvimento de
software.
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● Unidade curricular III – Modelagem de Sistemas
Objetivos de aprendizagem:
Compreender e aplicar conhecimento nos processos de desenvolvimento de software,
incluindo conhecimentos de análise de requisitos, metodologias ágeis e teste de software,
entre outros;
Compreender e sistematizar as fases desenvolvimento de um software bem como suas
técnicas, métodos e ferramentas utilizadas durante as etapas para construir um software
com qualidade, desde a concepção, desenvolvimento, implementação e manutenção do
software, até o uso de ferramentas, procedimentos e documentos relacionados a esse
processo.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processo Criativos
(EMIFFTP06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas, criativas e
inovadoras para
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ ou à
comunicação, observando
a necessidade de seguir
as boas práticas de
segurança da informação
no uso das ferramentas.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Metodologias ágeis, clássicas,
Norma 14596 (classificação de
requisitos). Introdução a Análise e
Projetos Orientados a Objetos;
Modelagem Conceitual; Diagrama
de Sequência.

Aplicar conceitos,
modelos, padrões e
técnicas para o
desenvolvimento de
modelagem.
Saber interpretar
corretamente os
manuais.

● Unidade curricular IV – Implantação e Manutenção de Sistemas
Objetivo de aprendizagem: Planejar e desenvolver um plano de ação envolvendo a
implantação de sistemas desenvolvidos pela empresa bem como métricas de suporte pósimplantação.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Implantação de Sistemas:
planejamento; requisitos de
infraestrutura; métodos; instalação e
configuração de serviços; segurança
de serviços e do sistema; migração
do banco de dados; instalação e
configuração do sistema;
parametrização; integração de
sistema; validação da implantação;
documentação.

Saber fazer a
implantação e
manutenção de
sistemas.
Utilizar técnicas de
atendimento ao cliente.
Planejar e desenvolver
um plano de ação
envolvendo a
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implantação de
sistemas bem como
métricas de suporte
pós implantação.
● Unidade curricular V – Programação para Dispositivos Móveis
Objetivo de aprendizagem: Analisar e estabelecer associação entre a teoria e a prática no
desenvolvimento de softwares para dispositivos móveis.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processo Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Introdução ao Android, história de
desenvolvimento de software para
dispositivos móveis, ambiente de
desenvolvimento, áreas, blocos,
funcionalidades, desenvolvendo a
primeira aplicação, entendendo a
anatomia de uma aplicação,
gerenciando recursos da aplicação,
interface gráfica, layouts,
trabalhando com animação.

Compreender os
principais conceitos e
componentes de
aplicações para
dispositivos móveis.

Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

Identificar o processo
de construção de uma
aplicação móvel.
Desenvolver aplicações
móveis utilizando uma
linguagem de
programação.
Desenvolver
aplicativos, utilizando
linguagens e as
tecnologias para
dispositivos móveis
(Mobile).

● Unidade curricular VI – Desenvolvimento de Sistemas
Objetivos de aprendizagem:
Compreender e aprofundar o conhecimento a respeito dos fundamentos e técnicas lógicas e
operacionais para desenvolvimento de sistemas computacionais;
Descrever necessidades que envolvem a informática, partindo de concepções teóricas e
práticas contemporâneas;
Desenvolver a codificação de programas computacionais utilizando lógica de programação
de acordo com as técnicas e práticas recomendadas para desenvolvimento de sistemas;
Apropriar-se dos conceitos e práticas presentes no contexto da tecnologia da informação e
dos sistemas de informação.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processo Criativos
(EMIFFTP06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas, criativas e
inovadoras para
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ ou à
comunicação, observando
a necessidade de seguir
as boas práticas de
segurança da informação
no uso das ferramentas

Objeto de conhecimento

Habilidades

Desenvolver aplicações utilizando
uma linguagem orientada a objetos
(POO). Desenvolver jogos. Reforçar
o conhecimento de novos
componentes, suas propriedades e
os eventos utilizados no dia a dia
dos programadores.

Desenvolver aplicativos
com o uso de classes,
atributos, métodos e
objetos.
Desenvolver aplicativos
com acesso a Banco
de Dados.

Mediação e Intervenção
Sociocultural
EMIFFTP08) Selecionar e
mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.
● Unidade curricular VII – Programação para WEB
Objetivos de aprendizagem:
Elaborar páginas web de acordo com as necessidades de clientes e dos visitantes do site,
utilizando padrões das linguagens e de programação para web e afins, tendo em vista o
entendimento da necessidade de alteração de conteúdo de um web site;
Apropriar-se de conceitos a respeito de ferramentas para a análise de estatísticas;
Compreender e analisar o funcionamento desde a criação e a hospedagem de um site,
através da construção de um sistema com conexões em bancos de dados, dentro de um
design WEB dinâmico e responsivo.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários

Objeto de conhecimento

Habilidades
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Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processo Criativos
(EMIFFTP06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas,
criativas
e
inovadoras
para
problemas
reais
relacionados
à
produtividade,
à
colaboração e/ ou à
comunicação, observando
a necessidade de seguir
as boas práticas de
segurança da informação
no uso das ferramentas.

Introdução ao desenvolvimento de
aplicações web com acesso a banco
de dados, empregando estruturas
para manipulação dos dados.
Apresentação e introdução de
recursos web através de web Forms.
Criação
de
controles
personalizados.
Desenvolver
sistemas / aplicações web utilizando
tecnologias atuais com acesso a
banco de dados.

Aplicar uma linguagem
dinâmica e estática
para construção de
sites.
Desenvolver um projeto
web utilizando Banco
de Dados.

TRILHA IV - SUPORTE TÉCNICO
TEMA: Suporte Técnico
COMPONENTES
CURRICULARES
Teste de software
Programação de
aplicativos
Desenvolvimento de
sistemas
Projeto integrador
Modelagem de sistemas
Programação de
dispositivos móveis
Implantação e
manutenção de sistemas

Ética profissional e
empreendedorismo

Perfil do Professor
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma
de Docência ou licenciado para a Educação Profissional:
Informática, Sistemas de Informação, Ciências da
Computação, Engenharia da Computação, Tecnologia em
Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação,
Tecnologia da Computação, Tecnologia de Desenvolvimento
de Sistemas, Administração de Sistemas de informação,
Tecnologia em Design Gráfico, Tecnologia em Banco de
Dados, Tecnologia em Sistemas para internet, Engenharia de
Software, Engenharia da Computação, Tecnologia em Redes
de Computadores.
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma
de Docência ou licenciado para a Educação Profissional:
Economia, Administração, Comércio Exterior, Gestão de
Políticas
Públicas,
Administração
Pública,
Negócios
Internacionais, Relações Internacionais, Ciências Contábeis,
Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão financeira,
Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Comércio Exterior,
Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em Gestão da
Qualidade, Tecnologia em Gestão Empresarial, Tecnologia em
Contabilidade.

OBJETIVO DA TRILHA
Possibilitar ao estudante uma visão geral, sistêmica e integrada do mundo do
trabalho, com vistas a formar um profissional técnico, plenamente integrado, tendo suas
ações pautadas na ética, no respeito à sociedade, buscando a valorização humana e
profissional, possibilitando-lhe a interação global com o mundo da informática, prestando
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serviços de suporte em informática, desenvolvimento de aplicativos e sistemas dinâmicos
para desktop, web e Mobile, e a elaboração de um projeto integrador.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I –Teste De Software
Objetivos de aprendizagem:
Planejar e desenvolver casos de testes para as diversas situações e fases de
desenvolvimento do software, fornecendo uma visão geral da área de verificação, validação
e teste de software;
Compreender e descrever a importância e a necessidade da sua aplicação em projetos
reais.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Normas ISO/NBR voltadas à
qualidade de software;
Planejamento, organização e
controle; Relatório de incidente de
teste; Roteiro de testes e check-list;
Tipo de testes; Verificação e
validação.

Saber conceitos, tipos,
funções e forma correta
das técnicas de teste.
Interpretar e aplicar
corretamente os
manuais relacionados
ao software.

● Unidade curricular II – Programação de Aplicativos
Objetivos de aprendizagem:
Compreender e elaborar a programação de computadores empregando o paradigma de
orientação a objetos,visando o entendimento de uma linguagem de programação com
profundidade, apreensãodos conceitos e a capacidade de aplicá-los de maneira apropriada,
de forma fluente, na escrita;
Elaborar e aplicar testes e depuração de programas orientados a objetos, com uso de
diversas API’s de diversas linguagens.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processo Criativos
(EMIFFTP06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas, criativas e
inovadoras para
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ ou à
comunicação, observando

Objeto de conhecimento

Habilidades

Documentação de código;
documentação de código fonte;
identificação de erros no código
fonte; erros de compilação e de
execução; sintaxe de linguagem de
programação: entrada e saída de
dados; comandos de
decisão/repetição; passagem de
parâmetros; técnicas de otimização
de código fonte: utilização de

Desenvolver programas
de computador
utilizando uma
linguagem
multiplataforma com
conexão a Banco de
Dados e interface com
o usuário.
Saber utilizar as
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a necessidade de seguir
as boas práticas de
segurança da informação
no uso das ferramentas.
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

bibliotecas e/ou API’s.

técnicas de
desenvolvimento de
programas.
Utilizar os
conhecimentos e
aptidões na área de
programação de
computadores,
metodologias e
ferramentas de auxílio
no processo de
desenvolvimento de
software.

● Unidade curricular III – Desenvolvimento de Sistemas
Objetivos de aprendizagem:
Compreender os fundamentos e técnicas lógicas e operacionais para desenvolvimento de
sistemas computacionais;
Analisar e descrever necessidades que envolvem a informática, partindo de concepções
teóricas e práticas contemporâneas para desenvolver a codificação de programas
computacionais utilizando lógica de programação de acordo com as técnicas e práticas
recomendadas para desenvolvimento de sistemas;
Analisar e apropriar-se deconceitos e práticas presentes no contexto da tecnologia da
informação e dos sistemas de informação.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas
reais
relacionados
à
produtividade,
à
colaboração
e/ou
à
comunicação.

Objeto de conhecimento

Utilizar técnicas aplicadas às
linguagens
de
programação,
priorizando
o
uso
de
seus
conhecimentos já adquiridos no
desenvolvimento
de
pequenos
programas
e
direcionando
o
estudante para o desenvolvimento
de jogos na plataforma 2D e 3D.

Habilidades

Desenvolver aplicativos
com o uso de classes,
atributos, métodos e
objetos.
Desenvolver aplicativos
com acesso a Banco
de Dados.

● Unidade curricular IV – Projeto Integrador
Objetivos de aprendizagem:
Elaborar e desenvolver um projeto integrador entre as diversas disciplinas aplicando
metodologias de projetos, realizando pesquisas, com concepção e postura metodológicas,
voltadas para o envolvimento e busca da interdisciplinaridade, da contextualização de
saberes e da inter-relação entre teoria e prática;
Descrever, elaborar e aplicar de forma prática o desenvolvimento de sistema computacional
funcional completo, compreendendo a persistência de dados e interface gráfica.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Projeto final de acordo com as
normas da ABNT, desenvolvimento
de práticas e teorias do projeto final,
metodologias aplicada no
desenvolvimento do projeto escrito,
edição e formatação do documento;
criação e socialização do projeto;
técnicas de apresentação de
trabalhos, ferramentas de
desenvolvimento e
acompanhamento de projetos.

Elaborar relatório de
conclusão de curso.

Saber aplicar as
normas e técnicas de
programação.

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.
● Unidade curricular V – Modelagem de Sistemas
Objetivos de aprendizagem:
Compreender e apropriar-se do processo de desenvolvimento de software, incluindo
conhecimentos de análise de requisitos, metodologias ágeis e teste de software, entre
outros;
Compreender e descrever as fases desenvolvimento de um software bem como suas as
técnicas, métodos e ferramentas utilizadas durante as etapas;
Construir um software com qualidade, desde a concepção, desenvolvimento, implementação
e manutenção do software, até o uso de ferramentas, procedimentos e documentos
relacionados a esse processo.
Eixos Estruturantes/

Objeto de conhecimento

Habilidades
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Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
recursos criativos para
resolver problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Diagrama de Classes; Modelagem
Conceitual; Modelagem do diagrama
de sequência; Modelagem do
diagrama de classes; Conceito de
Qualidade de Produto de Software.

Aplicar conceitos,
modelos, padrões e
técnicas para o
desenvolvimento de
modelagem.
Saber interpretar
corretamente os
manuais.

● Unidade curricular VI – Programação para Dispositivos Móveis
Objetivo de aprendizagem:Analisar, compreender e desenvolver aplicativos, utilizando
linguagens e as tecnologias para dispositivos móveis (Mobile).
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos
Processo Criativos
(EMIFFTP06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas, criativas e
inovadoras para
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ ou à
comunicação, observando
a necessidade de seguir
as boas práticas de
segurança da informação
no uso das ferramentas.
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Trabalho com a API de dados e
armazenamento; Compartilhamento
de dados entre aplicações; trabalho
com a API de Rede e Web; trabalho
com mapas, multimídia; trabalho
com API de telefonia; trabalho com
notificações de serviços.

Compreender os
principais conceitos e
componentes de
aplicações para
dispositivos móveis.
Identificar o processo
de construção de uma
aplicação móvel.
Desenvolver aplicações
móveis utilizando uma
linguagem de
programação.

● Unidade curricular VI – Implantação e Manutenção de Sistemas
Objetivo de aprendizagem: Planejar e desenvolver um plano de ação envolvendo a
implantação de sistemas desenvolvidos pela empresa, bem como métricas de suporte pós
implantação.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Objeto de conhecimento
Formativos Associadas
aos Eixos
Investigação Científica
Treinamento de usuário/cliente;
(EMIFFTP02) Levantar e
definição; objetivo; manual de
testar hipóteses para
usuário; suporte e chamados de
resolver problemas do
serviços de manutenção:
cotidiano pessoal, da
ferramentas de suporte remoto; tipos
escola e do trabalho,
de suporte de chamados; plano de
utilizando procedimentos
atendimento (normas de
e linguagens adequados à
atendimento); gerenciamento de
investigação científica.
suporte e chamados de serviço;
Empreendedorismo
finalização de chamadas;
(EMIFFTP11) Selecionar
manutenção de sistemas; definição;
e mobilizar
tipos; procedimentos; plano de
intencionalmente
manutenção; documentação.
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

Habilidades

Implantar e fazer
manutenção de
sistemas.
Utilizar técnicas de
atendimento ao cliente.
Planejar e desenvolver
um plano de ação
envolvendo a
implantação de
sistemas bem como
métricas de suporte
pós-implantação.

● Unidade curricular VII – Ética Profissional e Empreendedorismo
Objetivos de aprendizagem:
Analisar, debater e compreender os desafios da Ética e da Sociedade alinhados aos pilares
da tecnologia, inovação e empreendedorismo;
Relacionar e aliar a competência profissional, científica e humanística para atuação em
diferentes contextos organizacionais e sociais com ética e responsabilidade sociais;
Compreender e analisar as atividades do mundo dos negócios, através de uma visão
empreendedora;
Reconhecer o empreendedorismo.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou

Objeto de conhecimento

Conhecendo o empreendedorismo;
Características
dos
empreendedores; Identificação de
oportunidades de negócio; Plano de
negócios; Estrutura de um Plano de
Negócios;
Incubadora;
Startup;
Franchising, SEBRAE; Ética e
legislação ligada à informática.

Habilidades

Correlacionar
conhecimentos
técnicos
à
profissional.

os
ética

Desenvolver
projetos
pessoais
e
profissionais, utilizando
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um
empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos
e
metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

processos
e
conhecimentos
tecnológicos
para
construção de soluções
informacionais.

Orientações metodológicas
Para garantir um melhor processo de ensino-aprendizagem nesta Trilhas de
Aprofundamento é preciso garantir que o estudante seja o protagonista em seu processo
formativo. Assim sendo, indica-se a utilização de metodologias ativas.
Sugere-se, ainda, que no decorrer das Trilhas que se garanta vivências práticas e
não só teóricas.
Recursos


Laboratório de Informática.
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RESUMO – APRESENTAÇÃO
O Curso técnico em Manutenção e Suporte em Informática faz parte de uma área da
ciência, que torna possível o processamento de informações por meio de um equipamento
(dispositivo eletrônico) especial para processar estas informações, via conjunto de
instruções, que devem estar em formato de uma linguagem (de programação) capaz de
resolver um determinado problema ou situação.
O novo curso técnico profissionalizante em Manutenção e Suporte em Informática da
rede estadual de Santa Catarina foi construído a partir da Secretaria Estadual de Educação,
em parceria com as unidades escolares que ofertam o curso técnico em informática, gestões
escolares, coordenações de cursos e professores.
O modelo do técnico em Manutenção e Suporte em Informática passou por um longo
processo de harmonização e reorganização que teve como objetivo estabelecer uma
padronização de matriz curricular que ofereça a toda comunidade escolar uma dinâmica
convergente entre os esforços formativos dos profissionais do estado de Santa Catarina.
Os estudantes formados no curso técnico profissionalizante em Manutenção e
Suporte em Informática da rede estadual de ensino de Santa Catarina desenvolvem
habilidades e competências pertinentes aos componentes curriculares dos mais diversos
horizontes do saber, ao mesmo tempo em que adquirem o conhecimento técnico-científico
na área da informática, que agora faz parte da trilha de aprofundamento do Novo Ensino
Médio. O profissional a ser formado tem, entre suas responsabilidades: a montagem e
manutenção preventiva e corretiva de computadores; a instalação e configuração básica de
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redes e softwares; a programação de aplicativos básicos, estando para atuar na área de
suporte técnico.
O Técnico em Manutenção é um profissional com formação científica e tecnológica,
em nível médio, com conhecimentos teóricos e práticos para acompanhar os rápidos
avanços tecnológicos. Ou seja, o que se objetiva é a formação de profissionais técnicos
aptos a desenvolver funções para suprir demandas de mercado, capazes de identificar os
principais componentes de um computador e suas funcionalidades. Do ponto de vista
prático, instala, configura e desinstala programas e softwares básicos, utilitários, aplicativos
e orienta os usuários na utilização de software.
Habilitação Profissional
Carga Horária Semanal
Carga Horária do curso

Manutenção e Suporte em Informática
20 aulas
1.280 horas

Certificações Intermediárias
Trilha I
Operador de Computador
Trilha II

Agente de Inclusão Digital em Centros Públicos de Acesso à
Internet

Trilha III
Trilha IV

Montador e Reparador de Computadores
Desenvolvedor de Aplicativos para Mídias Digitais

OBJETIVOS
Objetivo geral
Habilitar profissionais de nível médio, com aptidões técnicas nas áreas de produtos e
serviços de tecnologia da informação aptos a desenvolver funções para suprir a demanda
de mercado, com maior perspectiva de empregabilidade.
Objetivos específicos








Identificar os principais componentes de um computador e suas funcionalidades;
Instalar, configurar e desinstalar programas e softwares básicos, utilitários,
aplicativos e orientar os usuários na utilização de software;
Capacitar o estudante, através de conhecimentos e habilidades específicas para
atuar na área de informática, em tarefas específicas de manutenção de
computadores, considerando as necessidades como um negócio sustentável e apto
a atuar em todos os segmentos da área de hardware;
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes no estudante em relação à sua
atuação como indivíduo, cidadão e profissional, no desempenho de suas atividades,
considerando o contexto social;
Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupo, como empregado ou como
profissional autônomo;
Formar profissionais técnicos habilitados, aptos a desenvolver funções no trabalho,
com maior perspectiva de empregabilidade nas áreas de produtos e serviços de
tecnologia da informação.
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PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
O Técnico em Manutenção e Suporte em Informática, de acordo com o Catálogo
Nacional dos Cursos Técnicos, será habilitado para:




















Realizar montagem, diagnóstico, manutenção e instalação de computadores;
Instalar e configurar software (sistema operacional e aplicativos) para desktop e
servidores;
Realizar instalação e manutenção de redes de computadores;
Realizar manutenção preventiva e corretiva de computadores e periféricos;
Prestar assistência técnica aos usuários em relação à utilização dos serviços de TI;
Auxiliar nas atividades de infraestrutura de TI, mantendo a disponibilidade de
sistemas;
Prestar suporte ao ambiente interno, à instalação e configuração de sistemas
operacionais, de redes e impressoras;
Identificar problemas e/ou dificuldades de acesso e utilização de aplicações;
Acompanhar e avaliar os níveis de serviços prestados;
Analisar a requisição ou o problema apresentado, identificando a complexidade
técnica para atuar na solução e direcionar para atendimento de acordo com nível
técnico correspondente;
Verificar os sistemas das requisições e incidentes na fila de atendimento e analisar a
prioridade conforme a urgência de cada caso;
Detectar e diagnosticar os sintomas apresentados pelo equipamento de um
solicitante, fisicamente ou virtualmente, verificando as condições de funcionamento
das instalações físicas e do sistema, para tomar as providências necessárias de
acordo com o problema apresentado;
Responder pela organização e controle de peças e equipamentos quando retirados
do estoque, controlando a logística e movimentação deles;
Configurar equipamentos para novos funcionários ou postos de trabalho, registrando
os dados (protocolos de identificação, e-mail, perfil, dispositivos móveis) no
equipamento destinado ao funcionário;
Realizar
constante
manutenção
nos
equipamentos,
substituindo
componentes/periféricos quando necessário, visando a garantir o funcionamento
adequado;
Recolher equipamentos usados (que não serão mais utilizados pelos funcionários),
realizar a formatação e substituição de peças, otimizando o hardware (upgrade) com
o objetivo de disponibilizar o equipamento a outro colaborador;
Estabelecer comunicação oral e escrita para agilizar o trabalho, redigir
documentação técnica e organizar o local de trabalho;
Para atuação como Técnico em Informática para Internet, de acordo com o Catálogo
Nacional dos Cursos Técnicos, são fundamentais conhecimentos e saberes
relacionados aos processos de planejamento e execução de projetos em websites
focados na experiência do usuário, na testagem e análises de produtos web, na
liderança de equipe e na ética profissional.

Certificações Intermediárias:
Trilha I - Operador de Computador
Utiliza sistemas operacionais, aplicativos e periféricos na organização de dados e sistemas
computacionais.
Trilha II - Agente de Inclusão Digital em Centros Públicos de Acesso à Internet
Agente de Inclusão Digital em Centros Públicos de Acesso à Internet. Orienta usuários dos
telecentros para o uso democrático e gratuito das tecnologias de informação e comunicação
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(TIC), dos serviços de governo eletrônico e facilita a produção de conhecimento com o uso
das TIC. Capacita o usuário a manusear as ferramentas de pesquisa e a agir em redes
sociais para o desenvolvimento econômico, social, pessoal e da cidadania. Informa sobre as
normas e políticas de segurança da informação e respeito à propriedade intelectual.
Trilha III - Montador e Reparador de Computadores
Realiza manutenção em computadores. Documenta, monta, instala, repara e configura
computadores e dispositivos de hardware (periféricos). Identifica, instala e configura
sistemas operacionais e software aplicativos.
Trilha IV – Desenvolvedor de Aplicativos para Mídias Digitais
Realiza a concepção e o desenvolvimento de softwares voltados ao uso em dispositivos
digitais. Desenvolve aplicações. Determina interface gráfica, critérios ergonômicos de
navegação, montagem da estrutura de banco de dados e codificação de programas.
Seleciona metodologias de desenvolvimento de sistemas, linguagem de programação e
ferramentas de desenvolvimento.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO
Trilhas

Componentes Curriculares

Carga Horária
Semanal
Trilha I –
Arquitetura de Computadores
02
Manutenção e
Redes
04
Suporte em
Sistemas Operacionais
02
Informática I
Eletrônica
03
Montagem e Manutenção
04
Aplicativos Comerciais
03
Lógica de Programação
02
Carga horária da Trilha I
20 aulas
Trilha II –
Arquitetura de Computadores
02
Manutenção e
Redes
04
Suporte em
Sistemas Operacionais
02
Informática II
Eletrônica
03
Montagem e Manutenção
04
Aplicativos Comerciais
03
Lógica de Programação
02
Carga horária da Trilha II
20 aulas
Trilha III –
Montagem e Manutenção
05
Manutenção e
Redes
03
Suporte em
Linguagem de programação
03
Informática III
Eletrônica
03
Segurança de Dados
02
Infraestrutura de Informática
04
Carga horária da Trilha IIII
20 aulas
Trilha IV –
Montagem e Manutenção
05
Manutenção e
Redes
03
Suporte em
Linguagem de programação
03
Informática IV
Eletrônica
03
Segurança de Dados
02
Infraestrutura de Informática
04
Carga horária da Trilha IV
20 aulas
Carga Horária Total do curso técnico em manutenção e suporte em
Informática

Carga Horária
Semestral
32 horas
64 horas
32 horas
48 horas
64 horas
48 horas
32 horas
320 horas
32 horas
64 horas
32 horas
48 horas
64 horas
48 horas
32 horas
320 horas
80 horas
32 horas
48 horas
48 horas
48 horas
64 horas
320 horas
80 horas
32 horas
48 horas
48 horas
48 horas
64 horas
320 horas
1.280 horas
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TRILHA I - MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA I
TEMA: Conhecendo o Mundo da Informática e Comunicação, uma breve introdução às
disciplinas e mercado de trabalho.

COMPONENTES
CURRICULARES
Arquitetura de Computadores
Redes
Sistemas Operacionais
Eletrônica
Montagem e Manutenção
Aplicativos Comerciais
Lógica de Programação

Perfil do Professor
Curso Superior com complementação pedagógica ou
Diploma de Docência ou licenciado para a Educação
Profissional: Informática, Sistemas de Informação,
Ciências da Computação, Engenharia da Computação,
Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação e
Comunicação, Tecnologia da Computação, Tecnologia de
Desenvolvimento de Sistemas, Administração de
Sistemas de informação, Tecnologia em Design Gráfico,
Tecnologia em Banco de Dados, Tecnologia em Sistemas
para internet, Engenharia de Software, Engenharia da
Computação, Tecnologia em Redes de Computadores.

OBJETIVO DA TRILHA
Preparar o estudante para atuar na configuração, manutenção, instalação e
administração de ambientes de redes, hardware e softwares diversos, para possibilitar a
detecção de problemas técnicos, identificar componentes eletrônicos. Oportunizar ao
estudante o resgate dos aspectos históricos da evolução tecnológica e conduzir o
aprendizado para as atuais técnicas, ferramentas e classificações utilizadas, com o uso da
tecnologia nas diferentes áreas do conhecimento, capacitando, ainda, para a operação dos
principais sistemas operacionais utilizados no mercado de trabalho.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Arquitetura de Computadores
Objetivo de aprendizagem: Conhecer e identificar as teorias de hardware, bem como os
instrumentos iniciais, baseados na arquitetura dos computadores.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
recursos criativos para
resolver problemas reais
relacionados à
produtividade, à colaboração
e/ou à comunicação.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Fundamentos da informática,
sistemas de numeração, softwares
aplicativos livres e pagos, Internet.
Estudos fundamentais das partes
físicas e lógicas dos
computadores: hardware e
software.

Conhecer diferentes
tipos de arquiteturas.
Distinguir as
arquiteturas internas e
externas dos
computadores.
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● Unidade curricular II – Redes
Objetivos de aprendizagem:
Reconhecer e identificar as características de topologias de redes;
Compreender os tipos e importância de barramentos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da escola
e do trabalho, utilizando
procedimentos e linguagens
adequados à investigação
científica.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Conceito de topologias de rede.
Topologias de rede física e de rede
lógica. Tipos de topologias:
barramento, estrela, anel, malha,
sem fio, híbridas. Bakbones e
segmentos. Orientações para
seleção da topologia de rede
adequada.

Identificar e classificar
os tipos de redes.
Conhecer as principais
camadas e os seus
devidos protocolos.

● Unidade curricular III – Sistemas Operacionais
Objetivos de aprendizagem:
Compreender as diferenças entre os sistemas operacionais;
Empregar adequadamente os recursos de hardware e software.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da escola
e do trabalho, utilizando
procedimentos e linguagens
adequados à investigação
científica.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Introdução aos Sistemas
Operacionais, Windows, Linux e
outros.

Saber operacionalizar
diferentes sistemas
operacionais.
Utilizar adequadamente
os recursos de
hardware e software
dos computadores.

● Unidade curricular IV – Eletrônica
Objetivos de aprendizagem:
Apropriar-se de conceitos básicos de eletrônica e eletricidade e também seu contexto histórico;
Identificar os diferentes componentes eletrônicos empregados na instalação de computadores.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades
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Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da escola
e do trabalho, utilizando
procedimentos e linguagens
adequados à investigação
científica.

Histórico dos grandes
matemáticos, físicos e filósofos
que estudaram os fenômenos da
eletrônica. Noções básicas de
eletrônica, tensão e corrente
contínua e alternada, lei de OHM,
resistores, associação série,
paralela e mista de resistores,
capacitores, associação em série,
paralela e mista de capacitores.
LEDs e condutividade.

Identificar componentes
eletrônicos.
Resolver problemas
envolvendo cálculos
com redes elétricas e
consumos de energia.

● Unidade curricular V – Montagem e Manutenção
Objetivo de aprendizagem: Apropriar-se de conhecimentos teóricos e práticos voltados à
montagem e manutenção de computadores.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em suas
atividades pessoais e
profissionais, realizando as
atividades dentro dos prazos
estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Identificação e resolução de
problemas; Softwares de
diagnóstico; Placas, componentes
e periféricos: Dispositivos de
entrada e saída. Técnicas para
montagem de computador.

Instalar e configurar
periféricos, utilizando
softwares e
ferramentas de
montagem e conexões
de suas partes,
interpretando
orientações de
manuais.
Instalar softwares
complementares,
específicos e
aplicativos.

● Unidade curricular VI – Aplicativos Comerciais
Objetivos de aprendizagem:
Apropriar-se de conceitos básicos de aplicativos de informática e suas aplicabilidades;
Aplicar os conceitos básicos de aplicativos de informática.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Empreendedorismo

Objeto de conhecimento

Instalação e configuração de

Habilidades

Identificar softwares
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(EMIFFTP11) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou um
empreendimento produtivo,
estabelecendo objetivos e
metas, avaliando as
condições e recursos
necessários para seu
alcance e definindo um
modelo de negócios.

ambiente. Introdução a internet.
Programas aplicativos voltados
para atividades comerciais e
Internet. Ética e legislação ligada à
informática.

compatíveis com seu
sistema operacional
Instalar e configurar
programas para
sistemas operacionais
windows
Instalar e configurar
navegadores de
internet
Compreender o papel e
o impacto da tecnologia
e informação em nossa
sociedade.

● Unidade curricular VII – Lógica de Programação
Objetivos de aprendizagem:
Apropriar-se de linguagens de programação de alto nível;
Compreender a aplicação e processamento de algoritmos;
Desenvolver programação básica.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
recursos criativos para
resolver problemas reais
relacionados à
produtividade, à colaboração
e/ou à comunicação.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Características de linguagens de
programação de alto nível,
fluxogramas. Sintaxe de linguagem
e API. Processos de edição,
compilação e interpretação.

Interpretar a lógica
computacional.
Estruturar e
desenvolver
pseudocódigo,
algoritmos e
fluxogramas.
Desenvolver raciocínio
lógico para a criação
de programas básicos.

TRILHA II – MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA II
TEMA: Execução, reparo e instalação de sistemas computacionais e suporte à
informática.
COMPONENTES
CURRICULARES
Arquitetura
Computadores
Redes

Perfil do Professor
de Curso Superior com complementação pedagógica ou
Diploma de Docência ou licenciado para a Educação
Profissional: Informática, Sistemas de Informação, Ciências
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Sistemas Operacionais
Eletrônica
Montagem e Manutenção
Aplicativos Comerciais
Lógica de Programação

da Computação, Engenharia da Computação, Tecnologia em
Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação,
Tecnologia da Computação, Tecnologia de Desenvolvimento
de Sistemas, Administração de Sistemas de informação,
Tecnologia em Design Gráfico, Tecnologia em Banco de
Dados, Tecnologia em Sistemas para internet, Engenharia de
Software, Engenharia da Computação, Tecnologia em Redes
de Computadores.

OBJETIVO DA TRILHA
Preparar os estudantes para atuarem na configuração, manutenção, instalação e
administração de ambientes de redes, hardware e softwares diversos, identificando a
detecção de problemas técnicos, e seus componentes eletrônicos. Compreendendo as
atuais técnicas, ferramentas e classificações utilizadas, com o uso da tecnologia nas
diferentes áreas do conhecimento, capacitando, ainda, para a operação dos principais
sistemas operacionais utilizados no mercado de trabalho.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Arquitetura de Computadores
Objetivos de aprendizagem:
Compreender os conceitos iniciais de informática;
Diferenciar os principais elementos de Hardware e Software;
Apropriar-se dos principais elementos de Hardware e Software;
Compreender os termos utilizados no meio computacional.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
recursos criativos para
resolver problemas reais
relacionados à
produtividade, à colaboração
e/ou à comunicação.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Os componentes e as unidades
básicas de um computador:
conceitos e funções. Arquitetura de
memória, processadores e
dispositivos de entrada e saída.
Novas tecnologias de mercado,
tópicos avançados. Softwares
Livres.

Conhecer diferentes
tipos de arquiteturas.
Distinguir as
arquiteturas internas e
externas dos
computadores.
Identificar os diferentes
tipos de memória e
processadores
disponíveis no
mercado.

● Unidade curricular II – Redes
Objetivos de aprendizagem:
Compreender e executar a configuração, manutenção, instalação e administração de
ambientes de redes, hardware e softwares diversos;
Identificar problemas técnicos e propor soluções adequadas e inovadoras;
Desenvolver redes de internet;
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Reconhecer as topologias de rede, diferença dos fios, grampeamento de ponteiras.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da escola
e do trabalho, utilizando
procedimentos e linguagens
adequados à investigação
científica.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Placas adaptadoras para rede.
Estudos fundamentais das
Infraestruturas de rede: acessórios,
equipamentos e suas funções.
Estudos fundamentais das
tecnologias de redes e de
cabeamentos estruturados.
Cabeamento estruturado e suas
topologias.

Identificar e fazer
pequenos reparos a
uma rede de
computadores e
classificá-la.
Saber confeccionar
cabos e configurar os
principais ativos de
redes.
Conhecer as principais
camadas e os seus
devidos protocolos.
Realizar testes de
comunicação em
infraestrutura cabeada
e/ou sem fio.
Realizar atividades
básicas relacionadas a
redes de
computadores.

● Unidade curricular III – Sistemas Operacionais
Objetivos de aprendizagem:
Interpretar os conceitos básicos de sistemas operacionais;
Analisar os principais componentes de um sistema operacional convencional: gerência de
processador, gerência de memória, gerência de entrada e saída e sistemas de arquivos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da escola
e do trabalho, utilizando
procedimentos e linguagens
adequados à investigação
científica.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Históricos, funcionamento,
instalação e configuração de
sistemas operacionais. Arquitetura
e funcionamento.

Saber operacionalizar
diferentes sistemas
operacionais.
Utilizar adequadamente
os recursos de
hardware e software
dos computadores.
Distinguir arquiteturas
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de sistemas
operacionais e seus
níveis de privilégio.
● Unidade curricular IV – Eletrônica
Objetivo de aprendizagem: Compreender o funcionamento dos componentes eletrônicos,
tipo de correntes e energia elétrica.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da escola
e do trabalho, utilizando
procedimentos e linguagens
adequados à investigação
científica.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Circuitos analógicos: modelos e
funções de cada componente em
um circuito (indutor, diodo,
transistor, fusível, transformadores,
resistor e capacitor). Como usar
multímetro.

Identificar componentes
eletrônicos.
Saber testar e substituir
componentes de
eletrônica analógica
com uso de
multímetros.
Resolver problemas
envolvendo cálculos
com redes elétricas e
consumos de energia.

● Unidade curricular V – Montagem e Manutenção
Objetivos de aprendizagem:
Desenvolver atividades teóricas e práticas na área de montagem e manutenção de
computadores, proporcionando qualificação técnica;
Apropriar-se de conhecimentos na utilização de ferramentas, componentes e softwares na
montagem e manutenção de computadores.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em suas
atividades pessoais e
profissionais, realizando as
atividades dentro dos prazos
estabelecidos, o

Objeto de conhecimento

Habilidades

Instalação e configuração de
sistemas operacionais
particionamento de discos;
sistemas de arquivos; instalação
de sistemas operacionais;
configuração de drivers de
dispositivos e/s; instalação e
configuração de softwares
aplicativos; simulação de defeitos,
configuração de softwares
específicos, configuração de
ambientes de desenvolvimento,

Saber fazer a
instalação e
configuração de
computadores e
equipamentos de
informática utilizando
softwares e
ferramentas de
montagem e conexões
de suas partes,
interpretando
orientações de
97

cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

configuração de utilitários e
ferramentas de diagnóstico de
hardware; Configuração de SETUP
e hardware.

manuais.
Saber fazer a
instalação de softwares
complementares,
específicos e
aplicativos.
Trabalhar em grupo,
delegando
competências de forma
colaborativa.
Desenvolver o correto
cuidado com
equipamentos e
ferramentas inerentes à
profissão.

● Unidade curricular VI – Aplicativos Comerciais
Objetivo de aprendizagem: Aplicar conhecimentos na instalação de programas e recursos
no sistema operacional Linux.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou um
empreendimento produtivo,
estabelecendo objetivos e
metas, avaliando as
condições e recursos
necessários para seu
alcance e definindo um
modelo de negócios.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Projetos intencionais relacionados
ao empreendimento pessoal do
estudante.

Desenvolver o espírito
empreendedor.
Potencializar o
estudante a ser capaz
de instalar programas e
recursos no sistema
operacional Linux.

● Unidade curricular VII – Lógica de Programação
Objetivo de aprendizagem: Desenvolver e apropriar-se do pensamento/conhecimento
sobre diferentes linguagens de programação.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos

Objeto de conhecimento

Habilidades
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Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
recursos
criativos
para
resolver problemas reais
relacionados
à
produtividade, à colaboração
e/ou à comunicação.

Identificadores, palavras-chaves e
tipos de dados. Constantes,
operadores, variáveis e tipos de
dados, escopo, estruturas
Condicionais, Estruturas de
Repetição Expressões,
operadores, promoção e casting.
Arrays.

Interpretar a
computacional.

lógica

Estruturar
desenvolver
pseudocódigo,
algoritmos
fluxogramas.

e

e

Desenvolver raciocínio
lógico para a criação
de programas básicos.
Compreender
a
estrutura lógica de um
aplicativo para utilizar
em uma linguagem.
Saber
utilizar
as
estruturas de controle e
repetição.
Ter
iniciativa
resoluções
problemas.

nas
de

TRILHA III - MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA III
TEMA: Potencializar os conhecimentos na linguagem tecnológica, capacitando o
estudante a ser capaz de executar procedimentos técnicos.
COMPONENTES CURRICULARES
Montagem e Manutenção
Redes
Linguagem de programação
Eletrônica
Segurança de Dados
Infraestrutura de Informática

Perfil do Professor
Curso
Superior
com
complementação
pedagógica ou Diploma de Docência ou
licenciado para a Educação Profissional:
Informática, Sistemas de Informação, Ciências
da Computação, Engenharia da Computação,
Tecnologia em Gestão da Tecnologia da
Informação e Comunicação, Tecnologia da
Computação, Tecnologia de Desenvolvimento
de Sistemas, Administração de Sistemas de
informação, Tecnologia em Design Gráfico,
Tecnologia em Banco de Dados, Tecnologia
em Sistemas para internet, Engenharia de
Software,
Engenharia da Computação,
Tecnologia em Redes de Computadores.

OBJETIVO DA TRILHA
Preparar o egresso para operar e configurar redes de computadores. A
aprendizagem desta trilha contempla análises, avaliações e manutenções de redes.
Instrumentalizar o estudante a realizar diagnósticos de hardware e software. Capacitar os
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estudantes para o desenvolvimento de softwares comerciais com a utilização de modernas
ferramentas, apresentando proposta de soluções inovadoras e otimizadas. Desenvolver no
egresso, o raciocínio lógico e a capacidade de pensar em diferentes soluções para os
problemas apresentados, sistematizando estas soluções em ordens e instruções
operacionais com o auxílio de linguagens de programação.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Montagem e Manutenção
Objetivo de aprendizagem: Elaborar e sistematizar soluções para operacionalizar
equipamentos tecnológicos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em suas
atividades pessoais e
profissionais, realizando as
atividades dentro dos prazos
estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Manutenção corretiva, preventiva e
preditiva. Manutenção de redes de
computadores; Confecção de cabos;
Comunicação entre computadores.
Tipos de sistemas operacionais;
particionamento de discos; sistemas
de arquivos; instalação de sistemas
operacionais; configuração de drivers
de dispositivos e/s; instalação e
configuração de softwares aplicativos;
simulação de defeitos, configuração
de softwares específicos,
configuração de ambientes de
desenvolvimento, configuração de
utilitários e ferramentas de
diagnóstico de hardware. Técnicas de
instalação e configurações de
softwares em sistemas operacionais.
Configurações de bibliotecas e
dependências. Configuração de
sistemas operacionais específicos.
Práticas de montagem e configuração
de hardware e software por avaliação
RAT (relatório de avaliação técnica).

Instalar e configurar
computadores e
equipamentos de
informática
utilizando softwares
e ferramentas de
montagem e
conexões de suas
partes, interpretando
orientações de
manuais.
Instalar softwares
complementares,
específicos e
aplicativos.
Trabalhar em grupo,
delegando
competências de
forma colaborativa.
Desenvolver o
correto cuidado com
equipamentos e
ferramentas
inerentes à
profissão.
Identificar os
componentes que
formam um sistema
computacional.
Identificar de forma
correta os manuais.
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Desenvolver
técnicas de
montagem de
computador.
● Unidade curricular II – Redes
Objetivo de aprendizagem: Compreendera sistemática e realizar pequenos reparos em
sistema de redes.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da escola
e do trabalho, utilizando
procedimentos e linguagens
adequados à investigação
científica.
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
recursos criativos para
resolver problemas reais
relacionados à
produtividade, à colaboração
e/ou à comunicação.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Protocolos das camadas físicas e
de enlace. TCP/IP avançados e
Wireless. Tecnologias LAN e
dispositivos de interconexão: hubs,
switches, roteadores, suas
diferenças e funções.

Identificar e fazer
pequenos reparos a
uma rede de
computadores e
classificá-la.
Instalar cabos e
configurar os principais
ativos de redes.
Conhecer as principais
camadas e os seus
devidos protocolos.
Realizar testes de
comunicação em
infraestrutura cabeada
e/ou sem fio.
Realizar atividades
básicas relacionadas a
redes de
computadores.
Definir os principais
componentes para
montagem de um
servidor.

Unidade curricular III – Eletrônica
Objetivo de aprendizagem:Categorizar e apropriar-se
componentes eletrônicos, tipo de correntes e energia elétrica.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos

Objeto de conhecimento

de

conhecimentos

sobre

Habilidades
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Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em suas
atividades pessoais e
profissionais, realizando as
atividades dentro dos prazos
estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Teste de componentes analógicos,
correntes, trilhas, cabos e tensões
com uso de multímetro.
Conhecimento do uso de
osciloscópio. Troca
decomponentes com uso do
soldador e solda. Consumo de
equipamentos, estabilizadores,
fontes e dimensionamento de
redes elétricas (disjuntores e
dimensionamento de fios).

Testar circuitos
eletrônicos e cálculos
de consumo.
Conhecer os circuitos
mais comuns,
dimensionamento de
redes.
Testar circuitos
analógicos e digitais.
Dimensionar redes
elétricas para
equipamentos de
informática.
Testar e substituir
componentes de
eletrônica com uso de
multímetros e
aparelhos de solda.

● Unidade curricular IV – Linguagem de Programação
Objetivo de aprendizagem: Investigar as diferentes linguagens de programação, utilizando
métodos e exercícios práticos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da escola
e do trabalho, utilizando
procedimentos e linguagens
adequados à investigação
científica.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Introdução ao ambiente de
desenvolvimento. Conhecimento
do ambiente de programação.
Constantes, operadores, variáveis
e tipos de dados, escopo,
Estruturas Condicionais, Estruturas
de Repetição. Criação de
procedimentos e funções (modelos
de passagens de parâmetros).

Desenvolver aplicativos
com o uso de classes,
atributos, métodos e
objetos.
Desenvolver aplicativos
com acesso a Banco
de Dados.

Unidade curricular V – Segurança de Dados
Objetivo de aprendizagem:
Utilizar e produzir elementos de segurança das informações para evitar ataques
cibernéticos;
Compreender e avaliar a redução de riscos pertinentes ao armazenamento de qualquer tipo
de informação virtual;
Investigar e catalogar informações sobre legislação sobre segurança de dados.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou um
empreendimento produtivo,
estabelecendo objetivos e
metas, avaliando as
condições e recursos
necessários para seu
alcance e definindo um
modelo de negócios.
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que está
inserido, a importância do
respeito às diferenças
individuais e a preservação
do meio ambiente.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Introdução/ Motivação: Visão geral
da segurança da informação,
mecanismos de autenticação,
segurança física, controle de
acesso; Criptografia: criptografia
simétrica, infraestrutura de chave
pública, funções de hash,
certificados digitais; Protocolos de
aplicação usados para transmissão
segura de dados: secure sockets
layer (SSL/TLS); Ferramentas e
ataques: programas de varredura,
crackers de senha, sniffers,
vulnerabilidades em sistemas
operacionais, tipos de ataque,
ataques comuns em redes;
Plataformas e metodologias de
auditoria e segurança: análise de
riscos, testes de invasão;
Introdução aos sistemas de
detecção de intrusão;
Configuração de firewalls;
Introdução às redes privadas
virtuais (VPN). Lei Geral de
Proteção de Dados.

Identificar mecanismos
de Segurança da
Informação.
Saber os mecanismos
de transmissão segura
de dados.
Configurar firewall.
Conhecer a legislação
sobre segurança de
dados.

● Unidade curricular VI – Infraestrutura de Informática
Objetivos de aprendizagem:
Conhecer e identificar a aplicabilidade de sistemas de tecnologias de informação;
Aplicar programas de edição e publicação de textos empregando recursos disponíveis.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações

Objeto de conhecimento

Habilidades

Fundamentos da tecnologia
educacional; Mídias
computacionais; Uso de
tecnologias no processo de ensino
e aprendizagem; Componentes e
serviços para sistemas de
informação; Gerenciamentos de

Conhecer e identificar a
aplicabilidade de
sistemas de
tecnologias de
informação
Fazer uso de softwares
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disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e avaliando
as atividades realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções para
o problema identificado, a
descrição de proposições
lógicas por meio de
fluxogramas, a aplicação de
variáveis e constantes, a
aplicação de operadores
lógicos, de operadores
aritméticos, de laços de
repetição, de decisão e de
condição.

sistemas de (T.I.).

e programas de edição
de texto, para editar e
publicar os textos
produzidos, explorando
os recursos
disponíveis.

TRILHA IV – MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA IV
TEMA: Preparação para o mercado de trabalho
COMPONENTES
CURRICULARES
Montagem e Manutenção
Redes
Linguagem de programação
Eletrônica
Segurança de Dados
Infraestrutura de Informática

Perfil do Professor
Curso Superior com complementação pedagógica ou
Diploma de Docência ou licenciado para a Educação
Profissional: Informática, Sistemas de Informação, Ciências
da Computação, Engenharia da Computação, Tecnologia em
Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação,
Tecnologia da Computação, Tecnologia de Desenvolvimento
de Sistemas, Administração de Sistemas de informação,
Tecnologia em Design Gráfico, Tecnologia em Banco de
Dados, Tecnologia em Sistemas para internet, Engenharia de
Software, Engenharia da Computação, Tecnologia em Redes
de Computadores.

OBJETIVO DA TRILHA
Possibilitar ao estudante uma visão geral, sistêmica e integrada do mundo do
trabalho, com vistas a formar um profissional plenamente integrado, tendo suas ações
pautadas na ética, no respeito à sociedade, buscando a valorização humana e profissional,
possibilitando-lhe a interação global com o mundo da informática. Do ponto de vista prático,
formar profissionais aptos e preparados para os serviços de suporte em informática,
desenvolvimento de aplicativos e sistemas dinâmicos para desktop, web e Mobile.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Montagem e Manutenção
Objetivo de aprendizagem: Sistematizar e aplicar funções habituais de instalação e
configuração de equipamentos tecnológicos usados diariamente.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos

Objeto de conhecimento

Habilidades
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Associadas aos Eixos
Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em suas
atividades pessoais e
profissionais, realizando as
atividades dentro dos prazos
estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Manutenção impressoras matriciais
e jato de tinta: painel, sensores,
motores, fonte, placa lógica, peças;
características técnicas e físicas;
desmontando impressoras; testando
os sensores; testando os cabos flat;
testando as placas da fonte e lógica;
auto teste; configuração; defeitos e
soluções; montagem; manutenção
preventiva; manutenção corretiva;
conserto de defeitos; tecnologia de
impressão (jato de tinta e matricial);
vantagens e desvantagens;
diferenças entre fabricantes.
Conceitos e compreensões de
normas e procedimentos da área
técnica para manutenção de
equipamentos de informática,
postura técnica e análise para
atendimento técnico.

Instalar e e configurar
de impressoras,
interpretando
orientações de
manuais.
Instalar de softwares
complementares,
específicos e
aplicativos.
Trabalhar em grupo,
delegando
competências de
forma colaborativa.
Desenvolver o correto
cuidado com
equipamentos e
ferramentas inerentes
à profissão.
Empregar técnicas de
montagem e
manutenção de
impressoras.
Aplicar de forma
correta as
manutenções
corretivas e
preventivas.

● Unidade curricular II – Redes
Objetivo de aprendizagem:Capacitar futuros profissionais para criar sistemas de redes que
permitem armazenar arquivos, conectar dispositivos à internet e solucionar problemas de
configurações de dados e segurança.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da escola
e do trabalho, utilizando
procedimentos e linguagens
adequados à investigação

Objeto de conhecimento

Habilidades

Confecção de cabos de rede.
Roteamento e conceitos de máscara
de sub-rede complexa. Configuração
de serviços de rede em servidores
Linux. Estudo de caso: projeto de
conclusão de curso.

Identificar e fazer
pequenos reparos a
uma rede de
computadores e
classificá-la.
Instalar e configurar
cabos de rede.
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científica.
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
recursos criativos para
resolver problemas reais
relacionados à
produtividade, à colaboração
e/ou à comunicação.

Conhecer as
principais camadas e
os seus devidos
protocolos.
Realizar testes de
comunicação em
infraestrutura
cabeada e/ou sem fio.
Realizar atividades
básicas relacionadas
a redes de
computadores.
Realizar a montagem
de um servidor.

Unidade curricular III – Eletrônica
Objetivos de aprendizagem:
Apropriar-se dos conceitos e desenvolver circuitos eletrônicos e montar sistemas;
Realizar a manutenção de circuitos e sistemas, seguindo as normas técnicas, ambientais,
de saúde, de qualidade e de segurança no trabalho.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em suas
atividades pessoais e
profissionais, realizando as
atividades dentro dos prazos
estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Circuitos digitais, histórico, circuitos
integrados, famílias e SMD.
Simplificação de circuitos e
simulação de circuitos digitais com
uso de softwares (crocodille,
proteus, eletronicworkbench). Troca
dos minúsculos componentes SMD.
Como testar uma placa mãe com
uso de circuito testador de placa.
Como remover e substituir
componentes SMD com uso de
soldador (estação de solda) e
estufas.

Testar circuitos
eletrônicos e cálculos
de consumo.
Conhecer os circuitos
mais comuns,
dimensionamento de
redes.
Testar circuitos
analógicos e digitais.
Identificar e analisar
redes elétricas para
equipamentos de
informática.
Diagnosticar
problemas e substituir
componentes de
forma correta.
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● Unidade curricular IV – Linguagem de Programação
Objetivo de aprendizagem: Desenvolver o pensamento/conhecimento sobre diferentes
linguagens de programação, potencializando a sua aplicabilidade em práticas com
microcontroladores e exercícios de programação, preparando o estudante para o mercado
de trabalho.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da escola
e do trabalho, utilizando
procedimentos e linguagens
adequados à investigação
científica.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Estruturas Condicionais, Estruturas
de Repetição, Estruturas de
Controle, Criação de Procedimentos
e Funções. Tratamento de
Exceções. Criação de Menus.
Conexão com Banco de Dados.

Aplicar os
conhecimentos
teóricos e práticos
adquiridos na criação
de programação de
usos diversos.
Desenvolver
aplicações
comerciais.
Aplicar os
conhecimentos e
aptidões na área de
programação de
computadores,
metodologias e
ferramentas de auxílio
no processo de
desenvolvimento de
software.

Unidade curricular V – Segurança de Dados
Objetivo de aprendizagem:
Compreender e analisar a confidencialidade e a privacidade, bem como a segurança da
informação;
Gerenciar e controlar o processamento, o armazenamento, o compartilhamento e a
distribuição de dados.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou um

Objeto de conhecimento

Introdução/Motivação: Visão geral
da segurança da informação,
mecanismos de autenticação,
segurança física, controle de
acesso; Criptografia: criptografia
simétrica, infraestrutura de chave
pública, funções de hash,

Habilidades

Identificar
mecanismos de
Segurança da
Informação.
Reconhecer os
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empreendimento produtivo,
estabelecendo objetivos e
metas, avaliando as
condições e recursos
necessários para seu
alcance e definindo um
modelo de negócios.
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que está
inserido, a importância do
respeito às diferenças
individuais e a preservação
do meio ambiente.

certificados digitais; Protocolos de
aplicação usados para transmissão
segura de dados: secure sockets
layer (SSL/TLS); Ferramentas e
ataques: programas de varredura,
crackers de senha, sniffers,
vulnerabilidades em sistemas
operacionais, tipos de ataque,
ataques comuns em redes;
Plataformas e metodologias de
auditoria e segurança: análise de
riscos, testes de invasão; Introdução
aos sistemas de detecção de
intrusão; Configuração de firewalls;
Introdução às redes privadas virtuais
(VPN). Lei Geral de Proteção de
Dados.

mecanismos de
transmissão segura
de dados.
Configurar firewall.
Conhecer a legislação
sobre segurança de
dados.

● Unidade curricular VI – Infraestrutura de Informática
Objetivos de aprendizagem:
Realizar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática;
Identificar os principais componentes de um computador e suas funcionalidades.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e avaliando
as atividades realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções para
o problema identificado, a
descrição de proposições
lógicas por meio de
fluxogramas, a aplicação de
variáveis e constantes, a
aplicação de operadores

Objeto de conhecimento

Habilidades

Orçar equipamentos de informática,
manejar ambientes de (T.I);
Consultar licitações; Orçar e Licitar
componentes de informática; Orçar
serviços de informática como custos
de reparo de máquinas.

Transformar os
conhecimentos
teóricos e práticos
adquiridos para
aplicar os serviços.
Identificar o melhor
equipamento para
manejar o trabalho.
Identificar e classificar
produtos de qualidade
com melhor preço.
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lógicos, de operadores
aritméticos, de laços de
repetição, de decisão e de
condição.

Orientações metodológicas
As orientações metodológicas empregadas para o desenvolvimento desta trilha de
aprendizagem reforçam a ideia de que o estudante precisa ser protagonista, com a
aplicação dos estudos abordados ao longo da formação, criando autonomia para que a
transmissão/produção conhecimento acadêmico se efetive.
Desse modo, o uso de ferramentas tecnológicas deve se aliar às ferramentas
tradicionais. Aulas expositivas, livros, jogos, vídeos e podcasts são alguns exemplos de
instrumentos importantes para compor uma trilha de aprendizagem.
A finalidade da utilização do método é transformar o conhecimento técnico em um
aprendizado completo, que engloba o desenvolvimento de competências. Assim, as trilhas
de aprendizagem são experiências que facilitam a apropriação do conhecimento através da
combinação de diferentes tipos de atividades durante a formação do estudante, ao mesmo
tempo em que se desperta a autonomia e o pensamento crítico, bem como o
desenvolvimento pessoal dos estudantes.
O percurso pedagógico da trilha visa a promoção de ação reflexiva e crítica do
estudante, permitindo o aprendizado por meio de uma atuação mediadora, sensível e
instrucional do professor, contribuindo para o desenvolvimento cognitivo e técnico do
estudante. O desenvolvimento desta trilha de aprendizagem é responsável pelo
desenvolvimento de competências, assim, o estudante se torna mais preparado para o
mercado de trabalho.
Recursos
- Laboratório de Informática. Computadores com Sistema Operacional Linux Ou Windows
(sendo recomendado no mínimo um computador por estudante);
- Laboratório de Manutenção de computadores;
- Equipamentos para práticas em eletrônica;
- Equipamentos para prática em Manutenção de computadores;
- Equipamentos para Práticas em Redes;
- Rede de Internet.
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Técnico em Informática para Internet
Eixo: Informação e Comunicação

Professores Colaboradores – Elaboradores – Formadores
Bruno Costa de Bem
Eraldo Pereira
Fabiana Maiato Pessoa da Silva
José Valter Luciano Pereira
Kátia Regina Eugenio Correa
Maicom Constante
Marlon Anfrisio
Milena Miranda da Rosa
Milena Pereira
Equipe SED
André Fabiano Bertozzo
Camila de Oliveira Galvagni
Letícia Vieira
Luis Duarte Vieira
RESUMO – APRESENTAÇÃO
Embora um terço da humanidade ainda não tenha acesso à internet, é inegável que
a difusão dessa tecnologia de transmissão de dados e informações, de conexão de pessoas
e realidades, transformou radicalmente a forma como a comunicação humana se processa.
Essa tecnologia abriu um enorme campo de possibilidades de atuação profissional, abrindo
novas áreas a serem exploradas no mercado de trabalho, a exemplo do curso técnico em
informática para internet.
Habilitação Profissional
Carga Horária Semanal
Carga Horária do curso

Técnico em Informática para Internet
16 aulas
1024 horas
Certificações Intermediárias

Trilha
Trilha I
Trilha II
Trilha III

Certificação
Auxiliar de Programação Web e Manutenção de Computadores.
Web Designer.
Programador Web

OBJETIVOS
Objetivo geral
 Desenvolver a educação profissional integrada ao ensino médio, possibilitando a

formação de um profissional com visão e ação empreendedora, científica e
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tecnológica pautada na ética e no respeito à sociedade, consciente do entorno e da
globalização do mundo do trabalho.
Objetivos específicos
 Formar um profissional habilitado e capacitado para atuar no planejamento,

desenvolvimento e administração de sites para a Internet visando o mercado gráficoeditor;
 Estimular o empreendedorismo.
PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
O Técnico em Informática para Internet é um profissional que projeta e desenvolve
sistemas, realiza manutenção em websites e equipamentos, portais na Internet e Intranet.
Ao concluir o segundo ano o estudante estará apto a exercer as atividades de manutenção
de computadores e redes de computadores e, ao concluir o terceiro ano, o profissional de
Informática para Internet estará preparado para atuar de forma autônoma como
executor,gestor, gerenciador de todas as etapas produtivas do projeto gráfico – criação,
elaboração e execução, bem como desenvolvedor das informações num espaço virtual
priorizando uma navegação eficiente e segura.
Segundo o Catalogo nacional de Cursos Técnicos (2020), o técnico em Informática
para Internet é habilitado para:








Planejar e documentar aplicações para Web e dispositivos móveis.
Desenvolver e organizar elementos estruturais e visuais de aplicações para
Web e dispositivos móveis.
Monitorar projetos de aplicações para Web e dispositivos móveis.
Estruturar e implementar banco de dados para aplicações Web.
Codificar aplicações para Web e dispositivos móveis.
Publicar e testar aplicações para Web e dispositivos móveis.
Documentar e realizar manutenção de aplicações para Web e dispositivos
móveis.
Para atuação como Técnico em Informática para Internet, são fundamentais:



Conhecimentos e saberes relacionados aos processos de planejamento e
execução de projetos em websites focados na experiência do usuário, na
testagem e análises de produtos web, na liderança de equipe e na ética
profissional.

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO

Trilhas

Componentes Curriculares

Trilha I –Auxiliar
Empreendedorismo
de Programação
Arquitetura de computadores
Web e
Técnicas de programação
Manutenção de
Banco de dados
Computadores.
Programação para web
Carga Horária da Trilha I
Trilha II – Web
Empreendedorismo

Carga Horária
Semanal
2
3
4
3
4
16 aulas
2

Carga Horária
Semestral
32 horas
48 horas
64 horas
48 horas
64 horas
256 horas
32 horas
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Designer.

Arquitetura de computadores
Técnicas de programação
Banco de dados
Programação para web
Carga Horária da Trilha II
Trilha III –
Banco de dados
Programador
Programação para web
Web
Engenharia de software
Projetos computacionais
Carga Horária da Trilha III
Trilha IV Banco de dados
Informática para
Programação para web
Internet
Engenharia de software
Projetos computacionais
Carga Horária da Trilha IV
Carga Horária do curso técnico

3
4
3
4
16 aulas
5
5
3
3
16 aulas
5
5
3
3
16 aulas

48 horas
64 horas
48 horas
64 horas
256 horas
80 horas
80 horas
48 horas
48 horas
256 horas
80 horas
80 horas
48 horas
48 horas
256 horas
1024 horas

TRILHA I - AUXILIAR DE PROGRAMAÇÃO WEB E MANUTENÇÃO DE
COMPUTADORES
TEMA: Programação 1
COMPONENTES
CURRICULARES
Empreendedorismo

Arquitetura de computadores
Técnicas de programação
Banco de dados
Programação para web

Perfil do Professor
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma
de Docência ou licenciado para a Educação Profissional:
Economia, Administração, Comércio Exterior, Gestão de
Políticas
Públicas,
Administração
Pública,
Negócios
Internacionais, Relações Internacionais, Ciências Contábeis,
Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão financeira,
Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Comércio Exterior,
Tecnologia em Gestão Comercial.
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma
de Docência ou licenciado para a Educação Profissional:
Sistemas de Informação, Ciências da Computação,
Engenharia da Computação, Tecnologia em Gestão da
Tecnologia da Informação e Comunicação, Tecnologia da
Computação, Tecnologia de Desenvolvimento de Sistemas,
Administração de Sistemas de informação, Tecnologia em
Design
Gráfico,
Tecnologia em Banco de Dados, Tecnologia em Sistemas
para internet, Engenharia de Software, Engenharia da
Computação, Tecnologia em Redes de Computadores,
Tecnologia em Redes de Telecomunicações e Engenharia de
Telecomunicações.

OBJETIVOS DA TRILHA





Desenvolver o espírito empreendedor;
Compreender a estrutura do computador;
Conhecer Noções de lógica;
Definir banco de dados;
114



Conhecer linguagem de programação.

Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Empreendedorismo
Objetivo de aprendizagem:Analisar como o processo de aprendizagem empreendedora
possibilita o desenvolvimento de conhecimentos para a criação de novos negócios.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou um
empreendimento produtivo,
estabelecendo objetivos e
metas, avaliando as
condições e recursos
necessários para seu
alcance e definindo um
modelo de negócios.
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em suas
atividades pessoais e
profissionais, realizando as
atividades dentro dos prazos
estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Principais conceitos relacionados ao
empreendedorismo;
História do empreendedorismo;
Perfil e Características do
empreendedor.
Tipos de empreendedores.
Processos de Gestão.
Planejamento e Organização.
Direção ( Comunicação, Liderança e
Motivação).
Controle.
Netiqueta.

Apresentar ao
estudante o
conhecimento
necessário de forma a
preparar profissionais
competentes para o
mercado de trabalho;
Estimular o
comportamento
empreendedor nos
estudantes.

Unidade curricular II – Arquitetura de Computadores
Objetivo de aprendizagem: Compreender a evolução dos computadores e suas
funcionalidades.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
recursos criativos para
resolver problemas reais
relacionados à produtividade,
à colaboração e/ou à
comunicação.

História e Evolução do Computador;
Reconhecendo as Ferramentas e
Periféricos;
Manutenção Visão Geral;
Formatação e instalação de sistema
operacional;
Sistemas de Comunicação do
computador.

Conhecimentos inicias
de arquitetura de
computadores;
Compreender as
funcionalidades de
hardware e software.

Unidade curricular III – Técnicas de programação
Objetivo de aprendizagem: Compreender a lógica de Programação.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
recursos criativos para
resolver problemas reais
relacionados à produtividade,
à colaboração e/ou à
comunicação.

Introdução a Lógica de Programação;
Operadores em Programação;
Tipos de Dados;
Tipos de Algoritmos;
Variáveis e Constantes.

Apresentar ao
estudante subsídios
para desenvolver a
capacidade de análise
e aplicação de
técnicas de
linguagens de
programação;
Fornecer subsídios
para o educando
utilizar tópicos
avançados de lógica
de programação e
algoritmos
computacionais.

Unidade curricular IV – Banco de Dados
Objetivo de aprendizagem:Definir banco de dados e suas funcionalidades.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades
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Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da escola
e do trabalho, utilizando
procedimentos e linguagens
adequados à investigação
científica.

Conceitos fundamentais em sistemas
de banco de dados e suas aplicações;
Instalação de MySQL;
Componentes de um Sistema de
Banco de Dados;
Linguagens de Banco de Dados;
Sistema Gerenciador de Banco de
Dados;
Administração de um Sistema de
Banco de Dados;
Campos;
Arquivos;
Índices;
Chave Primária;
Chave Secundária;
Modelo Relacional;
Modelagem de Dados –
Entidade/Relacionamento;
Uso da modelagem de Dados em
Estudos de Caso;
Relacionamento;
estrutura geral do modelo – entidade.

Desenvolver
conhecimento em
projeto de banco de
dados.

Unidade curricular V – Programação para web
Objetivo de aprendizagem: Conhecer os princípios básicos de linguagem de programação
pra web.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
recursos criativos para
resolver problemas reais
relacionados à produtividade,
à colaboração e/ou à
comunicação.

Objeto de conhecimento
Habilidades

Histórico e funcionamento da Internet;
Introdução ao desenvolvimento;
Comparativo das linguagens estáticas
e dinâmicas;
Sistema de gerenciamento de
conteúdo;
Desenvolvimento de sites;
Introdução à plataforma web:
princípios de Internet/Intranet;
arquitetura da web; browsers e
servidores web.

Elaborar layouts
gráficos;
Desenvolver
interfaces gráficas;
Compreender a
arquitetura Web;
Aplicar
conhecimentos de
linguagens para Web.

TRILHA II – WEB DESIGNER
TEMA: Programação 2
COMPONENTES

Perfil do Professor
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CURRICULARES
Empreendedorismo

Arquitetura de computadores
Técnicas de programação
Banco de dados
Programação para web

Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma
de Docência ou licenciado para a Educação Profissional:
Economia, Administração, Comércio Exterior, Gestão de
Políticas
Públicas,
Administração
Pública,
Negócios
Internacionais, Relações Internacionais, Ciências Contábeis,
Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão financeira,
Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Comércio Exterior,
Tecnologia em Gestão Comercial.
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma
de Docência ou licenciado para a Educação Profissional:
Sistemas de Informação, Ciências da Computação,
Engenharia da Computação, Tecnologia em Gestão da
Tecnologia da Informação e Comunicação, Tecnologia da
Computação, Tecnologia de Desenvolvimento de Sistemas,
Administração de Sistemas de informação, Tecnologia em
Design
Gráfico,
Tecnologia em Banco de Dados, Tecnologia em Sistemas
para internet, Engenharia de Software, Engenharia da
Computação, Tecnologia em Redes de Computadores,
Tecnologia em Redes de Telecomunicações e Engenharia de
Telecomunicações.

OBJETIVOS DA TRILHA






Conhecer princípio de funcionamento e gerenciamento empresarial;
Compreender a técnica de manutenção de computadores;
Dominar os recursos e técnicas de programação;
Conhecer comandos de linguagem SQL;
Dominar linguagem de programação.

Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Empreendedorismo
Objetivo de aprendizagem:
plano de negócio.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou um
empreendimento produtivo,
estabelecendo objetivos e
metas, avaliando as

Compreender a organização empresarial e elaboração de

Objeto de conhecimento
Habilidades

Pesquisa de Mercado;
Planejamento Estratégico;
Estratégia Empresarial;
Sustentabilidade, Inovação e
Responsabilidade Social;
Economia colaborativa e Consumo
compartilhado;
Plano de Negócios.

Fornecer ao
estudante formas de
organização
empresarial;
- Conhecimento de
criação de plano de
negócios aliado a
pratica.
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condições e recursos
necessários para seu
alcance e definindo um
modelo de negócios.
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em suas
atividades pessoais e
profissionais, realizando as
atividades dentro dos prazos
estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Unidade curricular II – Arquitetura de computadores
Objetivo de aprendizagem: Conhecer e dominar manutenção de computadores.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
recursos criativos para
resolver problemas reais
relacionados à produtividade,
à colaboração e/ou à
comunicação.

Objeto de conhecimento
Habilidades

Cabeamento;
Padrões de Crimpagem de cabos de
rede CAT-5;
Cabeamento estruturado;
Topologia de rede ( protocolo) ;
Conceitos de Redes e Sistemas
Distribuidos;
Classificação das Redes;
Hierarquia das Camadas.

Efetuar em modo
prático a diferença de
equipamentos e
dispositivos;
Obter conhecimentos
sobre a montagem e a
manutenção de
computadores.

Unidade curricular III – Técnicas de programação
Objetivo de aprendizagem: Dominar a técnica de programação.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos

Objeto de conhecimento
Habilidades
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Associadas aos Eixos
Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
recursos criativos para
resolver problemas reais
relacionados à produtividade,
à colaboração e/ou à
comunicação.

Comandos de Entrada e Saída de
Dados Atribuição;
Prática em Desenvolvimento de
Algoritmos;
Estrutura de Repetição;
Estruturas Condicionais.

Compreender a lógica
computacional para o
desenvolvimento de
software.

Unidade curricular IV – Banco de Dados
Objetivo de aprendizagem: Conhecer as estruturas em linguagem SQL.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da escola
e do trabalho, utilizando
procedimentos e linguagens
adequados à investigação
científica.

Objeto de conhecimento
Habilidades

Inserção, seleção, alteração e
Desenvolver
exclusão de registros;
competências em
Consultas simples em tabelas –
comandos avançados e
comando SELECT;
estruturas em
Consultas com ordenação – cláusula
linguagem SQL.
ORDER BY;
Filtragem de resultados de consultas
– cláusula WHERE;
Filtragem resultados de consultas –
operadores AND, OR e NOT;
Exclusão de registros de tabela –
comandos DELETE e TRUNCATE
TABLE;
Nomes alternativos para colunas e
tabelas – Aliases com AS Funções
de Agregação (MAX, MIN, AVG,
COUNT, SUM).

Unidade curricular V – Programação para Web.
Objetivo de aprendizagem: Dominar programação pra web e técnica de projetos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Processos Criativos

Objeto de conhecimento
Habilidades

Programação front-end com HTML e

Desenvolver sistemas
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(EMIFFTP05) Selecionar e
CSS;
mobilizar intencionalmente
Programação back-end;
recursos criativos para
Linguagens server-side;
resolver problemas reais
Desenvolvimento de sites e sistemas
relacionados à produtividade,
em Web;
à colaboração e/ou à
Conexão com banco de dados.
comunicação.

web;
Aplicar técnicas de
segurança;
Conhecer os padrões
de projeto.

TRILHA III – PROGRAMADOR WEB
TEMA: Programação 3
COMPONENTES
CURRICULARES

Perfil do Professor

Engenharia de software

Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma
de Docência ou licenciado para a Educação Profissional:
Sistemas de Informação, Ciências da Computação,
Engenharia da Computação, Tecnologia em Gestão da
Tecnologia da Informação e Comunicação, Tecnologia da
Computação, Tecnologia de Desenvolvimento de Sistemas,
Administração de Sistemas de informação, Tecnologia em
Design
Gráfico,
Tecnologia em Banco de Dados, Tecnologia em Sistemas
para internet, Engenharia de Software, Engenharia da
Computação, Tecnologia em Redes de Computadores,
Tecnologia em Redes de Telecomunicações e Engenharia de
Telecomunicações.

Projetos computacionais
Banco de dados
Programação para web

OBJETIVOS DA TRILHA





Aprender técnica de desenvolvimento de projeto;
Compreender a seleção de processos de desenvolvimento de software;
Dominar linguagem SQL;
Conhecer padrões de projetos de software.

Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Projetos computacionais
Objetivo de aprendizagem:
documentação de projetos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar e

Conhecer das normas técnicas para desenvolvimento de

Objeto de conhecimento
Habilidades

Definição e Conceito de Projetos
Computacionais;

Criar condições para
desenvolvimento de
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mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou um
empreendimento produtivo,
estabelecendo objetivos e
metas, avaliando as
condições e recursos
necessários para seu
alcance e definindo um
modelo de negócios.
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em suas
atividades pessoais e
profissionais, realizando as
atividades dentro dos prazos
estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Tipos de Projetos Computacionais
Montagem das Equipes;
Escolha do tema;
Tipos de informações necessárias
sobre o tema proposto;
Pesquisa e coleta de dados com
guarda da referencia bibliográfica;
Metodologia Científica e da
Pesquisa baseada no caderno de
normas do Colégio;
Elaboração da documentação
conforme norma da ABNT.

sistemas;
Desenvolver técnicas
para desenvolvimento
de software;
Obter conhecimento
sobre as normas
técnicas (ABNT).

Unidade curricular II – Engenharia de software
Objetivo de aprendizagem:Dominar de processos para desenvolvimento de software.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
recursos criativos para
resolver problemas reais
relacionados à produtividade,
à colaboração e/ou à
comunicação.

Objeto de conhecimento
Habilidades

Fundamentos, conceitos e objetivos.
Ciclo de vida do Software. Qualidade
de Software. Metodologias e
Técnicas. Planejamento. Métricas
Requisitos, Manutenção de Software.
Gerenciamento de configuração.

Escolher e implantar o
processo mais
adequado para
desenvolvimento de
software.
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Unidade curricular III – Banco de Dados
Objetivo de aprendizagem:Dominar da linguagem SQL.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da escola
e do trabalho, utilizando
procedimentos e linguagens
adequados à investigação
científica.

Objeto de conhecimento
Habilidades

Renomear tabelas – comando
RENAME TABLE;
Modificar registros em uma tabela –
comando UPDATE;
Selecionando intervalos em consultas
– BETWEEN;
Padrões de caracteres em consultas –
cláusulas LIKE e NOT LIKE;
Usando Expressões Regulares em
consultas – REGEXP;
Valores padrão em colunas –
DEFAULT;
Backup e Restauração do Banco de
Dados – comando mysqldump.

Desenvolver
competências em
comandos avançados
e estruturas em
linguagem SQL.

Unidade curricular IV – Programação para Web
Objetivo de aprendizagem:Dominar técnicas de segurança de projetos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
recursos criativos para
resolver problemas reais
relacionados à produtividade,
à colaboração e/ou à
comunicação.

Objeto de conhecimento
Habilidades

Modelagem de Sistemas;
Documentação técnica;
Diagramas UML e processos de
desenvolvimento de software;
Desenvolvimento de sistemas web.

Desenvolver sistemas
web;
Aplicar técnicas de
segurança;
Conhecer os padrões
de projeto.

TRILHA IV – INFORMÁTICA PARA INTERNET
TEMA: Programação 4
COMPONENTES
CURRICULARES
Engenharia de software

Perfil do Professor
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma
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Projetos computacionais
Banco de dados
Programação para web

de Docência ou licenciado para a Educação Profissional:
Sistemas de Informação, Ciências da Computação,
Engenharia da Computação, Tecnologia em Gestão da
Tecnologia da Informação e Comunicação, Tecnologia da
Computação, Tecnologia de Desenvolvimento de Sistemas,
Administração de Sistemas de informação, Tecnologia em
Design
Gráfico,
Tecnologia em Banco de Dados, Tecnologia em Sistemas
para internet, Engenharia de Software, Engenharia da
Computação, Tecnologia em Redes de Computadores,
Tecnologia em Redes de Telecomunicações e Engenharia de
Telecomunicações.

OBJETIVO DA TRILHA
Produzir conhecimentos e adquirir o domínio sobre a elaboração de projetos para
web.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Projetos computacionais
Objetivo de aprendizagem: Dominar da criação de projetos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou um
empreendimento produtivo,
estabelecendo objetivos e
metas, avaliando as
condições e recursos
necessários para seu
alcance e definindo um
modelo de negócios.

Objeto de conhecimento
Habilidades

Desenvolvimento do código fonte do
sistema proposto;
Elaboração da apresentação;
Apresentação para análise de banca.

Desenvolvere aplicar
projeto, de acordo
como normas
técnicas;
Apresentar projetos
como qualidade e
proficiência.

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em suas
atividades pessoais e
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profissionais, realizando as
atividades dentro dos prazos
estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Unidade curricular II – Engenharia de software
Objetivo de aprendizagem: Dominara modelagem de sistemas.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes

Objeto de conhecimento
Habilidades

Processos Criativos
Fundamentos, conceitos e objetivos.
(EMIFFTP05) Selecionar e
Ciclo de vida do Software. Qualidade
mobilizar intencionalmente
de Software. Metodologias e
recursos criativos para
Técnicas. Planejamento. Métricas
resolver problemas reais
Requisitos, Manutenção de
relacionados à produtividade,
Software. Gerenciamento de
à colaboração e/ou à
configuração. Reengenharia.
comunicação.
Documentação.

Relacionar as
diferentes etapas de
desenvolvimento de
software;
Compreender as
etapas do
desenvolvimento de
software.

Unidade curricular III – Banco de dados
Objetivo de aprendizagem: Dominaros comandos avançados de SQL.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da escola
e do trabalho, utilizando
procedimentos e linguagens
adequados à investigação
científica.

Objeto de conhecimento
Habilidades

UNION,
JOIN,
Subqueryes,
trigger,
Parâmetros de entrada e saída,
stored procedure,
funções ,
Consultas SQL Complexas com
filtros avançados.

Desenvolver
competências em
comandos avançados e
estruturas em
linguagem SQL.
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Unidade curricular IV – Programação para web
Objetivo de aprendizagem: Dominar a linguagem de programação.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
recursos criativos para
resolver problemas reais
relacionados à produtividade,
à colaboração e/ou à
comunicação.

Objeto de conhecimento
Habilidades

Geração de páginas dinâmicas;
Segurança em aplicações web;
Controle de sessões e cookies;
Fundamentos e gerenciamento de
projetos.

Criar estruturas de
programação em
camadas;
Compreender as
funcionalidades dos
frameworks.

Orientações metodológicas
Para desenvolver as habilidades inerentes ao curso técnico em Informática para
Internet, deve-se aplicar metodologias ativas, nas quais o discente constrói o conhecimento
de forma flexível e interligada, colocando-o na condição de operador e transformador do
próprio processo de ensino.
Já o educador assume o papel de um orientador, abrindo espaço para a interação e
participação dos estudantes na construção do conhecimento.

Recursos
 Laboratório de Informática com Internet;
 Softwares instalados;
 Laboratório de Arquitetura de Computadores;
 Laboratório de Multimídia com Internet.
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Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
Eixo: Informação e Comunicação

Professores Colaboradores-Elaboradores
Adriana Volles
Ana Maria Stolfi
Antônio Carlos Nicolodi
Carlos Alberto Latzke
César Moisés França
Cristopher Daniel Sampaio Baehr
Deisi Priscila Cunha
Emanoel Spanhol
Giovana Groh
Ides HermelindaCurbani
Juliano JoyKreutzfeldt
Marcos Rodrigo Momo
Tânia Regina PoffoPlautz
Rannyer Matheus Tamanini Thom
Valquiria Maria Luiz
Willian Azevedo de Castro
Equipe SED
André Fabiano Bertozzo
Camila de Oliveira Galvagni
Letícia Vieira
Luis Duarte Vieira
RESUMO – APRESENTAÇÃO
A proposta do Curso de Desenvolvimento de Sistemas e das suas trilhas de
aperfeiçoamento visa atender as demandas crescentes na área das tecnologias.
Pensar em trilhas que estejam pautadas nas demandas locais torna-se relevante,
pois Santa Catarina é referência em tecnologias. Segundo o site “Inovação – Sebrae Minas”,
o estado se destaca como polo tecnológico, concentrando empresas de equipamentos de
alta tecnologias e valor agregado. Sabe-se que a concorrência no mercado mundial torna
obrigatório o novo padrão de produtividade configurado pela combinação de ciência,
tecnologia avançada e grandes investimentos.
Habilitação Profissional
Carga Horária Semanal
Carga Horária do curso

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
23 aulas
1472 horas

Certificações Intermediárias
Trilha 1

Operador de Computador

Trilha 2

Programador Web
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Trilha 3

Administrador de Banco de Dados

Trilha 4

Programador de Sistemas

OBJETIVOS
Objetivo geral
Possibilitar ao educando a construção do conhecimento científico, técnico e das
formas de organização social para ser capaz de criar soluções originais para problemas que
exigem criatividade, a partir do domínio do conhecimento, a fim de formar profissionais
técnicos de nível médio aptos a desenvolver funções no trabalho, com maior perspectiva de
empregabilidade nas áreas de produtos e serviços de tecnologia da informação.
Objetivos específicos
● Desenvolver, através de uma concepção mais ampla de educação, todas as
dimensões educativas que ocorrem no âmbito das relações sociais;
● Conhecer a tecnologia e a produção para utilizar a estrutura de dados na
resolução de problemas computacionais;
● Desenvolver habilidades para o espírito de liderança na coordenação de equipes
de trabalho;
● Motivar o estudante à busca do desenvolvimento humano, técnico e científico
através de uma abordagem integradora entre o Ensino Médio e Técnico;
● Desempenhar funções gerenciais e técnicas, na qualidade de agente de
transformação social, de forma a contribuir para o desenvolvimento socioeconômico;
● Elaborar e prestar manutenção em programas para computadores;
● Auxiliar o analista na elaboração de projetos e desenvolvimento de sistemas;
● Construir e manter banco de dados garantindo os aspectos de segurança,
integridade e recuperação de informação;
● Dar suporte na instalação e utilização de aplicativos em geral;
● Interagir de forma criativa e dinâmica no mundo do trabalho e na sociedade.

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
O Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, de acordo com o Catálogo Nacional
de Cursos Técnicos, será habilitado para:
● Desenvolver
sistemas
computacionais
utilizando
ambiente
de
desenvolvimento;
● Dimensionar requisitos e funcionalidades do sistema;
● Realizar testes funcionais de programas de computador e aplicativos;
● Manter registros para análise e refinamento de resultados;
● Executar manutenção de programas de computador e suporte técnico;
● Realizar modelagem de aplicações computacionais;
● Codificar aplicações e rotinas utilizando linguagens de programação
específicas;
● Executar alterações e manutenções em aplicações e rotinas de acordo com
as definições estabelecidas;
● Prestar apoio técnico na elaboração da documentação de sistemas;
● Realizar prospecções, testes e avaliações de ferramentas e produtos de
desenvolvimento de sistemas;
Para atuação como Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, são fundamentais:
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● Conhecer os saberes relacionados aos processos de planejamento e
execução de projetos computacionais de forma a garantir a entrega de produtos
digitais, a análise de softwares, a testagem de protótipos, de acordo com suas
finalidades;
● Conhecer os saberes relacionados às normas técnicas, à liderança de
equipes, à solução de problemas técnicos e à assertividade na comunicação de
laudos e análises.

Certificações Intermediárias
Trilha I – Operador de Computador
Perfil profissional: Utiliza sistemas operacionais, aplicativos e periféricos na
organização de dados e sistemas computacionais.
Trilha II – Programador Web
Perfil profissional: Desenvolve e mantém projetos para a web. Utiliza linguagens de
programação, banco de dados e recursos para a segurança da informação. Utiliza recursos
de imagens, vídeos, animações, linguagens de marcação e folha de estilo para
desenvolvimento web.
Trilha III – Administrador de Banco de Dados
Perfil profissional: Implementa, administra, instala e realiza manutenção em
servidores de banco de dados. Documenta todas as etapas do processo. Gerencia o
sistema de banco de dados e o acesso às informações.
Trilha IV – Programador de Sistemas
Perfil profissional: Realiza a manutenção e programação de sistemas
computacionais podendo utilizar banco de dados. Documenta as etapas do processo.

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO
Componentes Curriculares

Lógica para Desenvolvimento de Sistemas

Carga
Horária
Semanal
6

Carga
Horária
Semestral
96h

Introdução a Linguagem de Programação

10

160h

Fundamentos e operação de Computação

4

64h

3

48h

23 aulas
5

368h
80 horas

6

96h

6

96h

6

96h

23 aulas

368h

Trilhas

Trilha I –
Operador de
Computador

Empreendedorismo
Carga Horária da Trilha I
Infraestrutura Computacional
Trilha II–
Programador
Web

Práticas em Desenvolvimento de Sistemas 1
Práticas em Desenvolvimento de Sistemas 2
Introdução a Banco de Dados
Carga Horária da Trilha II
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5
6
6
6

80 horas
96h
96h
96h

23 aulas
7

368h
112 horas
112 horas

Modelagem de Dados
Trilha III –
Linguagem SQL
Administrado
Práticas em Desenvolvimento de Sistemas 3
r de Banco de
Prototipagem em UX Design
Dados
Carga Horária da Trilha III
Projeto de Software
Trilha IV –
Programador
de Sistemas

Práticas em Desenvolvimento de Sistemas 4

Modelagem de Sistemas /Uml
Relacionamento Interpessoal
Carga Horária da Trilha IV
Carga Horária Total do Curso Técnico em Desenvolvimento
de Sistemas

7
5
4
23 aulas

80 horas
64 horas
368h
1472 horas

TRILHA I – OPERADOR DE COMPUTADOR
TEMA: Recursos operacionais e tecnológicos – manipulação e usabilidade
COMPONENTES
CURRICULARES
Lógica para
Desenvolvimento de
Sistemas
Introdução a Linguagem
de Programação
Fundamentos e operação
de Computação

Empreendedorismo

Perfil do Professor
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma
de Docência ou licenciado para a Educação Profissional:
Informática, Sistemas de Informação, Ciências da
Computação, Engenharia da Computação, Tecnologia em
Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação,
Tecnologia da Computação, Tecnologia de Desenvolvimento
de Sistemas, Administração de Sistemas de informação,
Tecnologia em Design Gráfico, Tecnologia em Banco de
Dados, Tecnologia em Sistemas para internet, Engenharia de
Software, Engenharia da Computação, Tecnologia em Redes
de Computadores, Tecnologia em Redes de
Telecomunicações e Engenharia de Telecomunicações.
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma
de Docência ou licenciado para a Educação Profissional:
Economia, Administração, Comércio Exterior, Gestão de
Políticas Públicas, Administração Pública, Negócios
Internacionais, Relações Internacionais, Ciências Contábeis,
Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão financeira,
Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Comércio Exterior,
Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em Gestão da
Qualidade, Tecnologia em Gestão Empresarial, Tecnologia em
Contabilidade.

Objetivo da trilha:
Desenvolver a capacidade de raciocínio lógico, ter visão sistêmica do todo,
desenvolvendo e operando conceitos em desenvolvimento de aplicações locais, a fim de
entender os desafios da ética e da sociedade alinhada aos pilares da tecnologia, inovação e
empreendedorismo.
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Unidades / Componentes curriculares
Unidade curricular I – Lógica para Desenvolvimento de Sistemas
Objetivo de aprendizagem: Conhecer e aplicar metodologias de análise de problemas e
formulação de algoritmos, para traduzir algoritmos em programas, em uma linguagem de
alto nível.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Investigação científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e avaliando
as atividades realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções para
o problema identificado, a
descrição de proposições
lógicas por meio de
fluxogramas, a aplicação de
variáveis e constantes, a
aplicação de operadores
lógicos, de operadores
aritméticos, de laços de
repetição, de decisão e de
condição.
Processos criativos
(EMIFFTP05) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
recursos criativos para
resolver problemas reais
relacionados à produtividade,
à colaboração e/ou à
comunicação.

Objeto de conhecimento
Habilidades

Conceitos essenciais de lógica com Utilizar as estruturas de
associação às situações da vida
dados fundamentais
real. Conceitos e aplicação das
para a construção de
técnicas de desenvolvimento sobre
algoritmos,
proposições, conectivos lógicos e
representados de
tabela verdade. Lógica booleana e
maneira consistente
portas lógicas. Análise e resolução
através da
de problemas. Técnicas de
interpretação de
elaboração de algoritmos
problemas, gerando
envolvendo dados de entrada, dados
assim, soluções a
de saída e estratégia para resolução
serem desenvolvidas
de problemas. Conceitos,
de maneira organizada,
representações e estruturas de
coesa e adequada.
algoritmos nas formas narrativa
(linguagem natural), gráfica
(fluxogramas) e código de linguagem
de programação. Conceitos e
aplicação dos tipos de dados
primitivos, variáveis e constantes,
estruturas homogêneas (vetores e
matrizes) e heterogêneas (registros).
Comandos de leitura e gravação,
escolha, estruturas de repetição,
modularização e subprogramas
(procedimentos e funções).
Importância da documentação nos
processos de programação.

● Unidade curricular II – Introdução a Linguagem de Programação
Objetivos de aprendizagem:
Conhecer os conceitos básicos de computação, reconhecendo a importância do histórico da
computação e suas implicações sobre os processos atuais;
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Entender os processos básicos de processamento de dados e organização da informação,
através da compreensão dos problemas computacionais relacionados à tecnologia da
informação e,mediante estes, converter ideias em código de máquina.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes

Objeto de conhecimento

Investigação Científica
Conceito de Algoritmo; Conceito de
(EMIFFTP03) Selecionar e
programa; Conceitos básicos de
sistematizar, com base em
linguagens de programação de alto
estudos e/ou pesquisas
nível: Tipos primitivos, Variáveis,
(bibliográfica, exploratória,
atribuição, operadores, expressões;
de campo, experimental etc.)
Sequenciamento de instruções;
em fontes confiáveis,
Controle de fluxo de execução:
informações sobre
Estruturas de seleção e repetição;
problemas do cotidiano
Vetores e Matrizes; Introdução aos
pessoal, da escola e do
tipos estruturados de dados; Entrada
trabalho, identificando os
e saída de dados; Implementação de
diversos pontos de vista e
programas de pequeno porte;
posicionando-se mediante
Conceitos fundamentais de
argumentação, com o
orientação a objeto (classe, objeto,
cuidado de citar as fontes
atributo, método, encapsulamento,
dos recursos utilizados na
associação (agregação e
pesquisa e buscando
composição, herança e
apresentar conclusões com o
polimorfismo).
uso de diferentes mídias.
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
recursos criativos para
resolver problemas reais
relacionados à produtividade,
à colaboração e/ou à
comunicação.
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou um
empreendimento produtivo,
estabelecendo objetivos e
metas, avaliando as
condições e recursos
necessários para seu
alcance e definindo um
modelo de negócios.

Habilidades

Utilizar de forma correta
conforme a sintaxe da
linguagem, as
estruturas da
linguagem (declaração
de variáveis,
condicionais, laços de
repetição).
Conhecer as palavras
reservadas e sua
utilização.
Trabalhar com tipos de
dados primitivos
(imutáveis) e tipos de
dados por referência
(mutáveis).
Desenvolver programas
seguindo o formato de
programação
procedural.
Compreender e utilizar
a modularização de
algoritmos através de
funções ou métodos.
Compreender conceitos
básicos da
Programação Orientada
a Objetos.

134

● Unidade curricular III – Fundamentos e operação de Computação
Objetivos de aprendizagem:
Conhecer os conceitos básicos de computação, reconhecendo a importância do histórico de
computação e suas implicações sobre os processos atuais;
Entender os processos básicos de processamento de dados e organização da informação,
através da compreensão dos problemas computacionais, relacionados à tecnologia da
informação.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes

Objeto de conhecimento

Investigação Científica
Conceitos de hardware e software;
(EMIFFTP01) Investigar,
conceitos de sistemas operacionais;
analisar e resolver
fundamentos e conceitos de redes
problemas do cotidiano
de computadores; editores de texto;
pessoal, da escola e do
planilhas eletrônicas; editores de
trabalho, considerando
apresentação; ferramentas de
dados e informações
pesquisa; ferramentas de tradução;
disponíveis em diferentes
gerenciamento de dispositivos e
mídias, planejando,
aplicativos; manipulação de
desenvolvendo e avaliando
arquivos; organização de ambientes
as atividades realizadas,
de trabalho: princípios de
compreendendo a
organização; organização de
proposição de soluções para ferramentas e instrumentos: formas
o problema identificado, a
e importância; organização do
descrição de proposições
espaço de trabalho; uso racional dos
lógicas por meio de
recursos; sistemas de numeração.
fluxogramas, a aplicação de
variáveis e constantes, a
aplicação de operadores
lógicos, de operadores
aritméticos, de laços de
repetição, de decisão e de
condição.
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
recursos criativos para
resolver problemas reais
relacionados à produtividade,
à colaboração e/ou à
comunicação.

Habilidades

Ter visão sistêmica
sobre a área da
computação como um
todo, reconhecendo a
importância do
acompanhamento da
velocidade do processo
de inovação
tecnológica.
Ter visão crítica a
respeito de questões
práticas relacionadas à
utilização da
informática.
Ser criativo na
resolução de novos
problemas e no
enfrentamento de
novos desafios, sendo
capaz de resolver estes
problemas de forma
proativa, autônoma e
independente.
Zelar pelo respeito,
pela ética e
desenvolver a
capacidade de
expressão oral e
escrita.
Utilizar os recursos
computacionais de
maneira adequada e
eficiente.
Compreender aspectos
técnicos relacionados à
computação, tais como
sistemas de
numeração, sistemas
operacionais,
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aplicativos, internet e
afins.

Unidade curricular IV – Empreendedorismo
Objetivos de aprendizagem:
Entender os desafios da ética e da sociedade alinhada aos pilares da tecnologia, inovação e
empreendedorismo;
Inovar o pensamento e contextualizar os conceitos de ética em uma sociedade fluida e em
constante modificação, compreendendo a existência dediferentes valores, padrões de
consumo e capacidade de acesso às tecnologias de mídia;
Relacionar e aliar a competência profissional, científica e humanística para atuarem em
diferentes contextos organizacionais e sociais com ética e responsabilidade social;
Compreender e analisar as atividades do mundo dos negócios, através de uma visão
empreendedora;
Reconhecer o empreendedorismo com uma arte que pode ser aprendida, praticada e
desenvolvida.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou um
empreendimento produtivo,
estabelecendo objetivos e
metas, avaliando as
condições e recursos
necessários para seu
alcance e definindo um
modelo de negócios.
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em suas
atividades pessoais e
profissionais, realizando as
atividades dentro dos prazos
estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de

Objeto de conhecimento
Habilidades

Conceitos, processos, desafios e
oportunidades do
empreendedorismo e do
intraempreendedorismo,
Características do empreendedor,
elementos fundamentais da
formação empreendedora.
Dimensões econômicas e
comportamentais, estratégias
empresariais.
Comportamento empreendedor.
Evolução do mercado
empreendedor, sua criatividade e
inovação e diferencial competitivo.
Networking empresarial, plano de
negócio, metodologias ágeis do
negócio.

Compreender que o
mundo complexo dos
empreendedores
envolve o ser humano
indissociável, no campo
pessoal e no
profissional.
Aprender a identificar o
comportamento
empreendedor, bem
como as características
deste comportamento.
Definir as
características, as
atitudes e o
comportamento que
constroem um
empreendedor.
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forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

TRILHA II – PROGRAMADOR WEB
TEMA: Linguagens e projetos voltados para web
COMPONENTES
CURRICULARES
Infraestrutura Computacional
Práticas em Desenvolvimento
de Sistemas 1
Práticas em Desenvolvimento
de Sistemas 2

Introdução a Banco de Dados

Perfil do Professor
Curso Superior com complementação pedagógica ou
Diploma de Docência ou licenciado para a Educação
Profissional: Informática, Sistemas de Informação, Ciências
da Computação, Engenharia da Computação, Tecnologia
em Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação,
Tecnologia da Computação, Tecnologia de Desenvolvimento
de Sistemas, Administração de Sistemas de informação,
Tecnologia em Design Gráfico, Tecnologia em Banco de
Dados, Tecnologia em Sistemas para internet, Engenharia
de Software, Engenharia da Computação, Tecnologia em
Redes de Computadores, Tecnologia em Redes de
Telecomunicações e Engenharia de Telecomunicações.

OBJETIVOS DA TRILHA
●
●
●

Compreender o funcionamento das redes computacionais aplicando técnicas e
ferramentas de análise;
Compreender e resolver problemas através da interpretação de cenários do mundo
real, convertendo ideias em código de máquina;
Aplicar as técnicas para normalização e melhorias nos projetos de bancos de dados.

Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I –Infraestrutura Computacional
Objetivos de aprendizagem:
Entender os conceitos e fundamentosdas redes de computadores e suas tecnologias atuais,
bem o seu funcionamento;
Compreender as arquiteturas, seus protocolos e aplicações principais, ferramentas e
técnicas utilizadas na gerência de uma rede de computadores;
Entender a necessidade da gerência e administração de redes para desenvolvimento de
novas soluções com as tecnologias mais largamente utilizadas no mercado.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Investigação científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver

Objeto de conhecimento

Habilidades

O que é uma rede de computador
e sua evolução; Arquiteturas e
tipos de Redes de computador;

Ter visão sistêmica
sobre a área da
computação como um
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problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e avaliando
as atividades realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções para
o problema identificado, a
descrição de proposições
lógicas por meio de
fluxogramas, a aplicação de
variáveis e constantes, a
aplicação de operadores
lógicos, de operadores
aritméticos, de laços de
repetição, de decisão e de
condição.
Processos criativos
(EMIFFTP05) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
recursos criativos para
resolver problemas reais
relacionados à
produtividade, à colaboração
e/ou à comunicação.
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em suas
atividades pessoais e
profissionais, realizando as
atividades dentro dos prazos
estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Meios de transmissão e conceitos
de cabeamento estruturado;
Elementos de uma rede de
computadores e seus protocolos
(acesso e comunicação); TCP/IP:
arquitetura e serviços; Modelo
Cliente/Servidor; Conceitos
básicos de sistemas operacionais
e sua evolução aos Sistemas
Operacionais de Rede; Estrutura
e função dos Sistemas
Operacionais; Gerência de
usuários, processos, arquivos e
dispositivos; Introdução a Scripts
e a programação concorrente;
Segurança em Sistemas
operacionais e Redes.

todo, reconhecendo a
importância do
acompanhamento da
velocidade do processo
de inovação
tecnológica.
Compreender, através
das mais diversificadas
interpretações, a
conexão entre as
relações de
comunicação, network,
armazenamento de
dados e a forma como
se interrelacionam, com
base em tendências
cliente-servidor em
seus níveis de
criticidade e segurança
de dados.
Desenvolver uma visão
aprofundada e crítica
sobre os problemas e
as questões práticas
relacionadas à
utilização e implantação
de redes de
computadores.
Resolver problemas de
forma criativa e
proativa, autônoma e
independente,
considerando-se o
respeito pela ética e a
capacidade de
expressão oral e
escrita.
Saber identificar
vantagens e
desvantagens de
diferentes técnicas de
armazenamento de
dados e virtualização.
Reconhecer e
diferenciar diferentes
métodos de
recuperação de dados
e processamento.
Reconhecer os
principais
componentes,
problemas e processos
envolvidos na
construção e gestão de
um centro de dados.
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● Unidade curricular II – Práticas em Desenvolvimento de Sistemas 1
Objetivos de aprendizagem:
Compreender os fundamentos e técnicas lógicas e operacionais para desenvolvimento de
sistemas computacionais;
Visualizar necessidades que envolvem a informática, partindo de concepções teóricas e
práticas contemporâneas para desenvolver a codificação de programas computacionais
utilizando lógica de programação de acordo com as técnicas e práticas recomendadas para
desenvolvimento de sistemas;
Entender conceitos e práticas presentes no contexto da tecnologia da informação e dos
sistemas de informação.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Investigação científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e avaliando
as atividades realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções para
o problema identificado, a
descrição de proposições
lógicas por meio de
fluxogramas, a aplicação de
variáveis e constantes, a
aplicação de operadores
lógicos, de operadores
aritméticos, de laços de
repetição, de decisão e de
condição.
Processos criativos
(EMIFFTP05) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
recursos criativos para
resolver problemas reais
relacionados à
produtividade, à colaboração
e/ou à comunicação.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Analise e projeto de sistemas
computacionais segundo
metodologias adequadas e
recomendações de qualidade e
de segurança.
Sistemas computacionais
segundo as especificações e
paradigmas da lógica e das
linguagens de programação web.
Suporte a sistemas
computacionais, uso de forma
alinhada e atualizada com o seu
propósito.
Avaliação e teste de sistemas
computacionais.
Criação de páginas dinâmicase
interação com banco de dados.
Desenvolvimento de aplicações
web, com a geração de
relatórios, gráficos e interfaces.

Compreender a
necessidade, assim
como o surgimento da
programação voltada
para internet, com base
na Linguagem Php.
Compreender os
elementos básicos, os
requisitos mínimos de
programação e objetos
da linguagem.
Identificars ferramentas
compatíveis para o
desenvolvimento de
soluções, assim como
prover a devida
configuração.
Planejar soluções
compatíveis mediante
as necessidades dos
usuários, através da
coleta de requisitos
propositados como
futuras funcionalidades.
Desenvolver soluções
compatíveis como
mercado atual, como a
codificação de novas
ferramentas, com o uso
de metodologias e/ou
processos de software
atuais.
Prover o suporte, a
correção de erros e a
proposição de
mudanças cabíveis
mediante o uso de
sintaxe e semântica de
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linguagem.
● Unidade curricular III – Práticas em Desenvolvimento de Sistemas 2
Objetivos de aprendizagem:
Compreender os fundamentos e técnicas lógicas e operacionais para desenvolvimento de
sistemas computacionais;
Visualizar necessidades que envolvem a informática, partindo de concepções teóricas e
práticas contemporâneas para desenvolver a codificação de programas computacionais
utilizando lógica de programação de acordo com as técnicas e práticas recomendadas para
desenvolvimento de sistemas;
Entender conceitos e práticas presentes no contexto da tecnologia da informação e dos
sistemas de informação.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Investigação científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e avaliando
as atividades realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções para
o problema identificado, a
descrição de proposições
lógicas por meio de
fluxogramas, a aplicação de
variáveis e constantes, a
aplicação de operadores
lógicos, de operadores
aritméticos, de laços de
repetição, de decisão e de
condição.
Processos criativos
(EMIFFTP05) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
recursos criativos para
resolver problemas reais
relacionados à
produtividade, à colaboração
e/ou à comunicação.
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o

Objeto de conhecimento

Habilidades

Conceitos estruturantes da área,
bem como a estrutura e
arquitetura da linguagem de
programação.
Organização básica do código;
Inferência de tipos; Interpolação
de strings; Notação ponto; Leitura
de dados do console; Formatação
de números; Conversões;
Estruturas de controle: Coleções;
Classes; Struct; Classes vsstruct;
Parâmetros por referência
(ref/out); Métodos e funções;
Exceções; Tratamento de erros;
Criação de exceções
personalizadas; Exploração de
api’s; Trabalho com diretórios;
Uso de path; Delegates; Eventos
e a keyword “event”; Métodos de
extensão; Threads e tasks.

Compreender a
necessidade, assim
como o surgimento da
programação voltada
para internet, com base
na Linguagem C#.
Compreender os
elementos básicos, os
requisitos mínimos de
programação e objetos
da linguagem.
Identificar ferramentas
compatíveis para o
desenvolvimento de
soluções, assim como
prover a devida
configuração.
Planejar soluções
compatíveis mediante
as necessidades dos
usuários, através da
coleta de requisitos
propositados como
futuras funcionalidades.
Desenvolver soluções
compatíveis como
mercado atual, como a
codificação de novas
ferramentas, com o uso
de metodologias e/ou
processos de software
atuais.
Prover o suporte, a
correção de erros e a
proposição de
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mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou um
empreendimento produtivo,
estabelecendo objetivos e
metas, avaliando as
condições e recursos
necessários para seu
alcance e definindo um
modelo de negócios.

mudanças cabíveis
mediante o uso de
sintaxe e semântica de
linguagem.

● Unidade curricular IV – Introdução a Banco de Dados
Objetivos de aprendizagem:
Compreender a definição, a construção e o manejo de um banco de dados para diversas
aplicações;
Compreender as fases que compõem o projeto de banco de dados;
Entender o conceito de um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD),
conhecendo as funções de um administrador de banco de dados.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Investigação científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e avaliando
as atividades realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções para
o problema identificado, a
descrição de proposições
lógicas por meio de
fluxogramas, a aplicação de
variáveis e constantes, a
aplicação de operadores
lógicos, de operadores
aritméticos, de laços de
repetição, de decisão e de
condição.
Processos criativos
(EMIFFTP05) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
recursos criativos para
resolver problemas reais
relacionados à

Objeto de conhecimento

Habilidades

Principais Conceitos de Bancos
De Dados; Arquiteturas, Cliente
Servidor, Software e Banco De
Dados; Formatos de
Comunicação Cliente Servidor;
Controle, execução e
desempenho de Serviços e
Portas de Comunicação;
Formatos de Acesso Remoto;
Conceitos sobre servidores e
Arquiteturas de Comunicação de
Dados; Arquiteturas de
Servidores de Bancos de Dados;
Arquiteturas de Sistemas
Operacionais e Serviços;
Configurações e disponibilização
de serviços de Bancos De Dados;
Controle e Monitoramento de
Serviços; Suporte e Acesso
Remoto aos Serviços.

Compreender os
principais conceitos de
bancos de dados.
Entender sobre as
arquiteturas, cliente
servidor, de software e
banco de dados.
Diferenciar os formatos
de comunicação cliente
servidor.
Controlar a execução e
desempenho de
serviços e portas de
comunicação.
Implementar formatos
de acesso remoto.
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produtividade, à colaboração
e/ou à comunicação.

TRILHA III – ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS
TEMA: Gerenciando e administrando banco de dados
COMPONENTES
CURRICULARES
Modelagem de Dados

Perfil do Professor

Curso Superior com complementação pedagógica ou
Diploma de Docência ou licenciado para a Educação
Profissional: Informática, Sistemas de Informação, Ciências
Linguagem SQL
da Computação, Engenharia da Computação, Tecnologia
em Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação,
da
Computação,
Tecnologia
de
Práticas em Desenvolvimento Tecnologia
Desenvolvimento de Sistemas, Administração de Sistemas
de Sistemas 3
de informação, Tecnologia em Design Gráfico, Tecnologia
em Banco de Dados, Tecnologia em Sistemas para
internet, Engenharia de Software, Engenharia da
Prototipagem em UX Design
Computação, Tecnologia em Redes de Computadores,
Tecnologia em Redes de Telecomunicações e Engenharia
de Telecomunicações.
OBJETIVO DA TRILHA
Desenvolver projetos de modelagem de dados manipulando códigos de Sqlvia
resolução de problemas através da interpretação de cenários do mundo real, convertendo
ideias em código de máquina.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Modelagem de Dados
Objetivo de aprendizagem: Conhecer e aplicar as metodologias adequadas à modelagem
de dados.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Investigação científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e avaliando
as atividades realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções para

Objeto de conhecimento

Habilidades

Regras de negócio de um Projeto
Relacional; Tabelas e bases de
dados; Limites das interações
entre os dados; Soluções para
garantia da Integridade de dados;
Conceito de entidade e atributos;
Estrutura das tabelas; Tipos de
dados; Restrições; Atributos
Chave; Cardinalidade; Modelo
Entidade Relacional; Formulário
de Normalização; Otimização dos
Projetos; Prevenção de
Anomalias Comuns; Integridade

Saber representar as
regras de negócio
através de um projeto
relacional.
Interpretar e construir
as tabelas e bases de
dados.
Identificar e determinar
os limites das
interações entre os
dados.
Projetar soluções que
garantam a integridade
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o problema identificado, a
descrição de proposições
lógicas por meio de
fluxogramas, a aplicação de
variáveis e constantes, a
aplicação de operadores
lógicos, de operadores
aritméticos, de laços de
repetição, de decisão e de
condição.

dos Dados.

de dados.

Processos criativos
(EMIFFTP06) Propor e testar
soluções éticas, estéticas,
criativas e inovadoras para
problemas reais
relacionados à
produtividade, à colaboração
e/ ou à comunicação,
observando a necessidade
de seguir as boas práticas
de segurança da informação
no uso das ferramentas.
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em suas
atividades pessoais e
profissionais, realizando as
atividades dentro dos prazos
estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.
● Unidade curricular II – Linguagem SQL
Objetivo de aprendizagem: Conhecer, compreender e aplicar a linguagem SQL.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades
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Investigação científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e avaliando
as atividades realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções para
o problema identificado, a
descrição de proposições
lógicas por meio de
fluxogramas, a aplicação de
variáveis e constantes, a
aplicação de operadores
lógicos, de operadores
aritméticos, de laços de
repetição, de decisão e de
condição.

Conceitos estruturantes da área,
bem como a estrutura da
linguagemSql.
Domínio dos Grupos de
Comandos a Linguagem Sql;
Ddl(Linguagem de definição de
Dados); Dml(Linguagem de
manipulação de dados);
Dcl(Linguagem de controle de
dados); Dql(Linguagem de
consulta de dados);
Dtl(Linguagem de transação de
Dados) Objeto De
Conhecimento;Comandos De
Criação, Alteração e Exclusão
De Objetos; Create, Alter, Drop;
Criar Usuários, Permitir Ou
Restringir Acesso aos Bancos De
Dados; Grant, Revoke;
Comandos De Inserção,
Alteração E Exclusão De Dados;
Insert, Update, Delete; Funções
Da Linguagem Sql; Funções
Agregadoras; Funções Escalares;
Processos criativos
Cláusulas Sql. Select, From,
(EMIFFTP06) Propor e testar
InnerJoin, Where; Consultas
soluções éticas, estéticas,
Com Operações Aritméticas;
criativas e inovadoras para
Subconsultas; Consultas
problemas reais
Envolvendo Mais De Uma
relacionados à
Tabela; Otimização De Tarefas:
produtividade, à colaboração
Procedures, Functions, View,
e/ ou à comunicação,
Index, Trigger; Controle De
observando a necessidade
Execução Das Operações;
de seguir as boas práticas
Transaction, Commit, Rollback.
de segurança da informação
no uso das ferramentas.

Compreender
problemas e organizar
dados.
Conhecer as fases que
compõem o
desenvolvimento de um
banco de dados, assim
como a sua correta
utilização e
implementação.
Compreender e aplicar
de maneira apropriada
a linguagem Sql, para a
implementação de um
banco de dados em seu
contexto de definição,
manipulação, controle,
consulta e transação de
dados.

● Unidade curricular III – Práticas em Desenvolvimento de Sistemas 3
Objetivos de aprendizagem:
Compreender os fundamentos e técnicas lógicas e operacionais para desenvolvimento de
sistemas computacionais;
Visualizar necessidades que envolvem a informática, partindo de concepções teóricas e
práticas contemporâneas para desenvolver a codificação de programas computacionais
utilizando lógica de programação de acordo com as técnicas e práticas recomendadas para
desenvolvimento de sistemas;
Entender conceitos e práticas presentes no contexto da tecnologia da informação e dos
sistemas de informação.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades
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Investigação científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e avaliando
as atividades realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções para
o problema identificado, a
descrição de proposições
lógicas por meio de
fluxogramas, a aplicação de
variáveis e constantes, a
aplicação de operadores
lógicos, de operadores
aritméticos, de laços de
repetição, de decisão e de
condição.

Conceitos estruturantes da área,
bem como a estrutura da
linguagem de programação em
Python.
Introdução a Linguagem Python e
ao Framework Django;
Formulários Web: Criação de
Formulários; MVC (Definições
sobre MVC, camadas Model,
View e Controler); Bootstrap
(Instalação e configuração do
Bootstrap); Criação de páginas
com Bootstrap, Django e Python;
Tratamento e funções dos
formulários (criação de template
com Django);Conexão com banco
de dados Criação de base de
dados simples; Integração de
aplicação com o Banco de dados;
CRUD – Create, Read, Update e
Delete em registros de banco de
dados.

Processos criativos
(EMIFFTP06) Propor e testar
soluções éticas, estéticas,
criativas e inovadoras para
problemas reais
relacionados à
produtividade, à colaboração
e/ ou à comunicação,
observando a necessidade
de seguir as boas práticas
de segurança da informação
no uso das ferramentas.

Compreender a
necessidade, assim
como o surgimento da
programação voltada
para internet, com base
na Linguagem Phyton.
Compreender os
elementos básicos, os
requisitos mínimos de
programação e objetos
da linguagem.
Identificar ferramentas
compatíveis para o
desenvolvimento de
soluções, assim como
prover a devida
configuração.
Planejar soluções
compatíveis mediante
as necessidades dos
usuários, através da
coleta de requisitos
propositados como
futuras funcionalidades.
Desenvolver soluções
compatíveis como
mercado atual, como a
codificação de novas
ferramentas, com o uso
de metodologias e/ou
processos de software
atuais.
Prover o suporte, a
correção de erros e a
proposição de
mudanças cabíveis
mediante o uso de
sintaxe e semântica de
linguagem.

● Unidade curricular IV – Prototipagem em UX Design
Objetivo de aprendizagem: Conhecer diferentes metodologias para a prototipagem UX
design, compreendendo princípios e conceitos de usabilidade e ergonomia baseado na
experiência do usuário.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades
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Investigação científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e avaliando
as atividades realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções para
o problema identificado, a
descrição de proposições
lógicas por meio de
fluxogramas, a aplicação de
variáveis e constantes, a
aplicação de operadores
lógicos, de operadores
aritméticos, de laços de
repetição, de decisão e de
condição.

Princípios e conceitos de
usabilidade e ergonomia, critérios
ergonômicos, agrupamento e
distinção, legibilidade, heurísticas
de usabilidade, interação homemcomputador, medida e critérios de
qualidade dos objetos e interfaces
acrescida à utilidade dos
mesmos. Conceitos de design de
interface de usuário,
UsereXperience (UX) e
usabilidade, design thinking e
design system orientado ao
usuário e suas etapas, análise de
contexto, prototipação de design
de interfaces de usuário, design
visual, avaliação e consideração
de usabilidade e experiência do
usuário, pesquisa qualitativa
Persona X Público alvo,
idealização, métricas de UX e
Kpi´s, engajamento do usuário.
Analise de contexto: identificação
do problema, ideação, análise de
Processos criativos
usuários, tarefas, dispositivos,
(EMIFFTP06) Propor e testar
ambientes e especificação de
soluções éticas, estéticas,
requisitos de usabilidade.
criativas e inovadoras para
problemas reais
relacionados à
produtividade, à colaboração
e/ ou à comunicação,
observando a necessidade
de seguir as boas práticas
de segurança da informação
no uso das ferramentas.

Compreender a
existência de conceitos
técnicos
(computacionais,
psicológicos,
antropológicos) na
estruturação de
interfaces homemcomputador.
Relacionar as
disciplinas de
programação e
engenharia de software
com os conceitos de
interface homemcomputador.
Entender e visualizar os
diferentes modos de
interação homemcomputador e suas
complexidades.

Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou um
empreendimento produtivo,
estabelecendo objetivos e
metas, avaliando as
condições e recursos
necessários para seu
alcance e definindo um
modelo de negócios.
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TRILHA IV – PROGRAMADOR DE SISTEMAS.
Tema: Projetos e soluções de sistemas de informação
COMPONENTES
CURRICULARES
Projeto de Software

Perfil do Professor

Curso Superior com complementação pedagógica ou
Diploma de Docência ou licenciado para a Educação
Profissional: Informática, Sistemas de Informação, Ciências
Práticas em Desenvolvimento da Computação, Engenharia da Computação, Tecnologia
em Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação,
de Sistemas 4
Tecnologia da Computação, Tecnologia de
Modelagem de Sistemas /Uml
Desenvolvimento de Sistemas, Administração de Sistemas
de informação, Tecnologia em Design Gráfico, Tecnologia
em Banco de Dados, Tecnologia em Sistemas para
internet, Engenharia de Software, Engenharia da
Computação, Tecnologia em Redes de Computadores,
Tecnologia em Redes de Telecomunicações e Engenharia
de Telecomunicações.
Relacionamento Interpessoal
Curso Superior com complementação pedagógica ou
Diploma de Docência ou licenciado para a Educação
Profissional: Economia, Administração, Comércio Exterior,
Gestão de Políticas Públicas, Administração Pública,
Negócios Internacionais, Relações Internacionais, Ciências
Contábeis, Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão
financeira, Tecnologia em Marketing, Tecnologia em
Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão Comercial,
Tecnologia em Gestão da Qualidade, Tecnologia em
Gestão Empresarial, Tecnologia em Contabilidade.

OBJETIVO DA TRILHA
Desenvolver habilidades e competências na forma de se posicionar, relacionar-se e
trabalhar em equipe dentro de todo contexto comportamental, identificando as melhores
práticas de gestão de projetos, a fim ser capaz de resolver problemas através da
interpretação de cenários do mundo real, convertendo ideias em código de máquina.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Projeto de Software
Objetivos de aprendizagem:
Elaborar e desenvolver um projeto integrador entre as diversas disciplinas aplicando
metodologias de projetos, realizando pesquisas, com concepção e postura metodológicas,
voltadas para o envolvimento e busca da interdisciplinaridade, da contextualização de
saberes e da inter-relação entre teoria e prática;
Experimentar a prática para o desenvolvimento de um sistema computacional funcional
completo, compreendendo a persistência de dados e interface gráfica.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades
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Investigação científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da escola
e do trabalho, utilizando
procedimentos e linguagens
adequados à investigação
científica.
Processos criativos
(EMIFFTP05) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
recursos criativos para
resolver problemas reais
relacionados à
produtividade, à colaboração
e/ou à comunicação.
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou um
empreendimento produtivo,
estabelecendo objetivos e
metas, avaliando as
condições e recursos
necessários para seu
alcance e definindo um
modelo de negócios.

Gerência de projetos de software;
processo de software, ciclo de
vida de software; software;
gerência de projetos segundo o
PMI-PMBOK; gerência de
projetos ágil (SCRUM);
ferramentas de gestão;
Engenharia de Software e
Gerência de Projetos; Processo
de gestão de projetos; Gestão
tradicional e ágil; Processos de
desenvolvimentos de software; O
que é um software; O que é um
software enquanto um produto;
PMI (O que é PMI, Grupos de
processos, Áreas de
conhecimento, Projetos, Gestão
de integração, Gestão do escopo,
Gestão de tempo, Gestão de
custos, Gestão da qualidade,
Gestão de recursos humanos,
Gestão das comunicações,
Gestão de riscos, Gestão de
aquisições, Gestão de envolvidos;
SCRUM: Definição, Modelo
SCRUM, Papéis, Artefatos,
Reuniões, Ferramentas;
Ferramentas para apoiar as
diversas atividades e práticas da
gestão de projetos nas
abordagens tradicional e ágil,
Kanban.

Compreender e
interpretar conceitos de
gerência e
desenvolvimento de
software identificando
os meios em suas
melhores práticas.
Conhecer ferramentas,
técnicas e métodos
mais utilizados em uma
abordagem tradicional
e/ou ágil.

● Unidade curricular II – Práticas em Desenvolvimento de Sistemas 4
Objetivos de aprendizagem:
Compreender os fundamentos e técnicas lógicas e operacionais para desenvolvimento de
sistemas computacionais;
Visualizar necessidades que envolvem a informática, partindo de concepções teóricas e
práticas contemporâneas para desenvolver a codificação de programas computacionais
utilizando lógica de programação de acordo com as técnicas e práticas recomendadas para
desenvolvimento de sistemas;
Entender conceitos e práticas presentes no contexto da tecnologia da informação e dos
sistemas de informação.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades
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Investigação científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar
hipóteses
para
resolver
problemas
do
cotidiano
pessoal,
da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos e
linguagens adequados à
investigação científica.
Processos criativos
(EMIFFTP05) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
recursos criativos para
resolver problemas reais
relacionados
à
produtividade,
à
colaboração
e/ou
à
comunicação.
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou um
empreendimento produtivo,
estabelecendo objetivos e
metas,
avaliando
as
condições
e
recursos
necessários
para
seu
alcance e definindo um
modelo de negócios.

Conceitos estruturantes da área,
bem como a estrutura da linguagem
de programação em Java.
Introdução a Linguagem Java e ao
Framework Eclipse; O que é JAVA e
suas principais Tecnologias; Visão
geral da plataforma JAVA e o
ambiente de
desenvolvimento
(IDEs);Componentes
de
um
programa
JAVA;Construindo,
testando e interagindo, via console,
o primeiro programa em JAVA;
Introdução/revisão a Programação
Orientada a Objetos – OOP;Relação
de comandos, tipos primitivos,
comentários e palavras reservadas
da linguagem JAVA; Variáveis:
objeto e escopo; Trabalhando com
Classes:
estrutura,
definição,
declaração,
empacotamento,
importação; Codificando métodos;
sua chamada e seu encadeamento;
Casos de teste Junit; Operadores e
Strings; Conversão de Tipos de
Dados em JAVA; Instruções JAVA:
Loops: for, while, “do...while”, break,
continue;Condicionais:
if-else,
switch-case;Vetores, Arrays, Vetores
e Listas;try-catch;Trabalhando com
os métodos
“showInputDialog” e
“showMessageDialog” da biblioteca
“javax.swing.JoptionPane”;Integração
de aplicação com o Banco de dados;
CRUD – Create, Read, Update e
Delete em registros de banco de
dados.

Compreender
a
necessidade,
assim
como o surgimento da
programação voltada
para internet, com
base na Linguagem
Java.
Compreender
os
elementos básicos, os
requisitos mínimos de
programação
e
objetos da linguagem.
Identificar ferramentas
compatíveis para o
desenvolvimento
de
soluções, assim como
prover
a
devida
configuração.
Planejar
soluções
compatíveis mediante
as necessidades dos
usuários, através da
coleta de requisitos
propositados
como
futuras
funcionalidades.
Desenvolver soluções
compatíveis
ao
mercado atual, como a
codificação de novas
ferramentas com o
uso de metodologias
e/ou processos de
software atuais.
Prover
o
suporte,
efetivando a correção
de erros e propondo
as mudanças cabíveis
de serem adequadas
mediante o uso de
sintaxe e semântica
de linguagem.

● Unidade curricular III – Modelagem de Sistemas /Uml
Objetivos de aprendizagem:
Desenvolver uma ampla visão do processo de desenvolvimento de software, incluindo
conhecimentos de análise de requisitos, metodologias ágeis e teste de software, entre
outros;
Compreender as fases desenvolvimento de um software, bem como suas as técnicas,
métodos e ferramentas utilizadas durante as etapas de construção de um software com
qualidade, desde a concepção, desenvolvimento, implementação e manutenção do
software, até o uso de ferramentas, procedimentos e documentos relacionados a esse
processo.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Investigação científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da escola
e do trabalho, utilizando
procedimentos e linguagens
adequados à investigação
científica.
Processos criativos
(EMIFFTP05) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
recursos criativos para
resolver problemas reais
relacionados à
produtividade, à colaboração
e/ou à comunicação.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Engenharia de Software: Ciclo de
vida do projeto de software;
definição dos processos de
software; Modelagem de
Sistemas: Modelagem de
software orientado a objetos;
Regras de negócio; Requisitos
funcionais; Requisitos não
funcionais; Diagramas UML:
classe; sequência; atividade; caso
de uso; documento de requisitos;
Programação: Ferramentas
CASE; Modelagem de projeto;
Representação Gráfica;
Ferramentas de prototipação.

Identificar e utilizar as
principais ferramentas
de análise e
modelagem de
sistemas.
Identificar problemas e
apresentar soluções de
software, bem como
soluções de inovação.

Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou um
empreendimento produtivo,
estabelecendo objetivos e
metas, avaliando as
condições e recursos
necessários para seu
alcance e definindo um
modelo de negócios.
● Unidade curricular IV – RelacionamentoInterpessoal
Objetivo de aprendizagem: Tornar a convivência e relação entre as pessoas e todos os
seus meios mais agradável, harmônica e colaborativa.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Investigação científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da escola
e do trabalho, utilizando

Objeto de conhecimento

Habilidades

Conceitos gerais de psicologia do
trabalho. Introdução a história e
estudo do comportamento
humano. O processo de
desenvolvimento da
personalidade. Identificação

Compreender quais
comportamentos, ações
e atitudes adotar frente
às adversidades e
situações corriqueiras
do dia a dia, refinando a
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procedimentos e linguagens
adequados à investigação
científica.
Processos criativos
(EMIFFTP05) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
recursos criativos para
resolver problemas reais
relacionados à
produtividade, à colaboração
e/ou à comunicação.

básica dos comportamentos.
Autoconhecimento. Estilos
interpessoais. Competências
interpessoais: hard skills e soft
skills. Inteligência emocional,
emoções e sentimentos.
Comunicação interpessoal com
aprimoramento das relações
sociais. Técnicas de motivação
organizacional.

forma de se relacionar
e tomar decisões.

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que está
inserido, a importância do
respeito às diferenças
individuais e a preservação
do meio ambiente.

Orientações metodológicas:
Orienta-se que as trilhas sejam desenvolvidas de acordo com a proposta acima,
porém, sabe-se que as realidades são diversas e adaptáveis de acordo com o contexto
local. No que tange o processo de ensino e aprendizagem, faz-se necessário conhecer o
perfil da turma e estabelecer um conjunto de ações que permitam a interlocução entre
participantes, mediadores e o objeto do conhecimento associados aos quatro eixos
estruturantes dos itinerários formativos. Essa dinâmica permite que os estudantes inovem,
intervenham na realidade em que vivem, estimulem o pensar científico e descubram meios
de empreender em projetos futuros.
Neste sentido, as metodologias ativas são aliadas no desenvolvimento de
competências e habilidadades, pois tornam o estudante protagonista e proativo no processo
de aprendizagem. Dentre os métodos, o professor poderá utilizar-se da sala de aula
invertida, gamificação, ensino híbrido, aprendizagem baseada em problemas e/ou projetos.
Aulas expositivas e dialogadas, práticas de laboratório, estudos de casos, entre outros
meios, também promovem a apropriação do conhecimento.
Sendo assim, propõe-se que ao final do percurso dos estudos das unidades
curriculares, os estudantes estejam preparados para atender as demandas do mercado de
trabalho e realizem processos com eficiência, criando soluções para as mais diversas
situações apresentadas.
Recursos


Laboratório de Informática.
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Técnico em Comércio
Eixo: Gestão e Negócios

Professores Colaboradores-Elaboradores
Carlos Alberto Lima
Carolina Biz
Caroline da Silva Ghisi
Daiane de Souza Cardoso
Eliane Vanildo da Silva
JosilaineBunn Onofre
Rosane DeoclesiaAléssio Dal Toé
Silvania Bithencourt
Equipe SED
André Fabiano Bertozzo
Camila de Oliveira Galvagni
Letícia Vieira
Luis Duarte Vieira
RESUMO – APRESENTAÇÃO
O setor comercial é o de maior crescimento dentro do cenário econômico atual. Para
atendimento dessa crescente demanda, a qualificação na comercialização de bens e
serviços é fundamental para o posicionamento no mundo corporativo. O curso Técnico em
Comércio tem como objetivo formar profissionais com competências e habilidades
necessárias para atuar no mundo do trabalho. Conforme o Catálogo Nacional de Cursos
Técnicos (CNTC), esse profissional tem como finalidade principal em sua formação a
aplicação de métodos de comercialização de bens e serviços visando a competitividade no
mercado, atendendo as diretrizes organizacionais, operacionalizando planos de marketing e
comunicação, logística e recursos humanos e comercialização. Sendo assim, o profissional
formado nessa área poderá atuar em empresas públicas e privadas, do terceiro setor, no
comércio físico e eletrônico de marketing digital. O curso capacita o profissional tanto para
atuar em um emprego formal, quanto para o empreendedorismo, atuando na gestão de
negócios.

Habilitação Profissional
Carga Horária Semanal
Carga Horária do curso

Técnico em Comércio
15 aulas
960 horas

OBJETIVOS
Objetivo geral
Habilitar profissionais com conhecimentos sólidos e científicos, para atuação no
Comércio, a fim de destacar as habilidades necessárias para a realização das atividades
requeridas pela natureza do trabalho, em diversos setores da área de gestão e negócios.
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Objetivos específicos









Dominar a técnica comercial mais adequada para ser aplicada no dia-dia;
Desenvolver perfil inovador na prática profissional;
Conhecer, explorar e aplicar as novas tecnologias oferecidas pelo mercado de
trabalho;
Desenvolver a capacidade de planejamento estratégico, competências e habilidades,
com princípio da qualidade como ferramenta indispensável à gestão;
Qualificar o profissional para o mercado de trabalho a fim de dominar as técnicas
comerciais, utilizando as atividades como: estudo de mercado, marketing, logística,
vendas, pós-vendas;
Interpretar a legislação que regulamenta as atividades de comercialização, tais como
as normas referentes aos direitos do consumidor, aos contratos comerciais, às
questões tributárias e fiscais;
Interpretar resultados de estudos de mercado, econômicos e tecnológicos, utilizando
os no processo de gestão;
Coletar, organizar e analisar dados relevantes para as atividades de comercialização,
concorrência, demanda, volumes de vendas por comércio e outros relacionados com
o desempenho empresarial.

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
O Técnico em Comércio deverá possuir uma formação geral e humanística, que lhe
permita aplicar métodos de comercialização de bens e serviços, efetuar controle quantitativo
e qualitativo de produtos, coordenar a armazenagem no estabelecimento comercial, elaborar
planilha de custos, verificar a demanda e comunicar previsões aos fornecedores,
operacionalizar planos de marketing e comunicação, logística, recursos humanos e
comercialização.
De acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, o técnico em Comércio
será habilitado para:









Aplicar métodos de comercialização de bens e serviços em loja física ou virtual.
Efetuar controle quantitativo e qualitativo de produtos, preços e tributos.
Coordenar e controlar a armazenagem em estabelecimento comercial.
Elaborar planilha de custos.
Identificar demanda e comunicar previsões a fornecedores.
Ofertar serviços correlatos aos produtos comercializados.
Operacionalizar planos de marketing e de comunicação.
Executar atividades voltadas à logística, a recursos humanos e à comercialização.
Para atuação como Técnico em Comércio, são fundamentais:





Conhecimentos e saberes relacionados ao funcionamento da área comercial e de
prestação de serviços, de modo a atuar em conformidade com as legislações e
diretrizes de conduta, como também com as normas de saúde e segurança do
trabalho.
Atuação de forma proativa em atividades de comercialização de produtos e serviços,
com visão empreendedora, comunicação clara e cordial, comprometimento com
necessidades e desejos de clientes e respeito a demais stakeholders.

155

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO
Trilhas

Componentes
Carga Horária
Curriculares
Semanal
Trilha I –
Gestão Empresarial
3
Empreendedorismo
Marketing
4
Digital I
Logística
2
Gestão Contábil
3
Legislação Empresarial
3
Carga Horária da Trilha I
15 aulas
Trilha II –
Gestão Empresarial
3
Empreendedorismo
Marketing
4
Digital II
Logística
2
Gestão Contábil
3
Legislação Empresarial
3
Carga Horária da Trilha II
15 aulas
Trilha III – Economia Gestão Empresarial
2
Criativa I
Marketing
3
Logística
2
Gestão Contábil
2
Legislação Empresarial
1
Práticas Profissionais
5
Carga Horária da Trilha III
15 aulas
Trilha IV – Economia Gestão Empresarial
2
Criativa II
Marketing
3
Logística
2
Gestão Contábil
2
Legislação Empresarial
1
Práticas Profissionais
5
Carga Horária da Trilha IV
15 aulas
Carga Horária total do Curso Técnico em Comércio

Carga Horária
Semestral
48h
64h
32h
48h
48h
240 horas
48h
64h
32h
48h
48h
240 horas
32h
48h
32h
32h
16h
80h
240 horas
32h
48h
32h
32h
16h
80h
240 horas
960 horas

TRILHA I – EMPREENDEDORISMO DIGITAL I
COMPONENTES
CURRICULARES
Gestão Empresarial

Marketing

Perfil do Professor
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma de
Docência ou licenciado para a Educação Profissional: Economia,
Administração, Comércio Exterior, Gestão de Políticas Públicas,
Administração Pública, Negócios Internacionais, Relações
Internacionais, Ciências Contábeis, Tecnologia em Logística,
Tecnologia em Gestão financeira, Tecnologia em Marketing,
Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão
Comercial, Tecnologia em Gestão da Qualidade, Tecnologia em
Gestão Empresarial, Tecnologia em Contabilidade, Tecnologia da
Informação.
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma de
Docência ou licenciado para a Educação Profissional: Economia,
Administração, Comércio Exterior, Gestão de Políticas Públicas,
Administração Pública, Negócios Internacionais, Relações
Internacionais, Ciências Contábeis,Ciências da Computação
Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão financeira,
Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Comércio Exterior,
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Logística

Gestão Contábil

Legislação Empresarial

Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em Gestão da
Qualidade, Tecnologia em Gestão Empresarial, Tecnologia em
Contabilidade. Tecnologia da Informação.
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma de
Docência ou licenciado para a Educação Profissional: Economia,
Administração, Comércio Exterior, Gestão de Políticas Públicas,
Administração Pública, Negócios Internacionais, Relações
Internacionais, Ciências Contábeis, Tecnologia em Logística,
Tecnologia em Gestão financeira, Tecnologia em Marketing,
Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão
Comercial, Tecnologia em Gestão da Qualidade, Tecnologia em
Gestão Empresarial, Tecnologia em Contabilidade. Tecnologia da
Informação.
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma de
Docência ou licenciado para a Educação Profissional: Economia,
Administração, Comércio Exterior, Gestão de Políticas Públicas,
Administração Pública, Negócios Internacionais, Relações
Internacionais, Ciências Contábeis, Tecnologia em Logística,
Tecnologia em Gestão financeira, Tecnologia em Marketing,
Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão
Comercial, Tecnologia em Gestão da Qualidade, Tecnologia em
Gestão Empresarial, Tecnologia em Contabilidade.Tecnologia da
Informação.
Curso Superior em Direito e Ciências Jurídicas e Sociais, com
complementação pedagógica.

OBJETIVO DA TRILHA
Desenvolver no estudante, por meio do conhecimento técnico, cidadão e ético nas
relações empresariais, espírito empreendedor de forma a contribuir no desenvolvimento
regional.
Unidades / Componentes curriculares
Unidade curricular I – Gestão Empresarial
Objetivo de aprendizagem: Compreender a base conceitual e teórica da Gestão
Empresarial, dando ênfase em suas origens, suas características, sua complexidade, seu
caráter complementar, seus vários aspectos e seus principais expoentes, para poder
interpretar os fatos adnistrativos com base nos estudos das teorias administrativas.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações

Objeto de conhecimento

Habilidades

Introdução à Administração;
Teoria Geral da Administração;
Conceito
de Gestão e os seus estilos;
Gestão das funções
organizacionais; Organização de
Compra e Venda.

Definir o conceito de
Administração;
Compreender os
princípios gerais da
Administração;
Compreender a origem,
conceito, importância e
características da
administração;
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profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que está
inserido, a importância do
respeito às diferenças
individuais e a preservação
do meio ambiente.

Compreender o que é
uma empresa e suas
principias
características;
Compreender
estruturas
organizacionais tais
como
departamentalização,
layout, organograma,
fluxograma,
cronograma e setores;
Conhecer as
necessidades e
habilidades do
Administrador;
Compreender a
capacidade de compra
e venda;
Conhecer o Mercado
Empresarial e
Consumidor.

Unidade curricular II – Marketing
Objetivo de aprendizagem: Compreender os aspectos gerais da metodologia da gestão de
Marketing com vistas a aplicação dos seus métodos, compostos e técnicas na prática
comerciais.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
recursos criativos para
resolver problemas reais
relacionados à
produtividade, à colaboração
e/ou à comunicação.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Conceitos de Marketing;
Composto do marketing,
Comportamento de consumo;
Estratégia mercadológica;
Planejamento de marketing e a
estratégia organizacional;
Pesquisa de Mercado,
Administrando e desenvolvendo
produtos e serviços; Distribuindo
produtos e serviços e
Comunicação integrada de
marketing.

Descobrir conceitos e a
importância do
marketing e suas
contribuições nas
organizações.
Diferenciar significados
de
mercado;
Conhecer seu mercado
alvo;
Descobrir o mercado
potencial de uma
região.

Unidade curricular III – Logística
Objetivo de aprendizagem:Compreender e conhecer os processos de produção e
organização, na formação de estratégias comerciais.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Empreeendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou um
empreendimento produtivo,
estabelecendo objetivos e
metas, avaliando as
condições e recursos
necessários para seu
alcance e definindo um
modelo de negócios.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Gestão da Cadeia de
Suprimentos;
Conceitos de Logística
Empresarial;
Otimização de processo, recursos
e a competitividade no mercado;
Sistema de informação e a
integração dos processos;
Gestão dos recursos produtivos,
informação e o Mercado
Internacional.

Identificar a função da
logística, verticalizada,
no meio empresarial, de
modo a entender o
processo da Cadeia de
Suprimentos, as
funções da logística
integrada à
movimentação de
mercadorias, a
otimização do processo
e a redução de custos.
Entender que a
logística, no meio
empresarial, subdividese em funções
integradas com o
mercado internacional e
a responsabilidade
ambiental.

Unidade curricular IV – Gestão Contábil
Objetivo de aprendizagem:Compreender as obrigações fiscais e contábeis relativas à
formalização de projetos comerciais.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e avaliando
as atividades realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções para
o problema identificado, a
descrição de proposições
lógicas por meio de

Objeto de conhecimento

Habilidades

Conceito da Contabilidade;
Contabilidade Aplicada ao
Comércio;
Certificado de Pessoa Jurídica;
Obrigações Fiscais.

Conhecer os principais
aspectos de custos e
como influenciam na
gestão comercial e nas
decisões
deplanejamento de
empreendimentos.
Estudar os
procedimentos para
obtenção dos
certificados.
Conhecer as
obrigações fiscais
relacionadas a ações
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fluxogramas, a aplicação de
variáveis e constantes, a
aplicação de operadores
lógicos, de operadores
aritméticos, de laços de
repetição, de decisão e de
condição.

comerciais.

Unidade curricular V – Legislação Empresarial
Objetivo de aprendizagem:Conhecer a legislação de ações no mundo comercial.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que está
inserido, a importância do
respeito às diferenças
individuais e a preservação
do meio ambiente.

Objeto de conhecimento

Constituição Empresarial;
Ética Profissional, Direitos do
Consumidor;
Direito do Trabalhador;
Direitos Empresariais
Administrativos.

Habilidades

Conhecer as bases
legais envolvendo as
estratégias comerciais
no mercado.
Compreender a ética
como profissional na
área administrativa e os
direitos do consumidor.
Dominar conceitos
baseados na relação
entre o Direito
Empresarial e os
Direitos do trabalhador.

TRILHA II – EMPREENDEDORISMO DIGITAL II
COMPONENTE
S
CURRICULAR
ES
Gestão
Empresarial

Marketing

Perfil do Professor

Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma de
Docência ou licenciado para a Educação Profissional: Economia,
Administração, Comércio Exterior, Gestão de Políticas Públicas,
Administração
Pública,
Negócios
Internacionais,
Relações
Internacionais, Ciências Contábeis, Tecnologia em Logística,
Tecnologia em Gestão financeira, Tecnologia em Marketing,
Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão Comercial,
Tecnologia em Gestão da Qualidade, Tecnologia em Gestão
Empresarial, Tecnologia em Contabilidade.
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma de
Docência ou licenciado para a Educação Profissional: Economia,
Administração, Comércio Exterior, Gestão de Políticas Públicas,
Administração
Pública,
Negócios
Internacionais,
Relações
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Logística

Gestão Contábil

Legislação
Empresarial

Internacionais, Ciências Contábeis, Ciências da Computação
Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão financeira,
Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Comércio Exterior,
Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em Gestão da
Qualidade, Tecnologia em Gestão Empresarial, Tecnologia em
Contabilidade, Tecnologia da Informação.
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma de
Docência ou licenciado para a Educação Profissional: Economia,
Administração, Comércio Exterior, Gestão de Políticas Públicas,
Administração
Pública,
Negócios
Internacionais,
Relações
Internacionais, Ciências Contábeis, Tecnologia em Logística,
Tecnologia em Gestão financeira, Tecnologia em Marketing,
Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão Comercial,
Tecnologia em Gestão da Qualidade, Tecnologia em Gestão
Empresarial, Tecnologia em Contabilidade. Tecnologia da Informação
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma de
Docência ou licenciado para a Educação Profissional: Economia,
Administração, Comércio Exterior, Gestão de Políticas Públicas,
Administração
Pública,
Negócios
Internacionais,
Relações
Internacionais, Ciências Contábeis, Tecnologia em Logística,
Tecnologia em Gestão financeira, Tecnologia em Marketing,
Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão Comercial,
Tecnologia em Gestão da Qualidade, Tecnologia em Gestão
Empresarial, Tecnologia em Contabilidade.
Curso Superior em Direito e Ciências Jurídicas e Sociais, com
complementação pedagógica.

OBJETIVO DA TRILHA
Propiciar maior visão das modificações do mercado, comportamento do consumidor
e criação de novos nichos aliados à tecnologia.
Unidades / Componentes curriculares
Unidade curricular I – Gestão Empresarial
Objetivo de aprendizagem:Compreender a estratégia de negócios aliada à análise de
resultados com o intuito de prover uma visão amplificada sobre funções, critérios,
oportunidades e ameaças de um ambiente empresarial.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais
relevantes
à
convivência
cidadã
no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações

Objeto de conhecimento

Habilidades

Cultura
e
organizacional;

comportamento Compreender
e
respeitar a cultura e o
clima organizacional.
Clima organizacional;
- Desenvolver a criação
Planejamento estratégico.
e
compreensão
do
planejamento.
-

Compreender

a
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profissionais, avaliando o
próprio
comportamento
frente ao meio em que está
inserido, a importância do
respeito
às
diferenças
individuais e a preservação
do meio ambiente.

importância enquanto
gestor dos projetos e
dos riscos que os
mesmostrazem.

Unidade curricular II – Marketing
Objetivo de aprendizagem:Apropriar-se e utilizar os conceitos que agregam marketing ao
mercado digital, acompanhando o novo comportamento de consumo.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
recursos criativos para
resolver problemas reais
relacionados à
produtividade, à colaboração
e/ou à comunicação.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Tendências do Marketing;
O mundo digital e o marketing;
Introdução ao e-commerce;
Mercado; Marketing de vendas;
Negociação, Marketing de
Serviço, Marketing de
Relacionamento Pessoal.

Descobrir o mercado
potencial de uma
região.
Conhecer a relevância
dos 4Ps e/ou Marketing
Mix.
Compreender a
relevância da
elaboração de uma
estratégia de marketing;
Descobrir os mitos da
conectividade,
rompendo barreiras na
era digital.

Unidade curricular III – Logística
Objetivo de aprendizagem: Compreender a logística como processo integrador e como
ferramenta de otimização e competitividade no mercado.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou um
empreendimento produtivo,
estabelecendo objetivos e
metas, avaliando as

Objeto de conhecimento

Habilidades

Funções pertinentes a logística
de distribuição e transportes
como fator de competitividade no
mercado;

Conhecer os modais de
transportes e sua
aplicabilidade,
identificar as interfaces
e a integração com a
logística empresarial,
desde a Cadeia de
suprimentos,
distribuição física,
administração de

Modais de transporte e integração
econômica;
Logística Reversa e questões
legais, ambientais;
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condições e recursos
necessários para seu
alcance e definindo um
modelo de negócios.

Planejamento da movimentação
de mercadorias;
Logística e Arranjos Industriais;
Formação de Clusters e
competitividade.

materiais, atividades
logísticas, embalagens,
estoques, armazéns.
Identificar os principais
gargalos, otimizar o
processo e planejar o
posicionamento do
negócio na
competitividade do
mercado.

Unidade curricular IV – Gestão Contábil
Objetivo de aprendizagem:Conhecer e utilizar ferramentas comerciais e fiscais na
elaboração de um projeto empreendedor.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e avaliando
as atividades realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções para
o problema identificado, a
descrição de proposições
lógicas por meio de
fluxogramas, a aplicação de
variáveis e constantes, a
aplicação de operadores
lógicos, de operadores
aritméticos, de laços de
repetição, de decisão e de
condição.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Certificado de Pessoa Jurídica;
Obrigações Fiscais;
Balanço Patrimonial;
Portal do Empreendedor.

Conhecer o processo
de emissão de
certificados;
Entender o
funcionamento das
obrigações fiscais
dentro da esfera
empresarial;
Proporcionar a análise
empreendedora a partir
do conhecimento do
Balanço Patrimonial
para tomada de
decisões;
Conhecer o Portal do
Empreendedor e suas
funcionalidades.

Unidade curricular V – Legislação Empresarial
Objetivo de aprendizagem: Conduzir as obrigações empresariais com a finalidade de
entregar um serviço/produto que satisfaça o mercado dentro das exigências previstas em
Lei.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas

Objeto de conhecimento

Habilidades
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dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que está
inserido, a importância do
respeito às diferenças
individuais e a preservação
do meio ambiente.

Direitos Empresariais
Administrativos;
Instituições do Direito Público
e Privado;
Legislação Tributária;
Direito do Consumidor.

Conhecer os direitos
empresariais e dos
processos
administrativos;
Compreender conceitos
relacionados ao Direito
Público e Privado;
Analisar a Legislação
Tributária para aplicar
as obrigações
empresariais;
Entender o Direito do
consumidor para
satisfazer a qualidade
de serviços e
desenvolvimento de
produtos.

TRILHA III – ECONOMIA CRIATIVA I
COMPONENTE
S
CURRICULAR
ES
Gestão
Empresarial

Marketing

Logística

Perfil do Professor

Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma de
Docência ou licenciado para a Educação Profissional: Economia,
Administração, Comércio Exterior, Gestão de Políticas Públicas,
Administração
Pública,
Negócios
Internacionais,
Relações
Internacionais, Ciências Contábeis, Tecnologia em Logística,
Tecnologia em Gestão financeira, Tecnologia em Marketing,
Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão Comercial,
Tecnologia em Gestão da Qualidade, Tecnologia em Gestão
Empresarial, Tecnologia em Contabilidade.
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma de
Docência ou licenciado para a Educação Profissional: Economia,
Administração, Comércio Exterior, Gestão de Políticas Públicas,
Administração
Pública,
Negócios
Internacionais,
Relações
Internacionais, Ciências Contábeis, Tecnologia em Logística,
Tecnologia em Gestão financeira, Tecnologia em Marketing,
Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão Comercial,
Tecnologia em Gestão da Qualidade, Tecnologia em Gestão
Empresarial, Tecnologia em Contabilidade.
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma de
Docência ou licenciado para a Educação Profissional: Economia,
Administração, Comércio Exterior, Gestão de Políticas Públicas,
Administração
Pública,
Negócios
Internacionais,
Relações
Internacionais, Ciências Contábeis, Tecnologia em Logística,
Tecnologia em Gestão financeira, Tecnologia em Marketing,
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Gestão Contábil

Legislação
Empresarial
Práticas
Profissionais

Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão Comercial,
Tecnologia em Gestão da Qualidade, Tecnologia em Gestão
Empresarial, Tecnologia em Contabilidade.
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma de
Docência ou licenciado para a Educação Profissional: Economia,
Administração, Comércio Exterior, Gestão de Políticas Públicas,
Administração
Pública,
Negócios
Internacionais,
Relações
Internacionais, Ciências Contábeis, Tecnologia em Logística,
Tecnologia em Gestão financeira, Tecnologia em Marketing,
Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão Comercial,
Tecnologia em Gestão da Qualidade, Tecnologia em Gestão
Empresarial, Tecnologia em Contabilidade.
Curso Superior em Direito e Ciências Jurídicas e Sociais, com
complementação pedagógica.
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma de
Docência ou licenciado para a Educação Profissional: Economia,
Administração, Comércio Exterior, Gestão de Políticas Públicas,
Administração
Pública,
Negócios
Internacionais,
Relações
Internacionais, Ciências Contábeis, Tecnologia em Logística,
Tecnologia em Gestão financeira, Tecnologia em Marketing,
Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão Comercial,
Tecnologia em Gestão da Qualidade, Tecnologia em Gestão
Empresarial, Tecnologia em Contabilidade.

OBJETIVO DA TRILHA
Incentivar a construção de novos modelos de relações comerciais, com a finalidade
de inovar mercados fundamentados no conceito de responsabilidade social.

Unidades / Componentes curriculares
Unidade curricular I – Gestão Empresarial
Objetivo de aprendizagem: Implementar novos negócios e mudanças em empresas já
existentes, com alterações que envolvem inovação e gestão.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que está

Objeto de conhecimento

Classificação Empresarial;
Tipos de Administração;
Gestão de Recursos
Financeiros;
Responsabilidade Social e
Ambiental.

Habilidades

Conhecer a
classificação
empresarial e suas
respectivas aplicações;
Reconhecer cada tipo
de Administração
vigente nas empresas;
Analisar e organizar a
Gestão Financeira;
Compreender o papel
socioeconômico que a
empresa exerce como
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inserido, a importância do
respeito às diferenças
individuais e a preservação
do meio ambiente.

estratégia de mercado.

Unidade curricular II – Marketing
Objetivo de aprendizagem:Compreender diferentes técnicas de comunicação comercial,
prospecção e fidelização de clientes.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
recursos criativos para
resolver problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Estratégia de comunicação/
Instrumentos de comunicação
(publicidade, relações públicas,
merchandising, marketing direto,
venda pessoal comunicação
mercadológica; Comunicação
visual, Comunicação
interpessoal e Desenvolvimento
de um produto.

Identificar os perfis dos
clientes, adquirindo
técnicas para uma melhor
venda;
Integrar a era do
marketing tradicional e
digital;
Estimular o
relacionamento pessoal,
bem como o social,
quando utilizar
ferramentas como
relações públicas.

Unidade curricular III – Logística
Objetivo de aprendizagem: Analisar os conceitos de logística integrada à economia criativa
com o objetivo de planejar as estratégias de posicionamento de mercado.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou um
empreendimento produtivo,
estabelecendo objetivos e
metas, avaliando as
condições e recursos
necessários para seu
alcance e definindo um

Objeto de conhecimento

Conceitos de economia criativa e
a integração com a logística;

Habilidades

Arranjos Logísticos e a
integração com a Cadeia
Produtiva;

- Correlacionar a gestão
da cadeia de suprimentos,
controle de estoques,
planejamento interno,
alinhada às atividades
integradoras ao meio
externo como:
transportes, importação,
exportação.

Logística Reversa, Inovação,
sustentabilidade e

Entender o papel das
atividades voltadas à

Logística na otimização de
recursos e desenvolvimento
econômico;
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modelo de negócios

competitividade no mercado.

criatividade e inovação
dos processos imersos
nas questões legais e
ambientais.
Construir estratégias
voltadas à constante
transformação do meio, a
qual a economia criativa
permite transcender,
instigar, concentrar e
produzir inovações
voltadas às atividades que
a logística, num todo,
abarca.

Unidade curricular IV – Gestão Contábil
Objetivo de aprendizagem:Conhecer as obrigações contábeis voltadas à inovação e
sustentabilidade.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e avaliando
as atividades realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição de
proposições lógicas por
meio de fluxogramas, a
aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Código Nacional de Atividades
Comerciais;

Entender a classificação
empresarial com a
finalidade de legitimar sua
atividade econômica;

Atualização das atividades
contábeis;
Procedimentos contábeis
voltados ao registro de marcas e
patentes.

Examinar as atualizações
dentro das atividades
contábeis e tributárias;
Conhecer o processo de
registros de marcas e
patentes e suas
funcionalidades.

Unidade curricular V – Legislação Empresarial
Objetivo de aprendizagem: Compreender o processo de inovação no ambiente
empresarial e seus aspectos Legais.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que está
inserido, a importância do
respeito às diferenças
individuais e a preservação
do meio ambiente.

Objeto de conhecimento

Direito Comercial;
Legislação de Marca e
Patentes;
Legislação do processo de
inovação.

Habilidades

Conhecer as obrigações
comerciais
fundamentadas em Lei;
Entender o processo
Legal de registros de
Marcas e Patentes;
Compreender a legislação
que envolve o processo
de inovação e os marcos
legais.

Unidade curricular VI – Práticas Profissionais
Objetivo de aprendizagem: Aproximar-se da realidade profissional, de modo a integrar
teoria e prática, vivenciandoo ambiente empresarial ou a elaboração de pré-projeto
relacionado às práticas comerciais voltadas à economia criativa.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP12) Empreender
projetos pessoais ou
produtivos, considerando o
contexto local, regional,
nacional e/ou global, o
próprio potencial, as
características dos cursos
de qualificação e dos
cursos técnicos, do domínio
de idiomas relevantes para
o mundo do trabalho,
identificando as
oportunidades de formação
profissional existentes no
mundo do trabalho e o
alinhamento das
oportunidades ao projeto de
vida.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Oferecer vivência práticaprofissional mediante aplicação
dos conhecimentos em situações
reais do mundo do trabalho.

Desenvolver
comportamento
profissional integrado à
ética, direitos e deveres;
Idealizar um plano de
carreira;
Conhecer a metodologia
de pesquisa e
desenvolver o senso
crítico;
Exercer as atividades com
responsabilidade,
aplicando os
conhecimentos adquiridos
ao longo do curso.
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TRILHA IV – ECONOMIA CRIATIVA I
COMPONENTE
S
CURRICULAR
ES
Gestão
Empresarial

Marketing

Logística

Gestão Contábil

Legislação
Empresarial
Práticas
Profissionais

Perfil do Professor

Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma de
Docência ou licenciado para a Educação Profissional: Economia,
Administração, Comércio Exterior, Gestão de Políticas Públicas,
Administração
Pública,
Negócios
Internacionais,
Relações
Internacionais, Ciências Contábeis, Tecnologia em Logística,
Tecnologia em Gestão financeira, Tecnologia em Marketing,
Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão Comercial,
Tecnologia em Gestão da Qualidade, Tecnologia em Gestão
Empresarial, Tecnologia em Contabilidade.
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma de
Docência ou licenciado para a Educação Profissional: Economia,
Administração, Comércio Exterior, Gestão de Políticas Públicas,
Administração
Pública,
Negócios
Internacionais,
Relações
Internacionais, Ciências Contábeis, Tecnologia em Logística,
Tecnologia em Gestão financeira, Tecnologia em Marketing,
Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão Comercial,
Tecnologia em Gestão da Qualidade, Tecnologia em Gestão
Empresarial, Tecnologia em Contabilidade.
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma de
Docência ou licenciado para a Educação Profissional: Economia,
Administração, Comércio Exterior, Gestão de Políticas Públicas,
Administração
Pública,
Negócios
Internacionais,
Relações
Internacionais, Ciências Contábeis, Tecnologia em Logística,
Tecnologia em Gestão financeira, Tecnologia em Marketing,
Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão Comercial,
Tecnologia em Gestão da Qualidade, Tecnologia em Gestão
Empresarial, Tecnologia em Contabilidade.
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma de
Docência ou licenciado para a Educação Profissional: Economia,
Administração, Comércio Exterior, Gestão de Políticas Públicas,
Administração
Pública,
Negócios
Internacionais,
Relações
Internacionais, Ciências Contábeis, Tecnologia em Logística,
Tecnologia em Gestão financeira, Tecnologia em Marketing,
Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão Comercial,
Tecnologia em Gestão da Qualidade, Tecnologia em Gestão
Empresarial, Tecnologia em Contabilidade.
Curso Superior em Direito e Ciências Jurídicas e Sociais, com
complementação pedagógica.
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma de
Docência ou licenciado para a Educação Profissional: Economia,
Administração, Comércio Exterior, Gestão de Políticas Públicas,
Administração
Pública,
Negócios
Internacionais,
Relações
Internacionais, Ciências Contábeis, Tecnologia em Logística,
Tecnologia em Gestão financeira, Tecnologia em Marketing,
Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão Comercial,
Tecnologia em Gestão da Qualidade, Tecnologia em Gestão
Empresarial, Tecnologia em Contabilidade.
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OBJETIVO DA TRILHA
Capacitar o estudante como profissional responsável, ético, amparado por uma visão
empreendedora voltada às responsabilidades sociais, ambientais e inovadoras.
Unidades / Componentes curriculares
Unidade curricular I – Gestão Empresarial
Objetivo de aprendizagem: Conduzir as ações fundamentadas na economia criativa com
objetivo de empreender com responsabilidade social, Legal e ambiental.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que está
inserido, a importância do
respeito às diferenças
individuais e a preservação
do meio ambiente.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Gestão de pessoas;

Estudar a valorização do
capital humano como
otimização das atividades
e bem estar social;

Gestão dos recursos ambientais;
Responsabilidade Social e
estratégia de mercado;
Inovação, gestão da qualidade e
normas.

Otimizar o uso dos
recursos ambientais
como responsabilidade
ambiental e estratégia de
mercado;

Conhecer, dentro da
gestão de recursos
ambientais, as
responsabilidades
empresariais integradas
ao posicionamento de
mercado;
Entender o processo de
normatização do produto
no meio empresarial,
assim como, os termos
de qualidade.

Unidade curricular II – Marketing
Objetivo de aprendizagem: Compreender a integração do sistema de informação dentro
das estratégias de marketing, no processo decisório e competitividade de mercado.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades
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Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
recursos criativos para
resolver problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Tecnologia de informações em
marketing - Sistema de
informações de Marketing;
Segmentação do mercado;
Posicionamento de mercado;
Comportamento do consumidor;
Concorrência; Merchandising,
Marketing Digital.

Identificar os vários
segmentos e
comportamentos dos
consumidores industriais e
finais;
Redefinir o marketing na
economia digital.

Unidade curricular III – Logística
Objetivo de aprendizagem: Gerar inovação a partir de conhecimentos voltados ao meio
comercial com a finalidade de otimizar processos e desenvolver ferramentas que sejam
diferenciais no mercado.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou um
empreendimento produtivo,
estabelecendo objetivos e
metas, avaliando as
condições e recursos
necessários para seu
alcance e definindo um
modelo de negócios.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Conceitos de Armazenagem;
Controle de estoques;
Embalagens, Distribuição,
transporte e a competição nos
mercados;

Inovar os processos
aplicados às atividades
logísticas;

Funções pertinentes à logística
de distribuição e otimização no
processo de transportes
(produtos, embalagens e
acondicionamentos);
Mercado interno, externo,
integração, concorrência e
competitividade;
Logística Reversa como
ferramenta de inovação,
estratégia e sustentabilidade.

Promover inovação,
conhecimento tácito,
transcender do perfil
bibliográfico à prática;
Compreender a logística
como ferramenta de
competitividade no
mercado interno e
externo;
Incentivar a autonomia na
criação de novas
ferramentas no meio
logístico e competitividade
do mercado.

Unidade curricular IV – Gestão Contábil
Objetivo de aprendizagem: Possibilitar o conhecimento das atividades e obrigações
financeiras do empreendedor, a fim de gerar projeções futuras.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades
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Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e avaliando
as atividades realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição de
proposições lógicas por
meio de fluxogramas, a
aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

Gestão do impostos e a
responsabilidade social e
ambiental;
Classificação empresarial e as
modalidades de crédito;

Conhecer as
possibilidades voltadas
aos impostos que
possibilite a empresa
utilizá-los a favor de
fatores sociais e
ambientais;

Planejamento contábil.
Estudar as possibilidades
de crédito voltadas à
classificação empresarial;
Entender o ambiente
contábil empresarial para
alinhamento das
projeções e investimentos
futuros.

Unidade curricular V – Legislação Empresarial
Objetivo de aprendizagem: Alinhar a Legislação empresarial com o ambiente macro,
voltado, em especial, às ações de responsabilidade sustentável.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que está
inserido, a importância do
respeito às diferenças
individuais e a preservação
do meio ambiente.

Objeto de conhecimento

Lei Geral de Proteção de
Dados;
Aparatos Legais sobre
importação e exportação;
Legislação, o crédito de
carbono e outras
modalidades.

Habilidades

Conhecer as leis voltadas
a proteção de dados como
estratégia de mercado;
Alinhar a Lei de proteção
de dados com estratégias
comerciais;
Compreender os marcos
institucionais que
sustentam a
responsabilidade
ambiental a nível
macroeconômico.
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Unidade curricular VI – Práticas Profissionais
Objetivo de aprendizagem: Elaborar relatório com dados, informações e experiências
vividas no meio profissional ou dar continuidade ao projeto descrevendo detalhadamente
ideias ou estratégias baseadas nos conceitos estudados ao longo curso.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP12) Empreender
projetos pessoais ou
produtivos, considerando o
contexto local, regional,
nacional e/ou global, o
próprio potencial, as
características dos cursos
de qualificação e dos
cursos técnicos, do domínio
de idiomas relevantes para
o mundo do trabalho,
identificando as
oportunidades de formação
profissional existentes no
mundo do trabalho e o
alinhamento das
oportunidades ao projeto de
vida.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Elaboração de um relatório de
estágio ou projeto como trabalho
de conclusão de curso, visando
sistematizar os conhecimentos
adquiridos pelos estudantes
durante o desenvolvimento.

Planejar ações
empreendedoras tendo
como base estudos e
experiências pautadas
nas ferramentas da
economia criativa,
considerando o ambiente
de trabalho na prática e
sua relação com os
conteúdos repassados em
sala de aula.

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS
Quando pensamos em metodologia do processo de ensino-aprendizagem, é
importante que busquemos a sua etimologia para começarmos a entender como podem
funcionar as orientações metodológicas dentro de uma perspectiva de curso de Ensino
Médio. Assim sendo, considerando a origem da palavra “metodologia”, que vem do grego
methodos (meta - objetivo -, hodos – caminho – e logia – conhecimento, percebemos que se
trata do estudo de um caminho a ser percorrido para que se chegue a um fim, um objetivo.
Significa dizer que as orientações metodológicas de um projeto de ensino-aprendizagem
numa perspectiva histórica, dialética e dialógica de educação, são o conjunto de diretrizes
didático-pedagógicas que nortearão um trabalho a ser desenvolvido dentro de um espaçotempo, devidamente ligado a uma série de estratégias e de recursos, que contribuirão para
o alcance efetivo e eficiente de um ou de vários objetivos de aprendizagem, sendo eles, a
depender do processo para o qual estejamos pensando essas diretrizes, gerais ou
específicos.
Orienta-se que as trilhas sejam desenvolvidas de acordo com a proposta acima,
porém, sabe-se que as realidades são diversas e adaptáveis de acordo com o contexto
local. No que tange o processo de ensino e aprendizagem, faz-se necessário conhecer o
perfil da turma e estabelecer um conjunto de ações que permitam a interlocução entre
participantes, mediadores e o objeto do conhecimento associados aos quatro eixos
estruturantes dos itinerários formativos. Essa dinâmica permite que os estudantes inovem,
intervenham na realidade em que vivem, estimulem o pensar científico e descubram meios
de empreender em projetos futuros.
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Neste sentido, as metodologias ativas são aliadas no desenvolvimento de
competências e habilidadades, pois tornam o estudante protagonista e proativo no processo
de aprendizagem. Dentre os métodos, o professor poderá utilizar-se da sala de aula
invertida, ensino híbrido, aprendizagem baseada em problemas e/ou projetos. Aulas
expositivas e dialogadas, práticas de laboratório, estudos de casos, entre outros meios,
também promovem a apropriação do conhecimento.
RECURSOS
●
●
●
●

Os recursos necessários para o desenvolvimento das atividades do curso são:
Laboratório com computadores
equipados com softwares de rotinas administrativas e
comerciais com capacidade para atendimento de quarenta estudantes.
Software de gestão de brechó para atividades pedagógicas.
Acervo literário voltado para área comercial atualizados a partir de 2020.
4 Projetores Multimídia com entrada HDMI pra apresentação de projetos e utilização em
sala de aula.
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Técnico em Comércio Exterior
Eixo: Gestão e Negócios

Professores Colaboradores-Elaboradores
Cibele Wanessa TureckJantsch
Marta Irene Schumann
Rafael Márcio Chapieski
Sarita Rosalia Sluminski
Equipe SED
Beatriz VergesFleck
Camila de Oliveira Galvagni
Letícia Vieira
Luis Duarte Vieira
RESUMO – APRESENTAÇÃO
O profissional habilitado como técnico em Comércio Exterior será capaz de prestar
apoio às análises de mercado por intermédio da aplicação de regras e políticas cambiais
específicas de países envolvidos nas negociações, executar e controlar atividades inerentes
ao processo de exportação e importação.

Habilitação Profissional
Carga horária semanal
Carga horária do curso

Comércio Exterior
15 aulas
960 horas

OBJETIVOS
Objetivo geral
Desenvolver cursos voltados ao acesso para mundo do trabalho, tanto para estudantes
quanto para profissionais que busquem ampliar suas qualificações.
Objetivos específicos
•
Promover elevação da escolaridade dos trabalhadores por meio da articulação com
as políticas públicas de educação;
•
Contribuir para a inserção do cidadão/estudante no mundo do trabalho produtivo
moderno;
•
Garantir que a escola cumpra sua função de socializadora de conhecimento,
atendendo aos interesses de sua clientela;
•
Garantir ao cidadão o direito ao permanente desenvolvimento de aptidões para a
vida produtiva e social;
•
Promover o desenvolvimento técnico e cultural, visando a melhoria na qualidade de
vida da comunidade em geral, por meio de um constante processo de avaliação e
integração da unidade/empresa/comunidade;
177

•
Permitir ao estudante do Ensino Médio a realização de estágio curricular não
obrigatório com a opção de interveniência de agências de integração Empresa/Escola.
PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
O Técnico em Comércio Exterior, de acordo com o Catalogo Nacional dos Cursos
Técnicos, deverá possuir uma formação geral e humanística, que lhe permita:
 Prestar apoio às análises de mercado por intermédio da aplicação de regras e

políticas cambiais específicas de países envolvidos nas negociações;
Executar e controlar atividades inerentes ao processo de exportação e importação;
Cumprir os trâmites aduaneiros em operações de importação e exportação;
Elaborar cálculos de custos, preços e tributos;
Utilizar canais informatizados de órgãos reguladores, como Receita Federal,
Siscomex e Inmetro;
 Executar procedimentos de transporte, armazenamento e logística internacional.





Para atuação como Técnico em Comércio Exterior são fundamentais:




Conhecimentos e saberes relacionados à área de exportação e importação, com
atuação em conformidade com as legislações e diretrizes de conduta, como também
com as normas de saúde e segurança do trabalho, pautando-se em ações
empreendedoras e inovadoras, com foco em geração de novas oportunidades
internacionais de negócios;
Atuação com base na construção de relacionamentos positivos, respeito à
diversidade, atenção à sustentabilidade, trabalho em equipe e resolução efetiva de
conflitos.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO
Trilhas

Trilha I –
Comércio
Exterior I

Trilha II –
Comércio
Exterior II

Trilha III –

Componentes Curriculares

Administração, Economia e
Mercado
Comércio Exterior
Contabilidade e Custos
Empreendedorismo e Inovação
Legislação Aplicada
Recursos Humanos
Fundamentos de Administração
Carga Horária da Trilha I
Administração, Economia e
Mercado
Comércio Exterior
Contabilidade e Custos
Empreendedorismo e Inovação
Recursos Humanos
Câmbio e Valores
Marketing Internacional
Gestão de Projetos e Equipe
Carga Horária da Trilha II
Exportação e Importação

Carga Horária
Semanal aulas
2

Carga
Horária
Semestral
32 horas

3
2
2
2
2
2
15 aulas
2

48 horas
32 horas
32 horas
32 horas
32 horas
32 horas
240 horas
32 horas

2
2
2
2
2
1
2
15 aulas
2

32 horas
32 horas
32 horas
32 horas
32 horas
16 horas
32 horas
240 horas
32 horas
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Comércio
Exterior III

Logística e Transporte
2
Internacional
Marketing Internacional
2
Operações e Sistemas
2
Operacionais
Português Comercial
1
Regulamentação Aduaneira
2
Trade Marketing
2
Organizações, Normas e Técnicas
2
Gerenciais
Carga Horária da Trilha III
15 aulas
Trilha IV –
Exportação e Importação
2
Comércio
Logística e Transporte
2
Exterior IV
Internacional
Operações e Sistemas
1
Operacionais
Português Comercial
2
Regulamentação Aduaneira
2
Trade Marketing
2
Organizações, Normas e Técnicas
2
Gerenciais
Legislação Aplicada
2
Carga Horária da Trilha IV
15 aulas
Carga Horária total do Curso Técnico em Hospedagem

32 horas
32 horas
32 horas
16 horas
32 horas
32 horas
32 horas
240 horas
32 horas
32 horas
16 aulas
32 horas
32 horas
32 horas
32 horas
32 horas
240 horas
960 horas

TRILHA I – COMÉRCIO EXTERIOR I
TEMA: Comércio Exterior
COMPONENTES
CURRICULARES
Administração,
Economia e Mercado
Comércio Exterior
Contabilidade e Custos
Empreendedorismo e
Inovação
Legislação Aplicada
Recursos Humanos
Fundamentos de
Administração

Perfil do Professor
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma de
Docência ou licenciado para a Educação Profissional: Economia,
Administração, Comércio Exterior, Gestão de Políticas Públicas,
Administração Pública, Negócios Internacionais, Relações
Internacionais, Ciências Contábeis, Tecnologia em Logística,
Tecnologia em Gestão financeira, Tecnologia em Marketing,
Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão
Comercial, Tecnologia em Gestão da Qualidade, Tecnologia em
Gestão Empresarial, Tecnologia em Contabilidade, Tecnologia da
Informação.

OBJETIVO DA TRILHA
Conhecer a atividade de negócios externos, para entender como funciona a
economia de um país, as reações comerciais internacionais, os documentos e as práticas
usadas nas transações de importação e exportação.
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Unidades / Componentes curriculares
 Unidade curricular I – Administração, Economia e Mercado
Objetivo de aprendizagem: Desenvolver uma visão sobre a função da economia, campo
de aplicação e usuário, mercado e sua importância para o Administrador.

Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou um
empreendimento produtivo,
estabelecendo objetivos e
metas, avaliando as
condições e recursos
necessários para seu
alcance e definindo um
modelo de negócios.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Sociologia geral e sociologia
aplicada à administração.
Sociedade das organizações,
burocracia e globalização. O
indivíduo e a organização.
Organização formal e informal.
Atitudes, valores e suas relações
com processos macro sociais.
Comportamento organizacional,
poder e grupos de pressão.
Processo de Organização do
trabalho frente aos novos
modelos de gestão. O estudo da
economia internacional. Nações
e relações econômicas
internacionais. Problemas
econômicos internacionais. A
teoria das trocas bilaterais. A
teoria das vantagens absolutas.
A teoria das vantagens
comparativas. A teoria dos
custos de oportunidade. A lei da
procura recíproca. Curvas de
oferta (demanda) de MarshallEdgeworth. Tarifas e seus
efeitos sobre produção, preço,
consumo, importação e
distribuição da renda. Cotas e
outras restrições. Políticas
comerciais e desenvolvimento
econômico. O Comércio Exterior
em uma economia monetária.
Comércio Internacional e o
crescimento econômico;
Taxa de câmbio: definição e
importância; Regimes cambiais.
Os determinantes do saldo
comercial. Formação da
globalização na teoria
econômica. Formação de blocos
econômicos. Política econômica
numa economia aberta. O
sistema monetário internacional.
Conceituação do balanço de

Compreender os
diferentes tipos de
organizações formais e
informais bem como
modelos de gestão e
comportamento
organizacional interno e
externo;
Desenvolver capacidade
da tomada de decisão
para o benefício mútuo;
Desenvolver o senso
crítico e raciocínio rápido;
Compreender de modo
geral a macroeconômica;
Analisar as mudanças
mercadológicas.
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pagamento. Política de balanço
de pagamentos. O balanço de
pagamentos do Brasil.


Unidade curricular II – Comércio Exterior
Objetivo de aprendizagem: Compreender a prática da atividade administrativa e do
comércio internacional, mediante troca de oportunidades, informações e experiências.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP06) Propor e
testar
soluções
éticas,
estéticas,
criativas
e
inovadoras para problemas
reais
relacionados
à
produtividade,
à
colaboração
e/
ou
à
comunicação, observando a
necessidade de seguir as
boas práticas de segurança
da informação no uso das
ferramentas

Objeto de conhecimento

Habilidades

Fundamentos
de
Comércio
Exterior. O novo ambiente
competitivo:
panorama
da
economia mundial. O papel do
comércio no âmbito mundial. A
economia mundial e o processo
de globalização. Organismos
internacionais. A competitividade
das nações. A política de
comércio exterior no Brasil:
órgãos
e
entidades
intervenientes
no
comércio
exterior brasileiro. A interface
administrativa, cambial e fiscal.
Sistemas de apoio e fontes de
informação
sobre
comércio
exterior. Diferenças culturais: o
papel das variáveis culturais na
negociação. As empresas e a
administração
no
cenário
internacional:
estrutura
de
Comércio
Exterior
nas
Empresas. Gerenciamento das
atividades. Perfil e o papel do
profissional de Comércio Exterior
e Mercado de trabalho. Aspectos
atuais e tendências no Comércio
Exterior. Gerenciamentos das
operações de Comércio Exterior:
transações cambiais, despacho
e legislação aduaneira, contratos
e
logística
internacional.
Negociação
Internacional
e
Relações
Multiculturais.
Classificação
Fiscal
das
Mercadorias.
Regimes
Especiais. Cotas de Exportação.
Prospecção e pesquisa de
mercado
e
abordagem.
Contratos. Taxas de Câmbio e
Práticas Cambiais.

Confeccionar documentos
usados na Importação e
Exportação;
Compreender o uso do
tipo de transporte e do
INCOTERM usado para
cada transação comercial;
Conhecimento dos órgãos
nacionais que regulam o
COMEX;
Conhecer
as
taxas
cambiais,
contratos
utilizados entre empresas
internacionais;
Usar
corretamente
a
nomenclatura
das
mercadorias
e
seus
regimes especiais;
Efetivar processos de
negociação e persuasão.
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 Unidade curricular III – Contabilidade e Custos
Objetivo de aprendizagem: Permitir ao estudante a utilização de técnicas de custeamento
em diferentes objetos de custeio como subsídio à formulação de informações de custo nos
processos de produção, mediante a utilização da Contabilidade de Custos como
instrumental.

Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP01)
Investigar,
analisar
e
resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho,
considerando
dados
e
informações
disponíveis em diferentes
mídias,
planejando,
desenvolvendo e avaliando
as atividades realizadas,
compreendendo
a
proposição de soluções
para
o
problema
identificado, a descrição de
proposições lógicas por
meio de fluxogramas, a
aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos,
de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Operações
comerciais:
porcentagem,
acréscimos,
descontos e taxa de lucro.
Operações financeiras: juros
simples,
juros
compostos,
descontos simples, descontos
compostos e taxa de juros reais.
Inflação. Conceitos relacionados
ao
ambiente
da
análise
financeira às demonstrações
contábeis. O processo de
análise: principais rubricas do
balanço
patrimonial
e
da
demonstração dos resultados.
Análise financeira de uma
empresa: valor do dinheiro, da
homogeneização
das
demonstrações para análise, da
identificação dos ativos e dos
resultados
operacionais,
incluindo conceitos como EBIT,
EBITDA,
NOPAT
e
EVA.
Conceitos
básicos
de
administração
financeira
e
orçamentária. Fluxo de caixa.
Como calcular os custos dos
produtos e serviços. Custeio
direto e por absorção. Custos
diretos. Custos variáveis. Custos
indiretos. Custos fixos. Margem
de contribuição. Contabilização
dos gastos com materiais, mão
de obra e demais custos.
Tratamento dos impostos na
aquisição
de
materiais.
Instrumentos de controle e
ferramenta para tomada de
decisões.
Margem
de
contribuição. Ponto de equilíbrio.

Compreender
as
habilidades específicas da
contabilidade
como
finanças e áreas afins,
acerca dos negócios nas
organizações;
Executar análise crítica;
Avaliar e fornecer dados
com a implementação de
sistema de informação
contábil;
Calcular o custo e o preço
de venda de um produto;
Reconhecer um balanço
patrimonial.
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 Unidade curricular IV – Empreendedorismo e Inovação
Objetivo de aprendizagem: Fomentar o desenvolvimento de competências para Inovação
e Empreendedorismo nos estudantes do Curso de Comércio Exterior.

Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou um
empreendimento produtivo,
estabelecendo objetivos e
metas, avaliando as
condições e recursos
necessários para seu
alcance e definindo um
modelo de negócios.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Sistemas e processos
organizacionais. Introdução à
qualidade e produtividade.
Estudo dos componentes do
processo de desenvolvimento da
capacidade empreendedora e
inovadora dos indivíduos.
Planejamento, execução e
controle das atividades
inovadoras e empreendedoras.
Empreendedorismo e plano de
negócio. Conceitos e definições
de empreendedorismo e
empregabilidade.
Comportamento do
empreendedor. Processo e
produto. Plano de negócio e
fontes de recursos para o
empreendedor. Perfil
Empreendedor e comportamento
empreendedor. Como estruturar
um plano de negócios,
apresentação e entrega de um
plano de negócios. Ambientes
que favorecem o
empreendedorismo e Inovação.
Internacionalização e processo
de integração de uma empresa
como territórios de outra nação.

Compreender os sistemas
e processos
organizacionais;
Planejar e executar
atividades inovadores.

 Unidade curricular V – Legislação Aplicada
Objetivo de aprendizagem: Propiciar aos estudantes conhecer os conceitos básicos da
legislação brasileira, para que os mesmos possam ter a noção de seus direitos e deveres
como cidadãos e sua aplicabilidade na carreira profissional.

Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores

Objeto de conhecimento

Habilidades

O que é direito. O direito e
ciência. Direito e justiça.
Formação e estrutura do
Judiciário brasileiro. Direito e
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sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que está
inserido, a importância do
respeito às diferenças
individuais e a preservação
do meio ambiente.

moral. Direito e ideologia. Direito
objetivo e subjetivo. Direito
público e privado. Direito
material e processual. Teoria da
norma jurídica. Fontes do direito,
fontes formais e materiais,
hierarquia das fontes. Vigência
da lei no tempo e no espaço.
Lacunas e conflitos normativos.
Pessoa física e pessoa jurídica.
Títulos de crédito. Elementos
básicos de direito empresarial.
Legislação de transporte e
logística, Operações
internacionais e operações
domésticas. Tipificação e
características dos contratos de
compra e venda. Instrumentos
utilizados no comércio exterior.
Condições de entrega:
INCOTERMS. Condições de
pagamento e análise de risco.
Intervenção do agente ou
representante. Garantias
bancárias internacionais.
Cláusulas especiais. Outros
contratos derivados da operação
de compra e venda. Arbitragem
e outras soluções alternativas de
conflitos. Globalização e
regionalismo: conceitos,
determinantes, características,
impactos e principais agentes.
MERCOSUL: objetivos,
determinantes, aparato
normativo e institucional,
oportunidades, desafios e
agenda de negociação atual.
Agenda de negociações da Alca:
desempenho e indicadores
econômicos e sociais
comparativos, avaliação dos
temas em discussão e possíveis
impactos sobre a economia
brasileira. Agenda de
Negociações Mercosul-União
Europeia: desempenho e
indicadores econômicos e
sociais comparativos, avaliação
dos temas em discussão,
presença e atuação de
empresas europeias no
Mercosul, avaliação dos
possíveis impactos sobre a
economia brasileira. Acordos e

Comprender a
aplicabilidade da
legislação do comércio
exterior.
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contratos internacionais,
considerando: aspectos
multiculturais e socioambientais.
Noções do Direito Público e
Privado.
 Unidade Curricular VI – Recursos Humanos
Objetivo de aprendizagem:Conhecer a prática de Recursos Humanos dentro das
empresas, bem como os mecanismos e estratégias de seleção, treinamento e valorização
dos profissionais.

Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e avaliando
as atividades realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição de
proposições lógicas por
meio de fluxogramas, a
aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Recursos Humanos e a Moderna
Gestão de Pessoas.
Planejamento Estratégico de
Gestão de Pessoas. Agregando
Pessoas, Recrutamento e
Seleção. Aplicando Pessoas,
Orientação, Modelagem de
trabalho e desenhos de cargos.
Avaliação do Desempenho
Humano. Recompensando
Pessoas, Remuneração,
Programas de Incentivos.
Benefícios e Serviços. Políticas e
práticas da Gestão de Pessoas
nas empresas. A Gestão de RH,
Objetivos, Políticas e
Estratégias. Histórico de Gestão
de Pessoal de Relações de
Trabalho. A Gestão Estratégica
de RH. A Gestão de Pessoas por
competências. A Atração de
Competências para as
Organizações. Recrutando e
Selecionando Pessoas.
Formação Profissional e
Desenvolvimento de Pessoas.
Sistema de Desenvolvimento de
Pessoas. Avaliação de
Performance. A orientação,
recolocação e readaptação
funcional no espaço de trabalho.
Outras dimensões da Gestão de
Pessoas. Qualidade de Vida. O
futuro do RH X IA (Inteligência
Artificial).

Efetivar os processos e
procedimentos do
departamente de Recusos
Humanos dentro de uma
empresa.
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 Unidade curricular VII – Fundamentos de Administração
Objetivo de aprendizagem: Proporcionar aos discentes o conhecimento da evolução
histórica da administração, assim como o conhecimento para ajudar a coordenar os
processos de gestão das empresas e sua aplicabilidade para um bom funcionamento da
organização.

Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar e
sistematizar, com base em
estudos e/ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória,
de campo, experimental
etc.) em fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões com
o uso de diferentes mídias.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Conceitos básicos de
Efetuar comunicação clara
administração, seus
e objetiva para delegar;
fundamentos. As funções da
administração. Modelos
Planejar a atuação com
organizacionais. As
base nos tipos de
organizações: definição de
organizações;
empresa, objetivo e seus
sistemas. O processo
administrativo. O papel da
Propor formas inovadoras
administração e do administrador
para alçar melhores
nas organizações
resultados.
contemporâneas. Habilidades de
administração. As tendências da
administração. A administração e
a busca por vantagem
competitiva. A administração e
no novo cenário de negócios. A
evolução teórica da
administração. Ambiente
externo. Fundamentos da
tomada de decisão. Liderança
nas organizações. Abordagens
da liderança. Direção e
planejamento. Gestão
estratégica. Áreas da
administração: Marketing,
Recursos Humanos, Finanças,
Produção, Comércio e Prestação
de serviços.

TRILHA II – COMÉRCIO EXTERIOR II
TEMA: Comércio Exterior
COMPONENTES
CURRICULARES
Administração, Economia e
Mercado
Comércio Exterior
Contabilidade e Custos
Empreendedorismo e
Inovação
Recursos Humanos

Perfil do Professor
Curso Superior com complementação pedagógica ou
Diploma de Docência ou licenciado para a Educação
Profissional: Economia, Administração, Comércio
Exterior, Gestão de Políticas Públicas, Administração
Pública,
Negócios
Internacionais,
Relações
Internacionais, Ciências Contábeis, Tecnologia em
Logística, Tecnologia em Gestão financeira, Tecnologia
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Gestão de Projetos e Equipe
Câmbio e Valores
Marketing Internacional

em Marketing, Tecnologia em Comércio Exterior,
Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em
Gestão da Qualidade, Tecnologia em Gestão
Empresarial, Tecnologia em Contabilidade, Tecnologia
da Informação.

OBJETIVO DA TRILHA
Promover atividades de negócios para entender o funcionamento das relações
comerciais internacionais.
Unidades / Componentes curriculares


Unidade curricular I – Administração, Economia e Mercado

Objetivo de aprendizagem: Posicionar o educando no ambiente econômico, fortalecendo
os conceitos sobre a representação macro e micro econômica nas empresas, os relatórios
econômicos, a economia como instrumento de gestão empresarial.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou um
empreendimento produtivo,
estabelecendo objetivos e
metas, avaliando as
condições e recursos
necessários para seu
alcance e definindo um
modelo de negócios

Objeto de conhecimento

Habilidades

Sociologia geral e sociologia
aplicada à administração.
Sociedade das organizações,
burocracia e globalização. O
indivíduo e a organização.
Organização formal e informal.
Atitudes, valores e suas relações
com processos macro sociais.
Comportamento organizacional,
poder e grupos de pressão.
Processo de Organização do
trabalho frente aos novos
modelos de gestão. O estudo da
economia internacional. Nações
e relações econômicas
internacionais. Problemas
econômicos internacionais. A
teoria das trocas bilaterais. A
teoria das vantagens absolutas.
A teoria das vantagens
comparativas. A teoria dos
custos de oportunidade. A lei da
procura recíproca. Curvas de
oferta (demanda) de MarshallEdgeworth. Tarifas e seus
efeitos sobre produção, preço,
consumo, importação e
distribuição da renda. Cotas e
outras restrições. Políticas
comerciais e desenvolvimento
econômico. O Comércio Exterior

Compreender os
diferentes tipos de
organizações formais e
informais, bem como os
modelos de gestão e
comportamento
organizacional interno e
externo;
Desenvolver capacidade
da tomada de decisão
para o benefício mútuo;
Desenvolver o senso
crítico e raciocínio rápido;
Compreender de modo
geral a macroeconômica;
Analisar as mudanças
mercadológicas.
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em uma economia monetária.
Comércio Internacional e o
crescimento econômico;
Taxa de câmbio: definição e
importância; Regimes cambiais.
Os determinantes do saldo
comercial. Formação da
globalização na teoria
econômica. Formação de blocos
econômicos. Política econômica
numa economia aberta. O
sistema monetário internacional.
Conceituação do balanço de
pagamento. Política de balanço
de pagamentos. O balanço de
pagamentos do Brasil.


Unidade curricular II – Comércio Exterior

Objetivo de aprendizagem: Conhecer a prática da atividade do comércio internacional,
oportunizando a formulação de perspectivas de negócios.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas, criativas e
inovadoras para problemas
reais relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ ou à
comunicação, observando a
necessidade de seguir as
boas práticas de segurança
da informação no uso das
ferramentas.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Fundamentos de Comércio
Exterior. O novo ambiente
competitivo: panorama da
economia mundial. O papel do
comércio no âmbito mundial. A
economia mundial e o processo
de globalização. Organismos
internacionais. A competitividade
das nações. A política de
comércio exterior no Brasil:
órgãos e entidades
intervenientes no comércio
exterior brasileiro. A interface
administrativa, cambial e fiscal.
Sistemas de apoio e fontes de
informação sobre comércio
exterior. Diferenças culturais: o
papel das variáveis culturais na
negociação. As empresas e a
administração no cenário
internacional: estrutura de
Comércio Exterior nas
Empresas. Gerenciamento das
atividades. Perfil e o papel do
profissional de Comércio Exterior
e Mercado de trabalho. Aspectos
atuais e tendências no Comércio

Confeccionar documentos
usados na Importação e
Exportação;
Compreender o uso do
tipo de transporte e do
INCOTERM usado para
cada transação comercial;
Conhecer os órgãos
nacionais que regulam o
COMEX;
Conhecer as taxas
cambiais e contratos
utilizados entre empresas
internacionais;
Usar corretamente a
nomenclatura das
mercadorias e seus
regimes especiais;
Efetivar processos de
negociação e persuasão.
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Exterior. Gerenciamentos das
operações de Comércio Exterior:
transações cambiais, despacho
e legislação aduaneira, contratos
e logística internacional.
Negociação Internacional e
Relações Multiculturais.
Classificação Fiscal das
Mercadorias. Regimes
Especiais. Cotas de Exportação.
Prospecção e pesquisa de
mercado e abordagem.
Contratos. Taxas de Câmbio e
Práticas Cambiais.


Unidade curricular III – Contabilidade e Custos

Objetivo de aprendizagem: Oportunizar ao estudante a formulação de estratégias de
gestão de dados contábeis, mediante a utilização da Contabilidade de Custos como
referência.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e avaliando
as atividades realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição de
proposições lógicas por
meio de fluxogramas, a
aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Operações comerciais:
porcentagem, acréscimos,
descontos e taxa de lucro.
Operações financeiras: juros
simples, juros compostos,
descontos simples, descontos
compostos e taxa de juros reais.
Inflação. Conceitos relacionados
ao ambiente da análise
financeiras às demonstrações
contábeis. O processo de
análise: principais rubricas do
balanço patrimonial e da
demonstração dos resultados.
Análise financeira de uma
empresa: valor do dinheiro, da
homogeneização das
demonstrações para análise, da
identificação dos ativos e dos
resultados operacionais,
incluindo conceitos como EBIT,
EBITDA, NOPAT e EVA.
Conceitos básicos de
administração financeira e
orçamentária. Fluxo de caixa.
Como calcular os custos dos
produtos e serviços. Custeio
direto e por absorção. Custos

Compreender as
habilidades específicas da
contabilidade como
finanças e áreas afins,
acerca dos negócios nas
organizações;
Executar análise crítica;
Avaliar e fornecer dados
com a implementação de
sistema de informação
contábil;
Calcular o custo e o preço
de venda de um produto;
Reconhecer um balanço
patrimonial.
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diretos. Custos variáveis. Custos
indiretos. Custos fixos. Margem
de contribuição. Contabilização
dos gastos com materiais, mão
de obra e demais custos.
Tratamento dos impostos na
aquisição de materiais.
Instrumentos de controle e
ferramenta para tomada de
decisões. Margem de
contribuição. Ponto de equilíbrio.


Unidade curricular IV – Empreendedorismo e Inovação

Objetivo de aprendizagem: Promover práticas de inovação e empreendedorismo nos
estudantes do Curso de Comércio Exterior.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou um
empreendimento produtivo,
estabelecendo objetivos e
metas,
avaliando
as
condições
e
recursos
necessários
para
seu
alcance e definindo um
modelo de negócios.

Objeto de conhecimento

Sistemas
e
processos
organizacionais. Introdução à
qualidade
e
produtividade.
Estudo dos componentes do
processo de desenvolvimento da
capacidade empreendedora e
inovadora
dos
indivíduos.
Planejamento,
execução
e
controle
das
atividades
inovadoras e empreendedoras.
Empreendedorismo e plano de
negócio. Conceitos e definições
de
empreendedorismo
e
empregabilidade.
Comportamento
do
empreendedor.
Processo
e
produto. Plano de negócio e
fontes de recursos para o
empreendedor.
Perfil
Empreendedor e comportamento
empreendedor. Como estruturar
um
plano
de
negócios,
apresentação e entrega de um
plano de negócios. Ambientes
que
favorecem
o
empreendedorismo e Inovação.
Internacionalização e processo
de integração de uma empresa
como territórios de outra nação.

Habilidades

Conhecer os processos
que compõem um plano
de negócio;

Executar um plano de
negócio.
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Unidade curricular V – Legislação Aplicada

Objetivo de aprendizagem: Oportunizar conhecimento da legislação brasileira, referente a
noções de direitos e deveres como cidadãos e as consequências na carreira profissional.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais
relevantes
à
convivência
cidadã
no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio
comportamento
frente ao meio em que está
inserido, a importância do
respeito
às
diferenças
individuais e a preservação
do meio ambiente.

Objeto de conhecimento

O que é direito. O direito e
ciência.
Direito
e
justiça.
Formação
e
estrutura
do
Judiciário brasileiro. Direito e
moral. Direito e ideologia. Direito
objetivo e subjetivo. Direito
público
e
privado.
Direito
material e processual. Teoria da
norma jurídica. Fontes do direito,
fontes formais e materiais,
hierarquia das fontes. Vigência
da lei no tempo e no espaço.
Lacunas e conflitos normativos.
Pessoa física e pessoa jurídica.
Títulos de crédito. Elementos
básicos de direito empresarial.
Legislação de transporte e
logística
operações
internacionais
e
operações
domésticas.
Tipificação
e
características dos contratos de
compra e venda. Instrumentos
utilizados no comércio exterior.
Condições
de
entrega:
INCOTERMS. Condições de
pagamento e análise de risco.
Intervenção do agente ou
representante.
Garantias
bancárias
internacionais.
Cláusulas especiais. Outros
contratos derivados da operação
de compra e venda. Arbitragem
e outras soluções alternativas de
conflitos.
Globalização
e
regionalismo:
conceitos,
determinantes, características,
impactos e principais agentes.
MERCOSUL:
objetivos,
determinantes,
aparato
normativo
e
institucional,
oportunidades,
desafios
e
agenda de negociação atual.
Agenda de negociações da Alca:
desempenho
e
indicadores
econômicos
e
sociais

Habilidades

Compreender
a
aplicabilidade
da
legislação de transporte e
logística de operações
internacionais.
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comparativos, avaliação dos
temas em discussão e possíveis
impactos sobre a economia
brasileira.
Agenda
de
Negociações
Mercosul-União
Europeia:
desempenho
e
indicadores
econômicos
e
sociais comparativos, avaliação
dos temas em discussão,
presença
e
atuação
de
empresas
europeias
no
Mercosul,
avaliação
dos
possíveis impactos sobre a
economia brasileira. Acordos e
contratos
internacionais,
considerando:
aspectos
multiculturais e socioambientais.
Noções do Direito Público e
Privado.


Unidade Curricular VI – Gestão de Projetos e Equipe

Objetivo de aprendizagem: Promover e aplicar técnicas, conhecimentos e habilidades em
equipe para que um projeto obtenha sucesso.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais
relevantes
à
convivência
cidadã
no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio
comportamento
frente ao meio em que está
inserido, a importância do
respeito
às
diferenças
individuais e a preservação
do meio ambiente.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Conceito
de
Liderança.
Liderança
em
processo.
Inteligência
Emocional.
Transformação de grupos em
equipe.
Liderança
e
Comunicação.
Liderança
e
Neurociência. Negociação e
Administração
de
Conflitos
(aspectos
conceituais
associados ao processo de
negociação).
Negociação:
aspectos
substantivos,
processuais
de
execução.
Tendências em gerência de
projetos
(modelagem
organizacional de projetos na
sociedade do conhecimento.
Gestão do conhecimento em
ambientes
de
projeto.
Complexidade em projetos e o
uso da informação na tomada de
decisão em projetos complexos.
Cultura
organizacional
em
gerenciamento
de
projetos.

Compreender
e
considerar a situação, a
opinião e o sentimento do
outro,
agindo
com
empatia, flexibilidade e
resiliência para promover
o diálogo, a colaboração,
a mediação e resolução
de conflitos, o combate ao
preconceito
e
a
valorização
da
diversidade;
Compreender
estruturação
projeto;

de

a
um

Gestar projetos e equipes.
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Fundamentos do gerenciamento
de
projetos
(histórico
e
conceituação
de
projeto,
programa e gerência de projeto,
caracterização do ciclo de vida e
processos de um projeto.
Introdução
a
áreas
de
conhecimento segundo (PMI Project Management Institute).
Integração entre áreas de
conhecimento
e
processos.
Estruturas organizacionais para
gerenciamento
de
projetos.
Características desejáveis no
Gerente de Projetos.


Unidade curricular VII – Marketing Internacional

Objetivo de aprendizagem: Conhecer as diferentes formas de internacionalização das
empresas, considerando as vendas diretas e indiretas, a partir das várias modalidades de
entrada no mercado internacional.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP06) Propor e
testar
soluções
éticas,
estéticas,
criativas
e
inovadoras para problemas
reais
relacionados
à
produtividade,
à
colaboração
e/
ou
à
comunicação, observando a
necessidade de seguir as
boas práticas de segurança
da informação no uso das
ferramentas.

Objeto de conhecimento

Fatores ambientais de marketing
internacional. Marketing Digital
Internacional.
Comportamento
do consumidor X diferenças
culturais.
Composto
mercadológico e o mercado
externo.
Ferramentas
Mercadológicas. Pesquisa de
marketing:
metodologia
e
problemas da pesquisa de
marketing
em
mercados
internacionais. Estratégias de
internacionalização
de
empresas.
Decisões
de
segmentação
no
mercado
internacional.
O
ambiente
internacional
(aspectos
econômicos,
financeiros,
políticos, normativos e culturais).
Características dos mercados na
economia
globalizada.
O
composto de marketing nos
mercados
internacionais.
Estratégia
de
acesso
ao
mercado internacional. Seleção
de mercados, entrada e formas
de operação. Decisões relativas

Habilidades

Definir
Internacional;

Marketing

Identificar e analisar o
composto mercadológico
de um bem ou serviço
internacional;
Identificar processos de
gestão do ciclo de vida do
produto e relacionar com
as
estratégias
de
marketing;
Organizar processos para
satisfazer
desejos
e
necessidades
dos
clientes;
Comparar e analisar os
diversos
tipos
de
mercado;
Auxiliar na elaboração de
plano
de
marketing.
Identificar o público-alvo;
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a produto e serviço. Estratégias
de produtos e de comunicação Apoiar a elaboração de
no mercado global. Estratégias projetos de pesquisa de
de
preços,
distribuição
e marketing internacional.
competitividade
internacional.
Política de comunicação e força
de vendas.

TRILHA III – COMÉRCIO EXTERIOR III
TEMA: Comércio Exterior
COMPONENTES
CURRICULARES
Exportação e
Importação
Logística e Transporte
Internacional
Marketing Internacional
Operações e Sistemas
Operacionais

Português Comercial
Regulamentação
Aduaneira

Trade Marketing
Organizações, Normas
e Técnicas Gerenciais

Perfil do Professor
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma
de Docência ou licenciado para a Educação Profissional:
Economia, Administração, Comércio Exterior, Gestão de
Políticas
Públicas,
Administração
Pública,
Negócios
Internacionais, Relações Internacionais, Ciências Contábeis,
Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão financeira,
Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Comércio Exterior,
Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em Gestão da
Qualidade, Tecnologia em Gestão Empresarial, Tecnologia em
Contabilidade, Tecnologia da Informação.
Curso de Licenciatura Plena em Letras - Língua Portuguesa.
Curso Superior em Direito e Ciências Jurídicas e Sociais, com
complementação pedagógica; ou outros Bacharelados em cujo
Histórico Escolar conste as disciplinas elencadas, com
complementação pedagógica; ou outros Cursos de
Tecnologia, em cujo Histórico Escolar conste as disciplinas
elencadas, com complementação pedagógica.
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma
de Docência ou licenciado para a Educação Profissional:
Economia, Administração, Comércio Exterior, Gestão de
Políticas
Públicas,
Administração
Pública,
Negócios
Internacionais, Relações Internacionais, Ciências Contábeis,
Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão financeira,
Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Comércio Exterior,
Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em Gestão da
Qualidade, Tecnologia em Gestão Empresarial, Tecnologia em
Contabilidade, Tecnologia da Informação.

OBJETIVO DA TRILHA
Estruturar propostas de negócios internacionais, percebendo a complexidade das
relações de comércio internacional.
Unidades / Componentes curriculares


Unidade curricular I – Exportação e Importação
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Objetivos de aprendizagem:
Habilitar o estudante a avaliar o comércio externo (teorias e política) e a forma como o Brasil
vem se inserindo na atual ordem econômica mundial, oportunizando compreensão da
evolução do comércio internacional;
Avaliar a dinâmica das operações de compra e venda e conhecer o processo de
internacionalização do capital.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou um
empreendimento produtivo,
estabelecendo objetivos e
metas, avaliando as
condições e recursos
necessários para seu
alcance e definindo um
modelo de negócios.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Avaliação da Capacidade
Exportadora. Canais de
Comercialização Externa.
Normas Administrativas das
Exportações. Siscomex
Exportação. Documentação na
Exportação. Incentivos Fiscais e
Financeiros. Formação de
Preços para a Exportação.
Planejamento da Exportação.
Classificação das Importações.
Normas Administrativas das
Importações. Siscomex
Importação. Documentação na
Importação. Tratamento
Tributário na Importação.
Avaliação dos Custos na
Importação. Planejamento na
Importação. Despacho aduaneiro
na exportação e na importação.
Regulamentação aduaneira.
Regimes aduaneiros comuns e
especiais. Fechamento de
Câmbio e modalidades de
pagamentos internacionais.
Tributação no comércio exterior.
A estrutura do comércio exterior
no Brasil e a administração
aduaneira. O Brasil na
Organização Mundial das
Aduanas (OMA). Paralelo com
práticas aduaneiras de outros
países. Comparações e
benchmarks. Regulamentação
aduaneira no Brasil: principais
conceitos e tributação. Aduana
e competitividade na logística
internacional. Mercosul.

Compreender os
diferentes tipos de
organizações formais e
informais bem como os
modelos de gestão e
comportamento
organizacional interno e
externo;
Compreender o processo
para entrada de mercado
externo por meio das
relações internacionais.
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Unidade curricular II – Logística e Transporte Internacional

Objetivo de aprendizagem: Demonstrar a visão geral da área de Logística e Transporte
Internacional e sua importância para o desempenho das empresas como um todo,
demonstrando a inter-relação dela com as demais áreas da organização, viabilizando o
aumento da competitividade por meio do ganho de produtividade e da qualidade alcançados
pelos mais diversos modelos de gestão.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas, criativas e
inovadoras para problemas
reais relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ ou à
comunicação, observando a
necessidade de seguir as
boas práticas de segurança
da informação no uso das
ferramentas.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Introdução à Logística. Logística
Integrada. Instalações,
manutenção de equipamentos,
higiene e segurança e impacto
ambiental. Planejamento das
operações. Informatização das
técnicas de Logística Integrada.
Gerência de suprimentos. Rede
logística. Sistema e subsistemas
logísticos e de armazéns:
técnicas e equipamentos de
movimentação e armazenagem
de materiais. Armazenagem e
distribuição física. Embalagem,
unitização: paletização e
conteinerização. Estocagem e
distribuição de peças de
reposição. Aplicações industriais.
Incoterms. Draw-back. Logística
Reversa e Internacional.
Transporte Nacional e
Internacional. Seguros: conceitos
básicos e importância.
Características, elementos
essenciais, documentação,
formas de pagamentos, prazos,
condições, clausulado e
prescrição. Seguro de
mercadorias. Mercado
Segurador Nacional. Ramos e
Modalidades. Indenização e
Reembolso. Prêmio do Seguro.
Pulverização de
Responsabilidades.
Recuperação e Perda Líquida.
Tarifas de Seguros da EMTS.
Seguro Internacional. Conceito
de utilização de carga,
embalagens especiais.
Transportes Combinados.
Agentes intervenientes. Conceito
de Avarias, regras de York.

Identificar e interpretar a
legislação que regula as
atividades de
comercialização, tais
como as normas
referentes aos direitos do
consumidor, aos contratos
comerciais, às normas de
higiene e segurança, ao
comércio exterior, às
questões tributárias e
fiscais;
Identificar meios e
operações de transporte
internacional, o
funcionamento dos
diversos pontos de
embarque e desembarque
de produtos e
armazenamento e
selecionar o mais
adequado;

Identificar organismos
internacionais que
estabelecem acordos
comerciais entre países e
compreender sua
organização e
funcionamento.
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Conceito de Seguros, Apólice.
Obrigações e Direitos do
Segurado. Contratação de
Seguro. Riscos. Regulamentos.
Noções de Direito da
Navegação. Fretamento.
Contratos de Transporte.
Operações especiais de
transporte: intermodal,
multimodal, OTM, transbordo de
carga. Transporte marítimo:
características, tipos de
navegação (longo curso e
cabotagem), tipos de linha
(regular, não regular, reserva de
praça, booking note). Navios:
tipos, equipamentos, porões, etc.
Equipamentos de movimentação
de carga (pisos e terminais,
embarques e desembarques),
empresas intervenientes
(armador, agência marítima,
NVOCC, transitário,
despachante, comissárias),
custos de operação do armador,
despesas portuárias
(THC/Capatazia), fretes,
cotação, taxas, sobretaxas,
conhecimentos de embarque
(billoflading e sea waybill):
finalidades, consignação,
endosso, preenchimento, tipos,
vias originais, shipper, notify, on
board, clean, etc.). Transporte
aéreo: aeroporto, funcionamento
e controle através de órgãos
intervenientes (Internacional e
nacional), empresas
intervenientes na navegação
aérea: companhias aéreas e
agentes de carga, aeronaves:
tipos, capacidades, porões de
carga, ULD, cálculo de frete:
relação peso e peso-volume,
consolidação de carga,
conhecimento de embarque:
AWB, HAWB, MAWB,
finalidades, vias originais, etc.,
Transporte rodoviário e
ferroviário: tipos de veículos e
capacidades de carga,
característica, vantagens e
desvantagens, fretes, cobranças
e formas de pagamento,
conhecimento de transporte:
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CRT; MIC/DTA: uso obrigatório
com opção de DTA. Transporte
ferroviário: tipos, características,
vantagens e desvantagens,
veículos: tipos e capacidades e
cargas, frete, cobranças e
formas de pagamento,
conhecimento de transporte:
TIF/DTA; Transporte via postal.
Transporte multimodal.


Unidade curricular III – Marketing Internacional

Objetivo de aprendizagem:Conhecer e abrir novos mercados criando um púbico-alvo para
o posicionamento de uma marca no mercado, utilizando ferramentas diferenciadas.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas, criativas e
inovadoras para problemas
reais relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ ou à
comunicação, observando a
necessidade de seguir as
boas práticas de segurança
da informação no uso das
ferramentas.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Fatores ambientais de marketing
internacional. Marketing Digital
Internacional. Comportamento
do consumidor X diferenças
culturais. Composto
mercadológico e o mercado
externo. Ferramentas
Mercadológicas. Pesquisa de
marketing: metodologia e
problemas da pesquisa de
marketing em mercados
internacionais. Estratégias de
internacionalização de
empresas. Decisões de
segmentação no mercado
internacional. O ambiente
internacional (aspectos
econômicos, financeiros,
políticos, normativos e culturais).
Características dos mercados na
economia globalizada. O
composto de marketing nos
mercados internacionais.
Estratégia de acesso ao
mercado internacional. Seleção
de mercados, entrada e formas
de operação. Decisões relativas
a produto e serviço. Estratégias
de produtos e de comunicação
no mercado global. Estratégias
de preços, distribuição e
competitividade internacional.
Política de comunicação e força
de vendas.

Conhecer e aplicar
estratégias de marketing
internacional.

198



Unidade curricular IV – Operações e Sistemas Financeiros

Objetivo de aprendizagem: Favorecer capacidades/habilidades para conhecer e
compreender os mecanismos, políticas e as formas de uso de recursos por meio do Sistema
Financeiro.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
EMIFFTP09) Propor e
testar estratégias de
mediação e intervenção
para atuar em equipes de
forma colaborativa,
respeitando as diferenças
individuais e socioculturais,
níveis hierárquicos, as
ideias propostas para a
discussão e a contribuição
necessária para o alcance
dos objetivos da equipe,
desenvolvendo uma
avaliação crítica dos
desempenhos individuais
de acordo com critérios
estabelecidos e o feedback
aos seus pares, tendo em
vista a melhoria de
desempenhos e a
conservação ambiental.



Objeto de conhecimento

Habilidades

Introdução às finanças.
Conceitos básicos de finanças.
Conceitos básicos de finança
corporativa. Custo de
oportunidade. Orçamento
empresarial. Valor presente.
Risco x Retorno. Custo e
estrutura de capital. Política de
dividendos. Lucro contábil e
Lucro econômico. Valor de
Mercado adicionado e valor
econômico adicionado. Fluxo de
caixa relevantes e incrementais.
Administração de capital de giro.
Finança estratégica. Gestão
financeira estratégica.
Relevância. Elementos.
Planejamento estratégico
financeiro. Ajuste de
planejamento estratégico
financeiro. Iniciativas de gerar
mais e gastar menos. Iniciativas
de captação de recursos e
redução e controle de recursos.
Estratégia Financeira
empresarial e competitividade.
Finança Internacional: cenário
financeiro internacional. Mercado
Monetário e títulos
internacionais. Paridade nas
finanças internacionais.
Mensuração e gerenciamento de
risco financeiro econômico e
cambial. Fluxo financeiro
internacional. Sistema financeiro
global. Gestão de finanças
internacionais. Orçamento e
capital.

Comprender e aplicar
corretamente os
processos relaciondos às
operações e sistemas
financeiros.

Unidade curricular V – Português comercial

Objetivo de aprendizagem: Redigir textos publicitários e de anúncios, para comunicar-se
em ambientes diversos.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da escola
e do trabalho, utilizando
procedimentos e linguagens
adequados à investigação
científica.



Objeto de conhecimento

Habilidades

Conceitos, características e tipos
de organizações. Comunicação
organizacional: surgimento,
evolução e tendências. O
sistema de comunicação nas
organizações. Os meios de
comunicação nas organizações.
Comunicação interna e externa.
Comunicação Integrada,
Comunicação de Marketing
como Diferencial estratégico. A
responsabilidade socioambiental
como fator de projeção da
imagem da organização.
Administração estratégica da
comunicação e a definição de
políticas. Relatórios de
sustentabilidade e relato
integrado. Técnicas de Vendas.
Correspondência Comercial.
Oratória. Comunicação nãoverbal.

Ler, compreender,
interpretar e escrever
textos orais e escritos.
Aplicar técnicas de
comunicação no
desenvolvimento de
relações comerciais.
Redigir ofícios, cartas,
circulares, atas, editais,
autorizações, recibos.
Redigir planos de
trabalho.

Unidade Curricular VI – Regulamentação Aduaneira

Objetivo de aprendizagem: Identificar as relações Comerciais e interorganizacionais no
processo aduaneiro.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que está
inserido, a importância do
respeito às diferenças
individuais e a preservação
do meio ambiente.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Conceito de Legislação
Aduaneira Comparada e razões
de seu estudo. Competência da
União para legislar sobre o
comércio exterior. Aduana ou
alfândega. Terminologia
derivada. Tributos aduaneiros.
Órgãos aplicadores da
Legislação Aduaneira
administrativos e judiciais.
Doutrina, legislação e
jurisprudência e sua
exteriorização. Fontes legais da
Legislação Aduaneira no Brasil.
Normas internacionais.
Legislação Aduaneira no Brasil e

Entender o processo de
Negociação;
Analisar as principais
técnicas de negociação;
Compreender os
diferentes estilos de
negociadores;
Analisar os vários
modelos de negociação;
Ter capacidade de
administrar o
stress/conflito.
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Legislação Aduaneira
Comparada; Política de
Comércio Exterior e Órgãos
executores: Secretaria de
Comércio Exterior - SECEX,
Secretaria da Receita Federal SRF, Banco Central do Brasil –
BACEN. Jurisdição Aduaneira.
Territórios aduaneiros: (a)
portos, (b) aeroportos, (c) pontos
de fronteira alfandegados.
Recintos e terminais
alfandegados. Autoridade
aduaneira, Organização fiscal,
estrutura da SRF e Sistema
Aduaneiro. Classificação de
mercadorias. A mercadoria como
objeto da disciplina. Sistema
Harmonizado de Designação e
Codificação de Mercadorias
(SH). Nomenclatura Brasileira de
Mercadorias (NBM) e
Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM). Estrutura e
finalidades, regras gerais e notas
para interpretação. Notas
Explicativas do SH (NESH).
Comitê Brasileiro de
Nomenclatura (CBN). Tarifas e
sistemas tarifários. Tarifa
Externa Comum do
MERCOSUL-TEC: estrutura,
finalidades, aplicação.
Nomenclatura da Associação
latino-americana de Integração
(NALADI). Classificação fiscal de
mercadorias (TEC/TIPI/NALADI).
Competência para a
classificação. Procedimentos:
contencioso e não contencioso.
Incentivos fiscais a exportação.
Imposto de exportação (IE): fato
gerador, incidência, base de
cálculo, alíquotas, sujeito
passivo, cobrança e pagamento.
Produtos tributados.
Competência do Conselho
Monetário Nacional (CMN), do
BACEN, SECEX e SRF. Imposto
sobre Operações Financeiras
(IOF) - cambiais - na importação
de bens: fato gerador, incidência,
base de cálculo, alíquotas,
cobrança, pagamento e sujeito
passivo, isenções. Utilização da
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NBM. Imposto de Importação (II).
Estudo sistemático a partir da
Constituição Federal (CF) e do
Código Tributário Nacional
(CTN). Regulamento Aduaneiro
(RA) e normas supervenientes,
inclusive complementares.
Imposto de Importação (II): fato
gerador do quadro de
importação, modalidades e
ocorrência. Incidência e bases
de cálculo de II. Alíquotas,
valoração aduaneira e seus
métodos. Acordo de valoração
aduaneira (AVA) e normas de
SRF. Valor da transação e
quantidade de mercadoria. Valor
aduaneiro nos regimes de
tributação especial e
simplificada. Cálculo dos tributos
exigíveis na importação. Moeda
fiscal (taxas cambiais) utilizada
nesse cálculo. Sujeitos da
relação jurídico-aduaneira:
estado, contribuinte e
responsável. Revisão da
conceituação de imunidade, não
incidência, isenção, suspensão,
redução e alíquota zero.
Classificação das isenções.
Atualização monetária e
depreciação. Análise das
isenções previstas em lei e sua
motivação. Zona Franca de
Manaus (ZFM) e de outras áreas
de livre comércio nacionais.
Regime de tributação especial
(RTR). Remessas postais e
encomendas aéreas
internacionais. Normas básicas
contidas em convenções postais.
Proibições na importação por via
postal. Regime de tributação
simplificada (RTS). Despacho
aduaneiro: conceito e
classificação. Despacho
aduaneiro e importação.
Nacionalização. Utilização do
SISCOMEX. Documentação da
importação. Registro da
importação, conferência e
desembaraço. Incidente de
vistoria aduaneira. Despacho
com e sem exigência tributária.
Descentralização e facilitação do
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despacho aduaneiro. Despacho
aduaneiro de exportação.
Utilização do SISCOMEX.
Documentos, conferência prévia
e normal. Desembaraço. Efeito
do Registro da Exportação (RE)
quando devido o imposto de
exportação. Intermediação nos
serviços aduaneiros.
Despachante aduaneiro e
Ajudante de Despachante
Aduaneiro (DA e ADA): direitos e
prerrogativas, habilitação e
credenciamento. Empresas e
outras pessoas que podem
intermediar o despacho.
Infrações: conceituação e
espécies e Normas gerais.
Responsabilidade e dano ao
erário. Penalidades: espécies e
normas para a sua aplicação.
Pena de perdimento. Destinação
de mercadorias apreendidas ou
abandonadas. Processo
administrativo fiscal contencioso
e não contencioso. Processo
Contencioso: (a) com exigência
de crédito tributário, (b) com
vistoria aduaneira e especial de
apuração de dano ao erário.
Preparo e julgamento. Instâncias
e ritos. Administração dos bens
apreendidos ou abandonados.
Processo. Não contencioso:
consultas sobre interpretação de
dispositivos da legislação
tributária e sobre classificação
fiscal de mercadorias.
Restituição e ressarcimento.
Pleitos sobre isenções e
alterações no tratamento
tributário. Processo Judicial:
noções sobre o executivo fiscal.
Ações anulatórias, repetição de
indébito, mandado de segurança
e outras.


Unidade curricular VII – Trade Marketing

Objetivo de aprendizagem:Compreender a importância do relacionamento comercial que
existe entre as organizações, o Business to Business (B2B), o surgimento do
relacionamento comercial por meio do conceito Trade Marketing que, além de focar nos
canais de distribuição, também analisa as estratégias e atividades de Marketing como
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marketing industrial, a comunicação, a força de vendas, a precificação, a segmentação e o
comportamento do consumidor.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas, criativas e
inovadoras para problemas
reais relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ ou à
comunicação, observando a
necessidade de seguir as
boas práticas de segurança
da informação no uso das
ferramentas



Objeto de conhecimento

Habilidades

Gestão de trade marketing.
Procedimentos de ações com
foco no ponto de venda e Trade
Marketing para o sucesso de um
produto. Abastecimento no
varejo. Mídias e materiais de
comunicação específicos. Preço
atrativo e posicionamento correto
da loja. Estratégias de execução.
Equipamento necessário para a
distribuição. Plano de ações para
o consumidor e tomadas de
decisão baseadas em números.
Rentabilização máxima do ponto
de vendas. Multiplicação das
oportunidades de negociação.
Gestão centralizada das ações.
Redução das despesas com
equipe e processos. Agilidade na
negociação com as redes.
Ampliação na parceria com as
redes. ROI total.

Analisar as estratégias de
marketing.

Unidade Curricular VIII – Organizações, Normas e Técnicas Gerenciais

Objetivo de aprendizagem: Conhecer as normas e valores sociais relevantes à
convivência cidadã no trabalho, considerando os seus próprios valores e crenças, suas
aspirações profissionais, avaliando o próprio comportamento frente ao meio em que está
inserido, a importância do respeito às diferenças individuais e a preservação do meio
ambiente.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Investigação
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações

Objeto de conhecimento

Habilidades

Sistemas de Informações
Gerenciais. Gestão da Produção.
Gestão Comercial. Gestão de
Marketing. Planejamento
Estratégico. Técnicas de
Negociação. Comportamento
Organizacional. Plano de
negócios. Contextos
Organizacionais. Gestão do

Refletir sobre o
empreendedorismocomo
opção de carreira em
diversas vertentes (donos
do próprio negócio,
empregadose
funcionários públicos).
Iniciar o desenvolvimento
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profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que está
inserido, a importância do
respeito às diferenças
individuais e a preservação
do meio ambiente.



Conhecimento. Brain Storm.
SWOT. Delphi. MC.
Benchmarking. Cenários. Painéis.
Mapas de Conhecimento.
Sistemas Especialistas. Ambiente
de negócios e estratégias
competitivas. Relacionamento
interpessoal, estilos e técnicas de
liderança. Motivação e
comunicação, dinâmicas de
grupo. Comportamento gerencial
do organizacional. Relações
étnicas, raciais e comportamento
ético. Importância do respeito à
ética e a diversidade humana.
Conceitos gerais sobre metas e
objetivos organizacionais. A
Inteligência Competitiva. O
método Inteligência Empresarial
Estratégica. Trabalhando com as
Fontes Humanas. Noções de
Contra-inteligência Empresarial.

de um plano denegócio.
Construirumavisãopositiva
defuturoindividualecoletiv
o.
Estabelecer objetivos e
construir um negócio.

Unidade curricular IX – Câmbio e Valores

Objetivo de aprendizagem: Adquirir o conhecimento sobre o funcionamento do mercado
de câmbio e valores, como taxas de câmbio e conversão de moedas na importação e
exportação visando aumento do lucro nas transações comerciais.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou um
empreendimento produtivo,
estabelecendo objetivos e
metas, avaliando as
condições e recursos
necessários para seu
alcance e definindo um
modelo de negócios.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Taxa de câmbio. Balança de
pagamentos. Práticas cambiais.
Câmbio e capitais. Transações
cambiais. Transferências
internacionais em reais. Capital
financeiro. Conta de nãoresidente. Tratamento cambial
nas importações e exportações.
O sistema cambial brasileiro.
Estrutura e funcionamento.
Agentes autorizados. Tipos e
formas de remessas. Operações
comerciais de curto.
Pagamentos antecipados. À
vista e a prazo. Operações
comerciais de longo prazo
(ROF). Pagamentos
antecipados. Conversão de
operações de curto prazo em
longo prazo. Conversões entre

Comprender o processo e
simular transações de
troca de moedas entre
dois países usando a
melhor taxa do mercado;
Conhecer o percurso para
abertura de conta
comercial em país não
residente para
exportação;
Analisar a contratação de
câmbio conforme
contratos de
adiantamento;
Conferir registros de
câmbio na importação e
exportação;
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modalidades de operações. Prépagamento. Controle cambial. A
atuação do BACEN e da RFB.

Fazer pagamentos e
fechamento de câmbio e
conversão de moedas.

TRILHA IV – COMÉRCIO EXTERIOR IV
TEMA: Comércio Exterior
COMPONENTES
CURRICULARES
Exportação e Importação
Logística e Transporte
Internacional
Operações e Sistemas
Operacionais
Português Comercial
Regulamentação Aduaneira
Trade Marketing
Organizações, Normas e
Técnicas Gerenciais
Legislação Aplicada

Perfil do Professor
Curso Superior com complementação pedagógica ou
Diploma de Docência ou licenciado para a Educação
Profissional: Economia, Administração, Comércio Exterior,
Gestão de Políticas Públicas, Administração Pública,
Negócios
Internacionais,
Relações
Internacionais,
Ciências Contábeis, Tecnologia em Logística, Tecnologia
em Gestão financeira, Tecnologia em Marketing,
Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão
Comercial, Tecnologia em Gestão da Qualidade,
Tecnologia em Gestão Empresarial, Tecnologia em
Contabilidade, Tecnologia da Informação.
Curso Superior em Direito e Ciências Jurídicas e Sociais,
com
complementação
pedagógica;
ou
outros
Bacharelados em cujo Histórico Escolar conste as
disciplinas elencadas, com complementação pedagógica;
ou outros Cursos de Tecnologia, em cujo Histórico Escolar
conste as disciplinas elencadas, com complementação
pedagógica.

OBJETIVO DA TRILHA
Conhecer os procedimentos de importação e exportação de bens, sua eficiência e
atributos.
Unidades / Componentes curriculares


Unidade curricular I – Exportação e Importação

Objetivo de aprendizagem: Adquirir conhecimento para conduzir as operações
de exportação e importação nas empresas e nos governos utilizando os documentos
corretos com suas respectivas tributações e regulamentações.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto

Objeto de conhecimento

Habilidades

Avaliação
da
Capacidade
Exportadora.
Canais
de
Comercialização
Externa.
Normas Administrativas das
Exportações.
Siscomex
Exportação. Documentação na

Compreender
os
diferentes
tipos
de
organizações formais e
informais
bem
como
modelos de gestão e
comportamento
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pessoal, profissional ou um
empreendimento produtivo,
estabelecendo objetivos e
metas,
avaliando
as
condições
e
recursos
necessários
para
seu
alcance e definindo um
modelo de negócios.



Exportação. Incentivos Fiscais e
Financeiros.
Formação
de
Preços para a Exportação.
Planejamento da Exportação.
Classificação das Importações.
Normas Administrativas das
Importações.
Siscomex
Importação. Documentação na
Importação.
Tratamento
Tributário
na
Importação.
Avaliação
dos
Custos
na
Importação. Planejamento na
Importação. Despacho aduaneiro
na exportação e na importação.
Regulamentação
aduaneira.
Regimes aduaneiros comuns e
especiais.
Fechamento
de
Câmbio e modalidades de
pagamentos
internacionais.
Tributação no comércio exterior.
A estrutura do comércio exterior
no Brasil e a administração
aduaneira.
O
Brasil
na
Organização
Mundial
das
Aduanas (OMA). Paralelo com
práticas aduaneiras de outros
países.
Comparações
e
benchmarks.
Regulamentação
aduaneira no Brasil: principais
conceitos e tributação. Aduana
e competitividade na logística
internacional. Mercosul.

organizacional interno e
externo;
Compreender o processo
para entrada de mercado
externo por meio das
relações internacionais.

Unidade curricular II – Logística e Transporte Internacional

Objetivo de aprendizagem: Centralizar e padronizar as operações, minimizar erros e
reduzir custos com processos de fluxo de produtos garantindo a satisfação do cliente com a
mercadoria, seu preço e qualidade, além de prover serviços justos e valor agregado.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP06) Propor e
testar
soluções
éticas,
estéticas,
criativas
e
inovadoras para problemas
reais
relacionados
à
produtividade,
à
colaboração
e/
ou
à
comunicação, observando a
necessidade de seguir as
boas práticas de segurança

Objeto de conhecimento

Habilidades

Introdução à Logística. Logística
Integrada.
Instalações,
manutenção de equipamentos,
higiene e segurança e impacto
ambiental. Planejamento das
operações. Informatização das
técnicas de Logística Integrada.
Gerência de suprimentos. Rede
logística. Sistema e subsistemas
logísticos e de armazéns:
técnicas e equipamentos de

Identificar e interpretar a
legislação que regula as
atividades
de
comercialização,
tais
como
as
normas
referentes aos direitos do
consumidor, aos contratos
comerciais, às normas de
higiene e segurança, ao
comércio
exterior,
às
questões tributárias e
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da informação no uso das movimentação e armazenagem
ferramentas.
de materiais. Armazenagem e
distribuição física. Embalagem,
unitização:
paletização
e
conteinerização. Estocagem e
distribuição
de
peças
de
reposição. Aplicações industriais.
Incoterms. Draw-back. Logística
Reversa
e
Internacional.
Transporte
Nacional
e
Internacional. Seguros: conceitos
básicos
e
importância.
Características,
elementos
essenciais,
documentação,
formas de pagamentos, prazos,
condições,
clausulado
e
prescrição.
Seguro
de
mercadorias.
Mercado
Segurador Nacional. Ramos e
Modalidades. Indenização e
Reembolso. Prêmio do Seguro.
Pulverização
de
Responsabilidades.
Recuperação e Perda Líquida.
Tarifas de Seguros da EMTS.
Seguro Internacional. Conceito
de
utilização
de
carga,
embalagens
especiais.
Transportes
Combinados.
Agentes intervenientes. Conceito
de Avarias, regras de York.
Conceito de Seguros, Apólice.
Obrigações
e
Direitos
do
Segurado.
Contratação
de
Seguro. Riscos. Regulamentos.
Noções
de
Direito
da
Navegação.
Fretamento.
Contratos
de
Transporte.
Operações
especiais
de
transporte:
intermodal,
multimodal, OTM, transbordo de
carga.
Transporte marítimo:
características,
tipos
de
navegação (longo curso e
cabotagem), tipos de linha
(regular, não regular, reserva de
praça, booking note). Navios:
tipos, equipamentos, porões, etc.
Equipamentos de movimentação
de carga (pisos e terminais,
embarques e desembarques),
empresas
intervenientes
(armador, agência marítima,
NVOCC,
transitário,
despachante,
comissárias),

fiscais.
Identificar
meios
e
operações de transporte
internacional,
o
funcionamento
dos
diversos
pontos
de
embarque e desembarque
de
produtos
e
armazenamento
e
selecionar
o
mais
adequado.

Identificar
organismos
internacionais
que
estabelecem
acordos
comerciais entre países e
compreender
sua
organização
e
funcionamento.
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custos de operação do armador,
despesas
portuárias
(THC/Capatazia),
fretes,
cotação,
taxas,
sobretaxas,
conhecimentos de embarque
(billoflading e sea waybill):
finalidades,
consignação,
endosso, preenchimento, tipos,
vias originais, shipper, notify, on
board, clean, etc.). Transporte
aéreo: aeroporto, funcionamento
e controle através de órgãos
intervenientes (internacional e
nacional),
empresas
intervenientes na navegação
aérea: companhias aéreas e
agentes de carga, aeronaves:
tipos, capacidades, porões de
carga, ULD, cálculo de frete:
relação peso e peso-volume,
consolidação
de
carga,
conhecimento de embarque:
AWB,
HAWB,
MAWB,
finalidades, vias originais, etc.,
Transporte
rodoviário
e
ferroviário: tipos de veículos e
capacidades
de
carga,
característica,
vantagens
e
desvantagens, fretes, cobranças
e
formas
de
pagamento,
conhecimento de transporte:
CRT; MIC/DTA: uso obrigatório
com opção de DTA. Transporte
ferroviário: tipos, características,
vantagens
e
desvantagens,
veículos: tipos e capacidades e
cargas, frete, cobranças e
formas
de
pagamento,
conhecimento de transporte:
TIF/DTA; Transporte via postal.
Transporte multimodal.


Unidade curricular III – Operações e Sistemas Financeiros

Objetivo de aprendizagem: Favorecer capacidades/habilidades para conhecer e
compreender os mecanismos, políticas e as formas de uso desses recursos através do
Sistema Financeiro.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades
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Mediação e Intervenção
Sociocultural
EMIFFTP09)
Propor
e
testar
estratégias
de
mediação e intervenção
para atuar em equipes de
forma
colaborativa,
respeitando as diferenças
individuais e socioculturais,
níveis
hierárquicos,
as
ideias propostas para a
discussão e a contribuição
necessária para o alcance
dos objetivos da equipe,
desenvolvendo
uma
avaliação
crítica
dos
desempenhos
individuais
de acordo com critérios
estabelecidos e o feedback
aos seus pares, tendo em
vista
a
melhoria
de
desempenhos
e
a
conservação ambiental.



Introdução
às
finanças. Reconhecer e comprender
Conceitos básicos de finanças. as diferentes taxas e
Conceitos básicos de finança tributos.
corporativa.
Custo
de
oportunidade.
Orçamento
empresarial. Valor presente.
Risco x Retorno. Custo e
estrutura de capital. Política de
dividendos. Lucro contábil e
Lucro econômico. Valor de
Mercado adicionado e valor
econômico adicionado. Fluxo de
caixa relevantes e incrementais.
Administração de capital de giro.
Finança estratégica. Gestão
financeira
estratégica.
Relevância.
Elementos.
Planejamento
estratégico
financeiro.
Ajuste
de
planejamento
estratégico
financeiro. Iniciativas de gerar
mais e gastar menos. Iniciativas
de captação de recursos e
redução e controle de recursos.
Estratégia
Financeira
empresarial e competitividade.
Finança Internacional: cenário
financeiro internacional. Mercado
Monetário
e
títulos
internacionais. Paridade nas
finanças
internacionais.
Mensuração e gerenciamento de
risco financeiro econômico e
cambial.
Fluxo
financeiro
internacional. Sistema financeiro
global. Gestão de finanças
internacionais. Orçamento e
capital.

Unidade curricular VI – Português comercial

Objetivo de aprendizagem: Aprofundar a competência dos estudantes e a capacidade de
empregar adequadamente a língua nas diversas situações de comunicação interna e
externa.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar
hipóteses
para
resolver
problemas
do

Objeto de conhecimento

Habilidades

Conceitos, características e tipos
de organizações. Comunicação
organizacional:
surgimento,
evolução e tendências. O

Efetivar
uma
escrita
atenta às normas cultas
da língua portuguesa no
contexto profissional.
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cotidiano pessoal, da escola
e do trabalho, utilizando
procedimentos e linguagens
adequados à investigação
científica.



sistema de comunicação nas
organizações. Os meios de
comunicação nas organizações.
Comunicação interna e externa.
Comunicação
Integrada,
Comunicação
de
Marketing
como Diferencial estratégico. A
responsabilidade socioambiental
como fator de projeção da
imagem
da
organização.
Administração estratégica da
comunicação e a definição de
políticas.
Relatórios
de
sustentabilidade
e
relato
integrado. Técnicas de Vendas.
Correspondência
Comercial.
Oratória. Comunicação nãoverbal.

Unidade curricular VII – Regulamentação Aduaneira

Objetivo de aprendizagem: Conhecer o conjunto de normas que regulamentam a
administração das atividades aduaneiras e a fiscalização, o controle e a tributação das
operações de comércio exterior em nosso país.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais
relevantes
à
convivência
cidadã
no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio
comportamento
frente ao meio em que está
inserido, a importância do
respeito
às
diferenças
individuais e a preservação
do meio ambiente.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Conceito
de
Legislação
Aduaneira Comparada e razões
de seu estudo. Competência da
União para legislar sobre o
comércio exterior. Aduana ou
alfândega.
Terminologia
derivada. Tributos aduaneiros.
Órgãos
aplicadores
da
Legislação
Aduaneira
administrativos
e
judiciais.
Doutrina,
legislação
e
jurisprudência
e
sua
exteriorização. Fontes legais da
Legislação Aduaneira no Brasil.
Normas
internacionais.
Legislação Aduaneira no Brasil e
Legislação
Aduaneira
Comparada;
Política
de
Comércio Exterior e Órgãos
executores:
Secretaria
de
Comércio Exterior - SECEX,
Secretaria da Receita Federal SRF, Banco Central do Brasil –

Compreender o regime
aduaneiro brasileiro na
importação e exportação;
Reconhecer os tipos de
regime
aduaneiros
especiais;
Analisar o funcionamento
do trânsito aduaneiro;
Conhecer
regulamentação
aduaneira;

a

Identificar os processos
de
desembaraço
aduaneiro;
Reconhecer os órgãos
envolvidos no processo
aduaneiro brasileiro.
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BACEN. Jurisdição Aduaneira.
Territórios
aduaneiros:
(a)
portos, (b) aeroportos, (c) pontos
de
fronteira
alfandegados.
Recintos
e
terminais
alfandegados.
Autoridade
aduaneira, Organização fiscal,
estrutura da SRF e Sistema
Aduaneiro. Classificação de
mercadorias. A mercadoria como
objeto da disciplina. Sistema
Harmonizado de Designação e
Codificação de Mercadorias
(SH). Nomenclatura Brasileira de
Mercadorias
(NBM)
e
Nomenclatura
Comum
do
Mercosul (NCM). Estrutura e
finalidades, regras gerais e notas
para
interpretação.
Notas
Explicativas do SH (NESH).
Comitê
Brasileiro
de
Nomenclatura (CBN). Tarifas e
sistemas
tarifários.
Tarifa
Externa
Comum
do
MERCOSUL-TEC:
estrutura,
finalidades,
aplicação.
Nomenclatura da Associação
latino-americana de Integração
(NALADI). Classificação fiscal de
mercadorias (TEC/TIPI/NALADI).
Competência
para
a
classificação.
Procedimentos:
contencioso e não contencioso.
Incentivos fiscais a exportação.
Imposto de exportação (IE): fato
gerador, incidência, base de
cálculo,
alíquotas,
sujeito
passivo, cobrança e pagamento.
Produtos
tributados.
Competência
do
Conselho
Monetário Nacional (CMN), do
BACEN, SECEX e SRF. Imposto
sobre Operações Financeiras
(IOF) - cambiais - na importação
de bens: fato gerador, incidência,
base de cálculo, alíquotas,
cobrança, pagamento e sujeito
passivo, isenções. Utilização da
NBM. Imposto de Importação (II).
Estudo sistemático a partir da
Constituição Federal (CF) e do
Código
Tributário
Nacional
(CTN). Regulamento Aduaneiro
(RA) e normas supervenientes,
inclusive
complementares.
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Imposto de Importação (II): fato
gerador
do
quadro
de
importação,
modalidades
e
ocorrência. Incidência e bases
de cálculo de II. Alíquotas,
valoração aduaneira e seus
métodos. Acordo de valoração
aduaneira (AVA) e normas de
SRF. Valor da transação e
quantidade de mercadoria. Valor
aduaneiro nos regimes de
tributação
especial
e
simplificada. Cálculo dos tributos
exigíveis na importação. Moeda
fiscal (taxas cambiais) utilizada
nesse cálculo. Sujeitos da
relação
jurídico-aduaneira:
estado,
contribuinte
e
responsável.
Revisão
da
conceituação de imunidade, não
incidência, isenção, suspensão,
redução
e
alíquota
zero.
Classificação
das
isenções.
Atualização
monetária
e
depreciação.
Análise
das
isenções previstas em lei e sua
motivação. Zona Franca de
Manaus (ZFM) e de outras áreas
de livre comércio nacionais.
Regime de tributação especial
(RTR). Remessas postais e
encomendas
aéreas
internacionais. Normas básicas
contidas em convenções postais.
Proibições na importação por via
postal. Regime de tributação
simplificada (RTS). Despacho
aduaneiro:
conceito
e
classificação.
Despacho
aduaneiro
e
importação.
Nacionalização. Utilização do
SISCOMEX. Documentação da
importação.
Registro
da
importação,
conferência
e
desembaraço.
Incidente
de
vistoria aduaneira. Despacho
com e sem exigência tributária.
Descentralização e facilitação do
despacho aduaneiro. Despacho
aduaneiro
de
exportação.
Utilização
do
SISCOMEX.
Documentos, conferência prévia
e normal. Desembaraço. Efeito
do Registro da Exportação (RE)
quando devido o imposto de
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exportação. Intermediação nos
serviços
aduaneiros.
Despachante
aduaneiro
e
Ajudante
de
Despachante
Aduaneiro (DA e ADA): direitos e
prerrogativas,
habilitação
e
credenciamento. Empresas e
outras pessoas que podem
intermediar
o
despacho.
Infrações:
conceituação
e
espécies e Normas gerais.
Responsabilidade e dano ao
erário. Penalidades: espécies e
normas para a sua aplicação.
Pena de perdimento. Destinação
de mercadorias apreendidas ou
abandonadas.
Processo
administrativo fiscal contencioso
e não contencioso. Processo
Contencioso: (a) com exigência
de crédito tributário, (b) com
vistoria aduaneira e especial de
apuração de dano ao erário.
Preparo e julgamento. Instâncias
e ritos. Administração dos bens
apreendidos ou abandonados.
Processo. Não contencioso:
consultas sobre interpretação de
dispositivos
da
legislação
tributária e sobre classificação
fiscal
de
mercadorias.
Restituição e ressarcimento.
Pleitos
sobre
isenções
e
alterações
no
tratamento
tributário. Processo Judicial:
noções sobre o executivo fiscal.
Ações anulatórias, repetição de
indébito, mandado de segurança
e outras.
Unidade curricular VIII – Trade marketing
Objetivo de aprendizagem: Maximizar as vendas por meio de estratégias, pontos de
vendas e o uso correto de comunicação para cada situação.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP06) Propor e
testar
soluções
éticas,
estéticas,
criativas
e

Objeto de conhecimento

Habilidades

Gestão de trade marketing. Conhecer
e
aplicar
Procedimentos de ações com diferentes estratégias de
foco no ponto de venda e Trade. marketing.
Marketing para o sucesso de um
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inovadoras para problemas
reais
relacionados
à
produtividade,
à
colaboração
e/
ou
à
comunicação, observando a
necessidade de seguir as
boas práticas de segurança
da informação no uso das
ferramentas

produto.
Abastecimento
no
varejo. Mídias e materiais de
comunicação específicos. Preço
atrativo e posicionamento correto
da loja. Estratégias de execução.
Equipamento necessário para a
distribuição. Plano de ações para
o consumidor e tomadas de
decisão baseadas em números.
Rentabilização máxima do ponto
de vendas. Multiplicação das
oportunidades de negociação.
Gestão centralizada das ações.
Redução das despesas com
equipe e processos. Agilidade na
negociação com as redes.
Ampliação na parceria com as
redes. ROI total.

Unidade curricular IX – Organizações, Normas e Técnicas Gerenciais.
Objetivo de aprendizagem: Estabelecer acordos com o propósito organizacional e criar
uma estrutura adequada para que as equipes de trabalhopossam se adaptar as mudanças
exigidas pelo mercado.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais
relevantes
à
convivência
cidadã
no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio
comportamento
frente ao meio em que está
inserida, a importância do
respeito
às
diferenças
individuais e a preservação
do meio ambiente.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Sistemas
de
Informações
Gerenciais. Gestão da Produção.
Gestão Comercial. Gestão de
Marketing.
Planejamento
Estratégico.
Técnicas
de
Negociação.
Comportamento
Organizacional.
Plano
de
negócios.
Contextos
Organizacionais.
Gestão
do
Conhecimento. Brain Storm.
SWOT.
Delphi.
MC.
Benchmarking.
Cenários.
Painéis.
Mapas
de
Conhecimento.
Sistemas
Especialistas.
Ambiente
de
negócios
e
estratégias
competitivas.
Relacionamento
interpessoal, estilos e técnicas
de liderança. Motivação e
comunicação,
dinâmicas
de
grupo. Comportamento gerencial
do organizacional. Relações
étnicas, raciais e comportamento
ético. Importância do respeito à

Conhecer
e
aplicar
processos de gestão.
Analisar
organizações.

diferentes

Efetivar
planejamento
estratégico
em
uma
empresa.
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ética e a diversidade humana.
Conceitos gerais sobre metas e
objetivos organizacionais. A
Inteligência
Competitiva.
O
método Inteligência Empresarial
Estratégica. Trabalhando com as
Fontes Humanas. Noções de
Contra-inteligência Empresarial.


Unidade curricular X – Legislação Aplicada

Objetivo de aprendizagem: Conhecer a legislação internacional usada na prática de
compra e venda de produtos identificando o meio de transporte adequado, o tipo de moeda
e os contratos internacionais apropriados a cada transação.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais
relevantes
à
convivência
cidadã
no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio
comportamento
frente ao meio em que está
inserido, a importância do
respeito
às
diferenças
individuais e a preservação
do meio ambiente.

Objeto de conhecimento

Habilidades

O que é direito. O direito e
ciência.
Direito
e
justiça.
Formação
e
estrutura
do
Judiciário brasileiro. Direito e
moral. Direito e ideologia. Direito
objetivo e subjetivo. Direito
público
e
privado.
Direito
material e processual. Teoria da
norma jurídica. Fontes do direito,
fontes formais e materiais,
hierarquia das fontes. Vigência
da lei no tempo e no espaço.
Lacunas e conflitos normativos.
Pessoa física e pessoa jurídica.
Títulos de crédito. Elementos
básicos de direito empresarial.
Legislação de Transporte e
Logística
Operações
internacionais
e
operações
domésticas.
Tipificação
e
características dos contratos de
compra e venda. Instrumentos
utilizados no comércio exterior.
Condições
de
entrega:
INCOTERMS. Condições de
pagamento e análise de risco.
Intervenção do agente ou
representante.
Garantias
bancárias
internacionais.
Cláusulas especiais. Outros
contratos derivados da operação
de compra e venda. Arbitragem
e outras soluções alternativas de
conflitos.
Globalização
e

Ter o conhecimento das
leis, normas, sansões
aplicadas na prática do
Comércio Exterior;
Identificar
os
órgãos
anuentes e intervenientes
no Comércio Exterior;
Reconhecer as práticas e
os tipos de contratos,
moedas, câmbio usados
nas
transações
internacionais;
Compreender a legislação
usada nos ICOTERMS
com cláusulas especiais,
representantes,
oportunidades
e
condições
de
pagamentos.
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regionalismo:
conceitos,
determinantes, características,
impactos e principais agentes.
MERCOSUL:
objetivos,
determinantes,
aparato
normativo
e
institucional,
oportunidades,
desafios
e
agenda de negociação atual.
Agenda de negociações da
ALCA:
desempenho
e
indicadores
econômicos
e
sociais comparativos, avaliação
dos temas em discussão e
possíveis impactos sobre a
economia brasileira. Agenda de
Negociações
Mercosul-União
Europeia:
desempenho
e
indicadores
econômicos
e
sociais comparativos, avaliação
dos temas em discussão,
presença
e
atuação
de
empresas
europeias
no
MERCOSUL,
avaliação
dos
possíveis impactos sobre a
economia brasileira. Acordos e
contratos
internacionais,
considerando:
aspectos
multiculturais e socioambientais.
Noções do Direito Público e
Privado.
Orientações metodológicas
A proposta metodológica para o processo de ensino-aprendizagem aqui apresentada
aponta para um paradigma de educação que privilegia o papel e a importância do estudante,
que deverá estar no centro do processo. Essa proposta visa construir um ensino de
qualidade tendo como princípios:
 A mobilização e o desafio para o desenvolvimento de atitudes científicas e de autonomia;
 A relação entre teoria e prática;
 A interdisciplinaridade com o intuito de promover o diálogo entre as diferentes áreas do
conhecimento na compreensão da realidade;
 O desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e atitudes de forma integrada;
 O uso das tecnologias de informação e comunicação como forma de potencializar a
aprendizagem, contemplar as diferenças individuais e contribuir para a inserção no mundo
digital. Assim, diferentes estratégias viabilizam o processo de ensino-aprendizagem como
estudo de caso, estudo por problema, ensino por projetos, entre outras.
Recursos
 O suporte aos estudantes por e-mail ou presencialmente;
 Recursos audiovisuais: microcomputador com software de apresentações;
 Conexão a internet;
 Rede Wi-Fi;
 Projetor multimídia (data show);
 Lousa Digital.
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RESUMO – APRESENTAÇÃO
O curso Técnico em Marketing prepara o profissional para identificar e aproveitar
oportunidades de mercado, traçar e executar estratégias para melhorar a imagem de uma
marca ou produto/serviço, visando mais competitividade, para trabalhar com pesquisas de
mercado, formar, disciplinar e adaptar os produtos aos diversos contextos regionais do
estado de Santa Catarina.
Pautada na Lei 13.415/2017, pela BNCC (Base Nacional Comum Curricular), bem
como pelo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, o curso Técnico em Marketing propiciará
ao estudante do Ensino Médio uma experiência repleta em informações e conhecimentos
indispensáveis aos saberes demandados pelo mercado de trabalho.
Todos os conteúdos são atualizados e orientados para atender as necessidades
administrativas de marketing e ao mercado de Santa Catarina, para que profissional técnico
esteja qualificado para trabalhar em diferentes áreas relacionadas, tais como vendas,
marketing, pesquisa de mercado, promoção de vendas e merchandising do comportamento
do consumidor, desenvolvimento de produto, estratégia de marketing, marketing digital e Ecommerce, gestão de eventos, práticas I e II em marketing, comunicação de marketing,
plano de marketing, formação e gestão de preço, canais de distribuição, direito empresarial
do consumidor e outras atividades administrativas, tanto em empresas públicas, privadas
ou do terceiro setor, sempre objetivando o trabalho em equipe e o melhoramento da
produtividade. Também poderá tornar-se um empreendedor, destacando-se, desta forma, o
dinamismo do curso.
O curso está contemplado dentro do eixo de Gestão e Negócios e está dividido em
quatro trilhas de aprofundamento.
Habilitação Profissional
Carga Horária Semanal
Carga Horária do curso

Técnico em Marketing
15 aulas
960 horas
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Certificações Intermediárias
1º Trilha
2º Trilha
3º Trilha
4º Trilha

Assistente de Marketing
Assistente de Vendas
Assistente de Marketing Digital
Gestor de Microempresa

OBJETIVOS
Objetivo geral
Formar profissionais críticos, criativos, investigativos, empreendedores, capazes de
aliar a competência profissional, científica e humanística para atuarem em diferentes
contextos organizacionais e sociais com ética, responsabilidade social e ambiental.

Objetivos específicos








Ter a capacidade de extrair dados relevantes para a tomada de decisão, pois esta é
uma das competências mais esperadas dos profissionais de marketing da
atualidade;
Dominar as estratégias de pesquisa para que o profissional de marketing esteja
pronto para concentrar esforços na melhoria de processos e garantir à marca
vantagens competitivas;
Desenvolver a formação necessária para formar um profissional criativo e resolutivo;
Despertar para a informação da formação permente;
Entender o funcionamento e o modo de comunicar-se nas redes sociais e manter-se
Atualizado quanto às mudanças da área;
Compreender a relevância e a centralidado do trabalho em equipe, onde cada um
sabe o que precisa ser feito e tem as habilidades necessárias para o
desenvolvimento das atividades;
Zelar pela ética profissional e organizacional.

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
O Técnico em Marketing será habilitado para:








Projetar e implementar planos de marketing.
Realizar análises de vendas, preços e produtos.
Desenvolver projetos de comunicação, ﬁdelização de clientes e relação com
fornecedores ou outras entidades.
Desenvolver, implementar e gerenciar estratégias de marketing digital.
Operacionalizar a apresentação dos serviços e produtos no ponto de venda.
Elaborar estudos de mercado.
Certificações Intermediárias.

Trilha 1 – ASSISTENTE DE MARKETING
Perfil Profissional: Promove as mercadorias, produtos e serviços em estabelecimentos do
comércio varejista ou atacadista, auxiliando os clientes na escolha de produtos e serviços,
apresentando suas qualidades e vantagens de aquisição. Expõem mercadorias de forma
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atrativa, em pontos estratégicos de vendas. Elabora pesquisas de mercado e relatórios de
vendas, de promoções, de demonstrações e pesquisa de preços.
Trilha 2 - ASSISTENTE DE VENDAS
Perfil Profissional: Auxilia na administração da carteira de clientes e executa o
planejamento de vendas. Acompanha os orçamentos e levantamentos de custos para as
ações de marketing e acompanha novas tendências de mercado. Controla a entrada e saída
de mercadorias. Atua de forma proativa e com visão empreendedora em atividades de
venda de produtos e serviços, de forma desinibida e comprometida com as necessidades e
desejos de clientes, usando comunicação clara e cordial, com respeito à diversidade.
Trilha 3 – ASSISTENTE DE MARKETING DIGITAL
Perfil Profissional: Auxilia no gerenciamento de marketing e na criação e implementação
de campanhas promocionais e publicitárias e eventos, durante todo o processo necessário.
Domina o conceito de marketing digital e atua nas áreas como redes sociais, e-mail,
comércio eletrônico, bussinesintelligence, produção de conteúdo, comportamento do
consumidor, gestão do relacionamento com o cliente, publicidade online e otimização de
performance em sites de buscas, como Google.
Trilha 4 – GESTOR DE MICROEMPRESA
Perfil Profissional: Conhece e desenvolve um planejamento para micro e pequenas
empresas. Compreende e utiliza os conhecimentos sobre negociação, sendo capaz de
gerenciar ações de marketing. Domina conceitos e práticas de gestão de pessoas, de
associativismo, e de cooperativismo. Utiliza os fundamentos da excelência em gestão
voltados para uma micro ou pequena empresa. Sabe identificar oportunidades de mercado,
considerando técnicas de gestão da inovação.

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO
Trilhas

Componentes Curriculares

Carga
Horária
Semanal
5
2
5
3
15 aulas

Trilha I –
ASSISTENTE DE
MARKETING

Administração de Marketing
Estatística e Matemática Aplicada
Pesquisa de Marketing
Comportamento do Consumidor
Carga Horária Total da Trilha I - ASSISTENTE DE
MARKETING
Trilha II –
Promoção
de
Vendas
ASSISTENTE DE
Merchandising
VENDAS
Gestão de Eventos
Desenvolvimento de Produtos
Formação e Gestão de Preço
Carga Horária Total da Trilha II - ASSISTENTE DE
VENDAS
Trilha III –
Marketing Digital e E- Commerce
ASSISTENTE DE
Plano de Marketing
MARKETING
Estratégia de Marketing
DIGITAL
Práticas Marketing I
Carga Horária Total da Trilha III - ASSISTENTE DE
MARKETING DIGITAL

e

5

Carga
Horária
Semestral
80h
32h
80h
48h
240 horas
80h

5
4
2
15 aulas

80h
48h
32h
240 horas

4
3
3
5
15 aulas

64 horas
48 horas
48 horas
80 horas
240 horas
225

Trilha IV –
Práticas em Marketing II
5
ASSISTENTE
Direito Empresarial e do Consumidor
2
ADMINISTRATIV
Comunicação em Marketing
3
O
Canais de distribuição
5
Carga Horária Total da Trilha IV - GESTOR DE
15 aulas
MICROEMPRESA
Carga Horária Total do Curso Técnico em Marketing

80h
32h
48h
80h
240 horas
960 horas

TRILHA I – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
TEMA: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Componente
Curricular

Perfil do Professor

Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior em: Marketing,
Publicidade Economia, Administração, Comércio Exterior, Gestão
de Políticas Públicas, Gestão Pública, Administração Pública,
Negócios Internacionais, Relações Internacionais, Ciências
Contábeis, Direito, Tecnologia em Logística, Tecnologia em
Gestão financeira, Tecnologia em Marketing, Tecnologia em
Administração de
Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia
Marketing
em Gestão da Qualidade, Tecnologia em Gestão Empresarial,
Tecnologia em Contabilidade, com Complementação Pedagógica;
ou outros Bacharelados, em cujo Histórico Escolar constem as
disciplinas elencadas, com Complementação Pedagógica; ou
outros cursos de Tecnologia, em cujo Histórico Escolar constem as
disciplinas elencadas, com Complementação Pedagógica.
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior em: Matemática,
Estatística, Economia, Administração, Comércio Exterior, Gestão
de Políticas Públicas, Gestão Pública, Administração Pública,
Negócios Internacionais, Relações Internacionais, Ciências
Contábeis, Direito, Tecnologia em Logística, Tecnologia em
Gestão financeira, Tecnologia em Marketing, Tecnologia em
Estatística e
Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia
Matemática Aplicada
em Gestão da Qualidade, Tecnologia em Gestão Empresarial,
Tecnologia em Contabilidade, com Complementação Pedagógica;
ou outros Bacharelados, em cujo Histórico Escolar constem as
disciplinas elencadas, com Complementação Pedagógica; ou
outros cursos de Tecnologia, em cujo Histórico Escolar constem as
disciplinas elencadas, com Complementação Pedagógica.
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior em: Marketing,
Publicidade Economia, Administração, Comércio Exterior, Gestão
de Políticas Públicas, Gestão Pública, Administração Pública,
Negócios Internacionais, Relações Internacionais, Ciências
Contábeis, Direito, Tecnologia em Logística, Tecnologia em
Gestão financeira, Tecnologia em Marketing, Tecnologia em
Pesquisa de
Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia
Marketing
em Gestão da Qualidade, Tecnologia em Gestão Empresarial,
Tecnologia em Contabilidade, com Complementação Pedagógica;
ou outros Bacharelados, em cujo Histórico Escolar constem as
disciplinas elencadas, com Complementação Pedagógica; ou
outros cursos de Tecnologia, em cujo Histórico Escolar constem as
disciplinas elencadas, com Complementação Pedagógica.
Comportamento do
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior em: Marketing,
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Consumidor

Publicidade Economia, Administração, Comércio Exterior, Gestão
de Políticas Públicas, Gestão Pública, Administração Pública,
Negócios Internacionais, Relações Internacionais, Ciências
Contábeis, Direito, Tecnologia em Logística, Tecnologia em
Gestão financeira, Tecnologia em Marketing, Tecnologia em
Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia
em Gestão da Qualidade, Tecnologia em Gestão Empresarial,
Tecnologia em Contabilidade, com Complementação Pedagógica;
ou outros Bacharelados, em cujo Histórico Escolar constem as
disciplinas elencadas, com Complementação Pedagógica; ou
outros cursos de Tecnologia, em cujo Histórico Escolar constem as
disciplinas elencadas, com Complementação Pedagógica.

OBJETIVO DA TRILHA
Desenvolver no estudanteo pensamento administrativo e suas funções básicas,
competências requeridas pelo mundo contemporâneo, promovendo habilidades e atitudes
que possibilitem o crescimento organizacional a fim de alcançar os objetivos propostos.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Administração de Marketing
Objetivo de aprendizagem: compreender as linhas gerais das ações concernentes à
administração de marketing.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou um
empreendimento produtivo,
estabelecendo objetivos e
metas, avaliando as
condições e recursos
necessários para seu
alcance e definindo um
modelo de negócios.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Compreensão da administração
de marketing; Papel do
marketing nas organizações e na
sociedade Conceitos centrais do
marketing; Aplicações do
marketing Funções operacionais
do marketing Orientação da
empresa para o mercado;
A orientação da produção;
A orientação do produto; A
orientação de vendas; A
orientação do marketing; A
orientação do marketing
holístico; Análise de mercados e
comportamento do consumidor;
Analise do ambiente de
marketing;
Analise do mercado consumidor;
Marketing de serviços; A
natureza dos serviços;
Estratégias de marketing para as
empresas prestadoras de
serviços; Gerenciamento da

Saber compreender,
reconhecer e analisar a
importância da gestão
mercadológica bem como
suas ferramentas básicas
aplicadas a análise de
mercado e relacionamento
com cliente;
Compreender os
conceitos de marketing
organizacional, marketing
de relacionamento bem
como suas estruturas
mercadológicas;
Definir valor, qualidade e
satisfação para o cliente,
bem como a importância
desses temas para gestão
estratégica empresarial;
Conhecer ferramentas
para reter e conquistar
clientes;
Identificar fatores que
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qualidade do serviço;
Segmentação de mercados
Entendendo a segmentação de
mercados Bases e
procedimentos para a
segmentação; Analise SWOT;
Administração do Marketing Mix
Administração do composto do
produto Administração dos
canais de distribuição (place)
Administração do composto de
promocional Administração de
preço ; Administração de vendas
Planejamento da força de
vendas Administração da força
de vendas.

influenciam o
comportamento de
mercado;
Identificar e analisar o
composto mercadológico
de um bem ou serviço;
Comparar e analisar os
diversos tipos de
mercado;
Apoiar a elaboração de
projetos de pesquisa de
marketing;
Montar e analisar
pesquisa de mercado de
forma básica.

● Unidade curricular II – Estatística e Matemática Aplicada
Objetivo de aprendizagem:Conhecer e saber operar noções estruturantes da estatística e
da matemática aplicada.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos
Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
recursos criativos para
resolver problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.
(EMIFMAT05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
recursos criativos
relacionados à
Matemática para resolver
problemas de natureza
diversa, incluindo
aqueles que permitam a
produção de novos
conhecimentos
matemáticos,
comunicando com
precisão suas ações e
reflexões relacionadas a
constatações,
interpretações e

Objeto de conhecimento

Habilidades

Regra de três, operações
comerciais, sistema de
capitalização composta,
financiamento, capitalização e
plano de amortização;
Aplicações que utilizem as
ferramentas estatísticas para
tratamento de dados;
Interpretação e análise de
dados em diferentes contextos.

Compreender e interpretar
informações publicadas em
gráficos e tabelas;
Identificar, transformar e
traduzir valores apresentados
sob diferentes formas de
representação;
Desenvolver sequências
numéricas utilizando
raciocínio lógico;
Identificar as possíveis
estratégias para resolver
situações-problema;
Entender os conceitos
fundamentais do tratamento
de dados e da análise da
informação;
Pensar e projetar aplicações
que utilizem as
ferramentas estatísticas para
o tratamento de
dados;Interpretar e analisar
dados em diferentes
contextos.
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argumentos, bem como
adequando-os às
situações originais.
Unidade curricular III – Pesquisa de Marketing
Objetivo de aprendizagem: habilitar os estudantes para o trato com os elementos
envolvidos na pesquisa de marketing.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Tipos de Pesquisa; Método de
Coleta de Dados; Tamanho da
Amostra; Método Estatístico;
Representação Tabular e
Gráfica; Organização de Dados;
Medidas de Tendência Central;
Medidas de Dispersão;
Instrumento de Pesquisa;
Tabulação dos Dados; Análise
dos Dados; Aplicação da
Pesquisa; Elaboração do
Relatório; Comunicação dos
Resultados.

Compreender o processo de
coleta de dados entendendo
a aplicação prática da
pesquisa e seus elementos;
Desenvolver pesquisas com
capacidade crítica para
atuar no mercado
contemporâneo;
Entender qual o tipo de
pesquisa será ideal para o
problema ou a investigação
que se busca;
Compreender e analisar os
dados que foram
instrumento de pesquisa
abordada;
Elaborar relatório a referente
às pesquisas desenvolvidas.

Unidade curricular IV – Comportamento do Consumidor
Objetivo de aprendizagem:Habilitar os estudantes para o trato com os elementos e ações
que respondem pelo comportamento do consumidor.
Eixos Estruturantes/
Objeto de conhecimento
Habilidades
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção Teoria da Motivação humana e Perceber as características
Sociocultural
inventário psicográfico;
da análise no mercado
(EMIFFTP09) Propor e
organizacional;
testar
estratégias
de Estudo
sobre
análise
de
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mediação e intervenção
para atuar em equipes de
forma
colaborativa,
respeitando as diferenças
individuais
e
socioculturais,
níveis
hierárquicos, as ideias
propostas
para
a
discussão e a contribuição
necessária para o alcance
dos objetivos da equipe,
desenvolvendo
uma
avaliação
crítica
dos
desempenhos individuais
de acordo com critérios
estabelecidos
e
o
feedback aos seus pares,
tendo em vista a melhoria
de desempenhos e a
conservação ambiental.

mercado;
Avaliação de mercado;
Segmentação de mercado;
Seleção de Mercado;
Elaboração do Relatório;

Compreender
o
funcionamento do centro de
compras, do processo de
compras e da seleção de
fornecedores;
Saber utilizar critérios de
segmentação de mercado,
para a empresa escolher
seu público alvo;

Comunicação dos Resultados.
Conhecer
e
saber
desenvolver estratégias de
seleção de mercado;
Conhecer a estrutura da
elaboração do relatório e
comunicação
dos
resultados.

TRILHA II – ASSISTENTE DE VENDAS
TEMA: ASSISTENTE DE VENDAS
Componentes
curriculares

Promoção de
Vendas e
Merchandising

Práticas em
Marketing I

Desenvolviment
o de Produtos

Perfil do Professor
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior em: Marketing,
Publicidade Economia, Administração, Comércio Exterior, Gestão de
Políticas Públicas, Gestão Pública, Administração Pública, Negócios
Internacionais, Relações Internacionais, Ciências Contábeis, Direito,
Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão financeira, Tecnologia
em Marketing, Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão
Comercial, Tecnologia em Gestão da Qualidade, Tecnologia em Gestão
Empresarial, Tecnologia em Contabilidade, com Complementação
Pedagógica; ou outros Bacharelados, em cujo Histórico Escolar conste
as disciplinas elencadas, com Complementação Pedagógica; ou outros
cursos de Tecnologia, em cujo Histórico Escolar conste as disciplinas
elencadas, com Complementação Pedagógica.
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior em: Marketing,
Publicidade Economia, Administração, Comércio Exterior, Gestão de
Políticas Públicas, Gestão Pública, Administração Pública, Negócios
Internacionais, Relações Internacionais, Ciências Contábeis, Direito,
Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão financeira, Tecnologia
em Marketing, Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão
Comercial, Tecnologia em Gestão da Qualidade, Tecnologia em Gestão
Empresarial, Tecnologia em Contabilidade, com Complementação
Pedagógica; ou outros Bacharelados, em cujo Histórico Escolar conste
as disciplinas elencadas, com Complementação Pedagógica; ou outros
cursos de Tecnologia, em cujo Histórico Escolar conste as disciplinas
elencadas, com Complementação Pedagógica.
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior em: Marketing,
Publicidade Economia, Administração, Comércio Exterior, Gestão de
Políticas Públicas, Gestão Pública, Administração Pública, Negócios
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Formação e
Gestão de
Preço

Internacionais, Relações Internacionais, Ciências Contábeis, Direito,
Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão financeira, Tecnologia
em Marketing, Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão
Comercial, Tecnologia em Gestão da Qualidade, Tecnologia em Gestão
Empresarial, Tecnologia em Contabilidade, com Complementação
Pedagógica;
ou outros Bacharelados, em cujo Histórico Escolar
constem as disciplinas elencadas, com Complementação Pedagógica;
ou outros cursos de Tecnologia, em cujo Histórico Escolar constem as
disciplinas elencadas, com Complementação Pedagógica.
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior em: Marketing,
Economia, Administração, Comércio Exterior, Gestão de Políticas
Públicas, Gestão Pública, Administração Pública, Negócios
Internacionais, Relações Internacionais, Ciências Contábeis, Direito,
Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão financeira, Tecnologia
em Marketing, Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão
Comercial, Tecnologia em Gestão da Qualidade, Tecnologia em Gestão
Empresarial, Tecnologia em Contabilidade, com Complementação
Pedagógica;
ou outros Bacharelados, em cujo Histórico Escolar
constem as disciplinas elencadas, com Complementação Pedagógica;
ou outros cursos de Tecnologia, em cujo Histórico Escolar constem as
disciplinas elencadas, com Complementação Pedagógica.

OBJETIVO DA TRILHA
Conhecer os saberes relacionados ao funcionamento da área comercial, de modo a
atuar em conformidade com as legislações e diretrizes de conduta, com as normas de saúde
e segurança do trabalho, de forma proativa e com visão empreendedora em atividades de
venda de produtos e serviços.

Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Promoção de Vendas e Merchandising
Objetivo de aprendizagem: Habilitar os estudantes para o trato com os elementos e ações
que respondem pela promoção de vendas e merchandising.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Objeto de conhecimento

Habilidades

O espaço da promoção de
vendas e do merchandising no
composto promocional
mercadológico. Ponto de Venda.
Estratégias de comunicação e
promoção de vendas.
Persuasão. Promoção
institucional. Tipos de
merchandising. Planejamento
promocional sistêmico. Projeto:
montagem, orçamento,
cronograma, objetivos,

Compreender os meios
(mídias) de veiculação da
propaganda, seus objetivos
e mensagens para atingir o
público escolhido (públicoalvo).
Estudar o funcionamento
das promoções de vendas e
suas formas de incentivar o
conhecimento e o consumo
de um produto.
Entender a função das
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estratégias, táticas e técnicas

promoções temporárias nas
estratégias do vendedor.
Construir vitrines atrativas.

Unidade curricular II – Gestão de Eventos
Objetivo de aprendizagem: Conhecer os princípios gerais e as ações pertinentes à gestão
de eventos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP09) Propor e
testar estratégias de
mediação e intervenção
para atuar em equipes de
forma colaborativa,
respeitando as diferenças
individuais e
socioculturais, níveis
hierárquicos, as ideias
propostas para a
discussão e a contribuição
necessária para o alcance
dos objetivos da equipe,
desenvolvendo uma
avaliação crítica dos
desempenhos individuais
de acordo com critérios
estabelecidos e o
feedback aos seus pares,
tendo em vista a melhoria
de desempenhos e a
conservação ambiental.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Definições, históricos de
Desenvolver operações
eventos e feiras, turismo de
financeiras/contábeis;
negócio, escolha de locais para Usar os conceitos e técnicas
realização de eventos;
de marketing;
Planejamento de diferentes
Ter domínio dos recursos de
tipos de eventos; Técnicas de
computação;
planejamento: a importância da Saber se comunicar usando
pesquisa, conceitos,
algumas palavras de línguas
metodologias e aplicações;
estrangeiras, notadamente o
Estudo e análise do pré-evento,
Inglês;
evento e o pós-evento;
Resolver problemas relativos
Definição dos objetivos do
a relações interpessoais e
evento: estratégias, metas,
de atendimento ao cliente;
ações e recursos (materiais,
Dominar a leitura e a escrita;
financeiros, humanos)
Desenvolver inteligências
necessários; Análise e avaliação
múltiplas e estudar como
dos eventos; Estratégias de
atingir o público alvo;
avaliação: preparação de
Usar técnicas e recursos
formulários e questionários de
criativos, estudar
avaliação; Check-list, roteiro,
criatividade e grupos
cronograma, controle
criativos, fazendo uma
operacional; Secretaria de
análise e traçando um
Eventos; Perfil do organizador
paralelo na área de eventos;
de eventos; Projetos de
Compreender a relevância
eventos: criação e captação;
das cores e qual o impacto
Megaeventos; Marketing
que causa em eventos
cultural; Tipologia de eventos.
diferentes;
Saber os tipos de brindes, e
em que locais podem ou
devem ser usados;
Desenvolver o pensamento
e agir nas artes cênicas e
artes plásticas;
Desenvolver características
para mestre de cerimônia
envolvendo a voz e as
expressões faciais.
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Unidade curricular III – Desenvolvimento de Produtos
Objetivo de aprendizagem: Entender o funcionamento e gerir ações voltadas ao
desenvolvimento de produtos e serviços.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investiação Cientifica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Ferramentas da gestão de
produtos e serviços para
atendimento das necessidades
e desejos dos
consumidores;Estratégias de
marketing em cada etapa do
ciclo de vida do produto;
Atividades e processos da
gestãode produtos e serviços;
Ferramentas da gestão de
produtos e serviços.

Conceituar as principais
funções da marca e o uso
das cores no marketing;
Interpretar as fases do
desenvolvimento do produto;
Analisar, compreender e
verificar a importância dos
níveis;
Diferenciar as estratégias de
marketing utilizadas em
cada fase do ciclo de vida
do produto;
Ilustrar a importância do
portfólio de produtos e
produzir discussão acerca
do assunto;
Formular o conceito de
serviço;
Interpretar o conceito de
tendência e identificar
oportunidades;
Compreender a função de
administração e operações
de serviços identificando a
interface com o marketing.

Unidade curricular IV – Formação e Gestão de Preço
Objetivo de aprendizagem: Analisar e compreender os elementos envolvidos no processo
de formação e gestão de preço.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP09) Propor e
testar estratégias de
mediação e intervenção
para atuar em equipes de
forma colaborativa,
respeitando as diferenças

Objeto de conhecimento

Habilidades

Elementos de Custo;

Identificar custos e
despesas diretos e indiretos,
fixos e variáveis, semifixos e
semivariáveis;

Determinação de preço
Mercadológico;
Precificação de Marketing e
fundamento do preço;

Reconhecer e determinar o
preço mercadológico;

Estratégias de preços:
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individuais e
socioculturais, níveis
hierárquicos, as ideias
propostas para a
discussão e a contribuição
necessária para o alcance
dos objetivos da equipe,
desenvolvendo uma
avaliação crítica dos
desempenhos individuais
de acordo com critérios
estabelecidos e o
feedback aos seus pares,
tendo em vista a melhoria
de desempenhos e a
conservação ambiental.

desnatação de mercado,
formação do custo, gestão de
demanda e mark-up;

Conhecer os principais
sistemas de custeio e seus
impactos no preço;

Composição e formação do
preço de venda de produtos e
serviços.

Reconhecer as estratégias
utilizadas na formação do
preço com a visão de
Marketing;
Refletir e elaborar a margem
de contribuição e margem
de cobertura, as variáveis de
lucro e competitividade;
Comparar as diferenças
entre precificação em
produto e serviços;
Avaliar os dados
necessários para a definição
do preço de venda do
produto e a margem de lucro
inicial;
Avaliar os dados
necessários para a definição
do preço de venda do
produto e a com maior
lucratividade.

TRILHA III – ASSISTENTE DE MARKETING DIGITAL
TEMA: ASSISTENTE DE MARKETING DIGITAL

COMPONENTES
CURRICULARES

Marketing Digital e
E- Commerce

Plano de Marketing

Perfil do Professor
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior em: Marketing,
Publicidade Economia, Administração, Comércio Exterior, Negócios
Internacionais, Relações Internacionais, Tecnologia em Marketing,
Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão
Comercial,,
Tecnologia
em
Gestão
Empresarial,
com
Complementação Pedagógica; ou outros Bacharelados, em cujo
Histórico Escolar constem as disciplinas elencadas, com
Complementação Pedagógica; ou outros cursos de Tecnologia, em
cujo Histórico Escolar constem as disciplinas elencadas, com
Complementação Pedagógica.
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior em: Marketing,
Publicidade Economia, Administração, Comércio Exterior, Negócios
Internacionais, Relações Internacionais, Tecnologia em Marketing,
Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão
Comercial, Tecnologia em Gestão Empresarial,
com
Complementação Pedagógica; ou outros Bacharelados, em cujo
Histórico Escolar constem as disciplinas elencadas, com
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Estratégia de
Marketing

Gestão de Eventos

Complementação Pedagógica; ou outros cursos de Tecnologia, em
cujo Histórico Escolar constem as disciplinas elencadas, com
Complementação Pedagógica.
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior em: Marketing,
Publicidade Economia, Administração, Comércio Exterior, Negócios
Internacionais, Relações Internacionais, Tecnologia em Marketing,
Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão
Comercial,,
Tecnologia
em
Gestão
Empresarial,
com
Complementação Pedagógica; ou outros Bacharelados, em cujo
Histórico Escolar constem as disciplinas elencadas, com
Complementação Pedagógica; ou outros cursos de Tecnologia, em
cujo Histórico Escolar constem as disciplinas elencadas, com
Complementação Pedagógica.
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior em: Marketing,
Publicidade Economia, Administração, Comércio Exterior, Negócios
Internacionais, Relações Internacionais, Tecnologia em Marketing,
Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão
Comercial,
Tecnologia
em
Gestão
Empresarial,
com
Complementação Pedagógica; ou outros Bacharelados, em cujo
Histórico Escolar constem as disciplinas elencadas, com
Complementação Pedagógica; ou outros cursos de Tecnologia, em
cujo Histórico Escolar constem as disciplinas elencadas, com
Complementação Pedagógica.

OBJETIVO DA TRILHA
Possibilitar ao estudante a assimilação da base conceitual que compõe o entendimento
dos mercados, seus produtos e serviços, aspectos promocionais e concorrenciais e suas
características complexas visando capacitá-lo a interpretar os fatos administrativos com
base nos estudos da Administração de Marketing, coletando, organizando e analisando
dados relevantes para as atividades de comercialização.

Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Marketing Digital e E- Commerce
Objetivo de aprendizagem: Analisar e compreender os elementos e ações envolvidas no
marketing digital e-comerce.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento

Objeto de conhecimento

Habilidades

Introdução; Conceito e
Aplicação de Marketing Digital;
Utilização de Softwares de
Criação; Software de Design;
Editor de Texto; Planilha de
Cálculos; Apresentação;
Internet; Estudos
estratégicos,táticos e
operacionais do Marketing

Reconhecer a importância
do marketing digital;
Identificar melhor forma de
utilizar as ferramentas
digitais;
Identificar softwares para
cada tarefa;
Obter noções básica na
interface de softwares;
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produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

Digital;Ferramentas
tecnológicas de suporte a
ambientes virtuais;Ferramentas
de publicidade e propaganda no
ambiente virtual,mídias
sociais;Email Marketing,
Campanhas Publicitárias e
Comunicação corporativa
mediada por ferramentas
digitais: blogs, correio
eletrônico, site, mídias sociais,
redes sociais e textos digitais
colaborativos, canais
eletrônicos, publicidade online,
internet e Mídia Digital;
Organização, direção, controle,
distribuição de produtos
comercializados
eletronicamente; Marketing de
conteúdo; Marketing Viral;
Monitoramento e medição de
marcas e mídias; Processo de
convergência digital.

Conhecer e elaborar
estratégias de Marketing
Digital;
Utilizar ferramentas de
suporte aos ambientes
virtuais;
Planejar campanhas e
ações de Marketing Digital,
envolvendo as ferramentas
digitais;
Utilizar canais eletrônicos;
Criar publicidade online;
Entender funcionamento de
comércio eletrônico;
Compreender como criar
conteúdo de marketing;
Verificar o posicionamento
de marca no ambiente
digital.

● Unidade curricular II – Plano de Marketing
Objetivo de aprendizagem: Estudar os elementos envolvidos e a aprender a elaborar um
plano de marketing.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Sumário Executivo; Análise de
Ambiente; Definição do Públicoalvo; Definição do
Posicionamento de Mercado:
como o cliente vê o seu
negócio; A Importância da
Marca; Definição de Objetivos e
Metas; Definição das
Estratégias de
Marketing; Composto de
Marketing; Implementação do
Plano de Marketing; Avaliação;
Controle.

Conceituar e a importância
da elaboração e construir o
sumário executivo;
Analisar e comparar os
ambientes e traçar ações de
marketing;
Interpretar o que é público
alvo e ilustrar o
entendimento;
Descrever o posicionamento
e sua relevância no plano de
marketing;
Ilustrar o mercado e
identificar o consumidor;
Definir objetivos e metas
para o plano;
Selecionar e validar
estratégias adequadas aos
objetivos propostos;
Descrever a utilização do
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composto de marketing no
plano de marketing;
Compor ações para
implantação do plano;
Demostrar conhecimento na
elaboração de planilhas que
promovam avaliação e
controle.
Unidade curricular III – Estratégia de Marketing
Objetivo de aprendizagem: Aprender a elaborar estratégias de marketing.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Ferramentas da comunicação:
publicidade e relações públicas,
propaganda, merchandising,
promoção de vendas, força de
vendas e marketing direto;
Materiais promocionais nos
pontos de vendas;
Pessoas da agência de
marketing: clientes, veículos,
fornecedores, prestadores de
serviços e colaboradores;
Setores e atividades da agência
de marketing: campanhas,
briefing, jobs, atendimento,
planejamento, administração,
comercial, produção, mídia,
financeiro e criação;
Conceito de marcas, inovação
em produtos, níveis de
produtos, ciclo de vida dos
produtos, portfólio de produtos;
Tendências de mercado;
Administração do Serviço;
Operação de Serviço;
Determinação de preço
mercadológico;
Precificação em marketing;
Fundamentos dos preços;
Conceito de elasticidade;Táticas
de precificação para o mercado
de consumo; Elementos de
custo; Composição do preço;
Projetos de precificação;
Aumento dos preços com
enfoque na lucratividade;
Cadeia de suprimentos e

Definir conceitos inerentes
às ferramentas de
comunicação utilizando
publicidade e relações
públicas, propaganda,
merchandising, promoção
de vendas, força de vendas
e marketing direto e pontos
de vendas;
Elaborar o plano de
comunicação, definir as
estratégias e o orçamento e
a implementação do plano e
avaliação de resultados;
Entender como funcionam
as campanhas, briefing,
jobs, atendimento,
planejamento,
administração, comercial,
produção, mídia, financeiro
e criação;
Saber conceituar Marcas;
Compreender a importância
pessoas da agência de
marketing: clientes, veículos,
fornecedores, prestadores
de serviços e colaboradores.
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distribuição física;
Processos e interfaces da área
de trade marketing;
Categorias de produtos e canais
do varejo;
Canais de distribuição e modais
de transporte;
Indicadores e avaliação de
mercado;
Estimativas de vendas de
produtos; Ativação de marca
junto ao trade marketing;
Planejamento operacional em
trade marketing.
● Unidade curricular IV – Práticas em Marketing I
Objetivo de aprendizagem: Compreender o funcionamento e as ações envolvidas nas
práticas de marketig.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Organograma de agência de
marketing; Planejamento de
marketing;Estudo de cenários
de negócios, diagnóstico e
controle necessários para o
planejamento estratégico da
organização;
Tendências esperadas do
mercado consumidor;
Planejamento estratégico
corporativo, unidades de
negócios; Projetos de marketing
a curto prazo.

Interpretar, diagnosticar e
desenvolver/adaptar novas
práticas operacionais da
administração de marketing;
Desenvolver atividades de
gerenciamento de
marketing.

TRILHA IV – GESTOR DE MICROEMPRESA
TEMA: GESTOR DE MICROEMPRESA
Componentes
curriculares

Perfil do Professor

Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior em: Marketing,
Publicidade Economia, Administração, Comércio Exterior,
Práticas em Marketing Negócios Internacionais, Relações Internacionais, Tecnologia em
II
Marketing, Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em
Gestão Comercial,, Tecnologia em Gestão Empresarial, com
Complementação Pedagógica; ou outros Bacharelados, em cujo
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Direito Empresarial e
do Consumidor

Comunicação de
Marketing

Canais de distribuição

Histórico Escolar constem as disciplinas elencadas, com
Complementação Pedagógica; ou outros cursos de Tecnologia,
em cujo Histórico Escolar constem as disciplinas elencadas, com
Complementação Pedagógica.
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior em: Marketing,
Publicidade Economia, Administração, Comércio Exterior, Gestão
de Políticas Públicas, Gestão Pública, Administração Pública,
Negócios Internacionais, Relações Internacionais, Ciências
Contábeis, Direito, Tecnologia em Logística, Tecnologia em
Gestão financeira, Tecnologia em Marketing, Tecnologia em
Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia
em Gestão da Qualidade, Tecnologia em Gestão Empresarial,
Tecnologia em Contabilidade, com Complementação Pedagógica;
ou outros Bacharelados, em cujo Histórico Escolar constem as
disciplinas elencadas, com Complementação Pedagógica; ou
outros cursos de Tecnologia, em cujo Histórico Escolar constem as
disciplinas elencadas, com Complementação Pedagógica.
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior em: Marketing,
Publicidade Economia, Administração, Comércio Exterior,
Negócios Internacionais, Relações Internacionais, Tecnologia em
Marketing, Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em
Gestão Comercial,, Tecnologia em Gestão Empresarial, com
Complementação Pedagógica; ou outros Bacharelados, em cujo
Histórico Escolar constem as disciplinas elencadas, com
Complementação Pedagógica; ou outros cursos de Tecnologia,
em cujo Histórico Escolar constem as disciplinas elencadas, com
Complementação Pedagógica.
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior em: Marketing,
Publicidade Economia, Bacharel em Logística, Administração,
Comércio
Exterior,
Negócios
Internacionais,
Relações
Internacionais,
Tecnologia em Marketing, Tecnologia em
Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia
em Gestão Empresarial, com Complementação Pedagógica; ou
outros Bacharelados, em cujo Histórico Escolar constem as
disciplinas elencadas, com Complementação Pedagógica; ou
outros cursos de Tecnologia, em cujo Histórico Escolar constem as
disciplinas elencadas, com Complementação Pedagógica.

OBJETIVO DA TRILHA
Possibilitar ao estudante a assimilação da base conceitual que compõe a disciplina,
dando ênfase, em cada escopo teórico e prático, em suas origens, suas características,
complexidade, caráter complementar, vários aspectos e principais expoentes, para capacitálo a interpretar os fatos administrativos com base nos estudos das teorias administrativas,
promovendo o desenvolvimento humano, proporcionando o aprendizado da metodologia de
implantação de uma empresa, qualificando profissionais comprometidos com o
desenvolvimento social e econômico regional.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Práticas em Marketing II
Objetivo de aprendizagem: Compreender o funcionamento e as ações envolvidas nas
práticas de marketig.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Desenvolvimento e execução de
estratégias e planos de
marketing; Produção de
cenários de distribuição e
vendas;Diagnóstico e controle
de projetos executados;
Elaboração e execução de
projetos;
Execução de planejamento
estratégico corporativo; Projetos
de marketing a longo prazo.

Compreender a tipologia e
as possibilidades de
Segmentação de Mercado;
Desenvolver marcas e
posicionamento de marca;
Entender as técnicas de
desenvolvimento de
produtos, seu ciclo de vida e
processos de adoção;
Entender os canais de
marketing, ou seja, as
formas do produto chegar ao
seu consumidor;
Desenvolver acomunicação
integrada de Marketing de
forma correta e coerente.

● Unidade curricular II – Comunicação de Marketing
Objetivo de aprendizagem: Compreender os elementos e as ações envolvidadas nas
estratégias de comunicação de marketing e saber pô-las em práticas.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Comunicação de
marketing;Redação
empresarial;Documentos
comerciais; Plano de
comunicação de marketing:
análise de problemasou
oportunidades, definição dos
objetivos, seleção do públicoalvo, seleção dos elementos do
composto de comunicação,
definição da estratégia da
mensagem, definição dos meios
de comunicação, definição do
orçamento, implementação do
plano e avaliação dos
resultados.

Identificar a função da
comunicação de marketing;
Promover o
desenvolvimento de uma
comunicação eficaz;
Elaborar um Mix de
comunicação;
Definir o processo de
comunicação integrada de
marketing;
Conhecer o processo de
comunicação, entender qual
a percepção visual e os
canais ou meios de
comunicação;
Definir conceitos inerentes
às ferramentas de
comunicação, utilizando
publicidade e relações
públicas, propaganda,
merchandising, promoção
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de vendas, força de vendas
e marketing direto e pontos
de vendas;
Elaborar a comunicação de
massa, o desenvolvimento e
o gerenciamento de
programas de
propaganda;Saber tomar
decisões sobre campanhas
de mídia.
Unidade curricular III – Canais de distribuição
Objetivo de aprendizagem: Compreender os conceitos básicos de logística e estratégias
de distribuição.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Conceitos básicos de Logística;
Análise da cadeia de
suprimentos, compras,
planejamento e controle de
materiais, movimentação,
armazenagem e abastecimento
para a produção;
Análise da logística de
distribuição dos produtos,
recebimento, armazenagem e
expedição, transportes e
distribuição;
Informações do sistema
logístico;
Identificação e gerenciamento
de custos;
Estratégias de logística;
Gerenciamento de operações
globais.

Saber a importância da
administração de materiais e
sua evolução para o
desenvolvimento das
organizações;
Conhecer e atuar na área de
administração de materiais;
Classificar os materiais
utilizando o critério de
importância operacional e
por valor de consumo anual;
Entender os métodos e as
técnicas administrativas
para o gerenciamento do
estoque;
Compreender as atividades
e processos da cadeia de
suprimentos e suas relações
com as novas tecnologias
da informação;
Entender a lógica de
funcionamento e a
importância dosdos canais
de distribuição para a
definição de métodos de
distribuição;
Perceber a importância da
logística reversa para a
definição de decisões
empresariais, visando
minimizar problemas
ambientais existentes;
Conhecer a importância das
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ferramentas da distribuição
física para atendimento do
pedido do cliente;
Assimilar a necessidade de
deslocamento dos produtos
e as vantagens e
desvantagens dos modais
de transporte.
Unidade curricular IV – Direito Empresarial e do Consumidor
Objetivo de aprendizagem: Obter noções gerais relativas ao Direito Empresarial e ao
Direito do Consumidor.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP09) Propor e
testar estratégias de
mediação e intervenção
para atuar em equipes de
forma colaborativa,
respeitando as diferenças
individuais e
socioculturais, níveis
hierárquicos, as ideias
propostas para a
discussão e a contribuição
necessária para o alcance
dos objetivos da equipe,
desenvolvendo uma
avaliação crítica dos
desempenhos individuais
de acordo com critérios
estabelecidos e o
feedback aos seus pares,
tendo em vista a melhoria
de desempenhos e a
conservação ambiental.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Introdução ao Direito; Direito
Empresarial Societário;
Propriedade Intelectual; Direito
Tributário; Direito do
Consumidor.

Interpretar as inovações do
Direito Empresarial;
Analisar os principais
aspectos do Direito
Empresarial;
Interpretar a legislação
referente ao Direito
Empresarial;
Compreender a noção de
empresa;
Identificar os requisitos do
empresário e as proibições e
impedimentos à prática dos
atos empresariais;
Listar as obrigações do
empresário;
Identificar a importância e as
implicações do nome
empresarial;
Interpretar as inovações do
Direito do Consumidor;
Analisar os principais
aspectos do Direito do
Consumidor;
Interpretar legislação
referente ao Direito do
Consumidor, a fim de
executar as atividades
inerentes a organização a
qual está inserido;
Identificar as relações de
consumo e as
responsabilidades inerentes.
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Orientações metodológicas
A eficácia das ações pedagógicas voltadas à construção dos saberes ora propostos
passa necessariamente pela adoção de estratégias coerentes. Tendo em vista o que se
espera do Novo Ensino Médio, é fundamentamental que se mobilize o desenvolvimento
integral dosestudante, respeitando-os como um ser sistêmico.
Pontualmente, sugere-se a adoção de estudos de caso, concomitantes às aulas
expositivas. A promoção de debates e a organização de trabalhos em grupo tende a reforçar
a associação entre teoria e prática, sempre tendo em vista as vivências do mercado de
trabalho. Neste sentido, cabe mobilizar os estudantes para enfrentarem desafios,
estimulando a autonomia, a criatividade, o senso crítico e o bem comum. Estas ações dão
lastro para uma aprendizagem significativa e fortalecem os valores éticos de respeito à vida.

Recursos
Sala de Informática, com Internet boa; impressora; Data show; Caixa de som;Programas de
edição de vídeo, texto, imagens, tais como Photoshop; Sistema Premier;Sistema para
gestão de projetos; Operante; Iluminação para captação de imagem eáudio; Máquina
Fotográfica;Microfone de Lapela e Desktop para edição, com 16 Gigabytes.
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Técnico em Vendas
Eixo: Gestão e Negócios

Professores Colaboradores-Elaboradores
Katia Regina Eugenio Correa
Milene Miranda da Rosa
Fabiana Maiato Pessoa
Eraldo Pereira
Cintia Abreu Fernandes de Abreu
Ricardo Farias de Medeiros
Adriano Magri
José Valter Luciano
Adriana Leandro Ribeiro
Rafael Cardoso
Marlon Anfrizio Pereira
Luiz Antônio Cardoso Sá
Equipe SED
André Fabiano Bertozzo
Camila de Oliveira Galvagni
Letícia Vieira
Luis Duarte Vieira
RESUMO – APRESENTAÇÃO
O Técnico em Vendas promove, gerencia e organiza o ambiente de trabalho, bem
como efetua a compra e a venda de produtos e serviços junto aos clientes e fornecedores.
Outrossim, presta serviços de apoio, fidelização e atendimento pós-venda. Atua na pesquisa
e extensão para caracterização da clientela e coleta de informações sobre a concorrência e
o mercado em geral. Utiliza ferramentas de marketing para prospectar novos clientes e
aumentar as vendas.
Habilitação Profissional
Carga Horária Semanal
Carga Horária do curso

Técnico em Vendas
15 aulas
960 horas

Certificações Intermediárias
Trilha
1º Trilha
2º Trilha
3º Trilha
4º Trilha

Certificação
Profissional em Comunicação Organizacional
Profissional em Vendas e Negócios
Profissional em Gestão da Qualidade e Logística
Profissional do Comércio e Varejo
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OBJETIVOS
Objetivo geral

Desenvolver a educação profissional integrada ao Nono Ensino Médio, possibilitando a
formação de um profissional com visão e ação empreendedora, científica e tecnológica,
pautada na ética e no respeito à sociedade, consciente do entorno e da globalização do
mundo do trabalho.
Objetivos específicos





Habilitar o profissional para atuar na execução de projetos e integrar os
estudantes na nova cultura do comércio e de negócios do século XXI,
identificando conceitos e características que atendamas necessidades e
expectativas dos novos consumidores;
Estimular o empreendedorismo.

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
O Técnico em Vendas é um profissional com competências e habilidades para atuar
visando a melhoria da qualidade e da produtividade, atendendo as necessidades humanas,
tecnológicas e ambientais, de forma criativa, crítica e cooperativa, com consciência da sua
função social.
De acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos o técnico em Vendas é
habilitado para:









Identificar produtos e serviços da empresa e canais de venda adequados às
respectivas especificidades.
Caracterizar os perfis de clientes.
Coletar informações sobre a concorrência e o mercado em geral.
Planejar e promover a venda de produtos e serviços.
Organizar o ambiente de venda.
Fidelizar clientes promovendo serviços de apoio e atendimento pós-venda.
Organizar e gerenciar arquivos com informações de clientes.
Realizar prospecção de novos clientes.

CERTIFICAÇÕES INTERMEDIÁRIAS
TRILHA I – Profissional em Comunicação Organizacional
Auxilia no desenvolvimento de ações e comunicação interna e externa;
Elabora conteúdos para redes sociais;
Cria informativos internos e presta apoio a comunicação da empresa.
TRILHA II - Profissional em Vendas e Negócios
Planejaa identificação das oportunidades de negócios;
Auxilia no desenvolvimento e implantação das vendas;
Participa das rotinas de treinamento e desenvolvimento da empresa.
TRILHA III- Profissional em Gestão da Qualidade e Logística
Planeja, organiza e executa o armazenamento de mercadorias desde o ponto de origem até
o destino;
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Assegura que os requisitos do cliente sejam atendidos de maneira oportuna e econômica.
TRILHA IV - Profissional do Comércio e Varejo
Verifica as vendas pelas características dos produtos do vendedor e ou equipe;
Controla estoques, reposição e o transporte de mercadorias.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO
Trilhas
Trilha I –
Vendas 1

Componentes Curriculares

Carga
Horária
Semanal
2
2
2
2
3
2

EMPREENDEDORISMO
LEGISLAÇÃO COMERCIAL
LOGISTICA
GESTÃO FINANCEIRA
GESTÃO EMPRESARIAL
COMUNICAÇÃO
TECNOLOGIA
DA
INFORMAÇÃO
2
Carga Horária da Trilha I – Vendas 1
15 aulas
Trilha II –
EMPREENDEDORISMO
2
Vendas 2
GESTÃO FINANCEIRA
2
GESTÃO EMPRESARIAL
3
GESTÃO DE VENDAS
3
PROJETOS
3
GESTÃO DA QUALIDADE
2
Carga Horária da Trilha II – Vendas 2
15 aulas
Trilha III –
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2
Vendas 3
COMUNICAÇÃO
2
GESTÃO FINANCEIRA
2
GESTÃO EMPRESARIAL
2
GESTÃO DE VENDAS
2
GESTÃO DE QUALIDADE
2
PROJETOS
3
Carga Horária da Trilha III – Vendas 3
15 aulas
Trilha IV –
LEGISLAÇÃO COMERCIAL
2
Vendas 4
LOGISTICA
3
COMUNICAÇÃO
2
GESTÃO FINANCEIRA
2
GESTÃO EMPRESARIAL
2
GESTÃO DE VENDAS
2
PROJETOS
2
Carga Horária da Trilha IV – Vendas 4
15 aulas
Carga Horária Total – Curso Técnico em Vendas

Carga
Horária
Semestral
32h
32h
32h
32h
48h
32h
32h
240 horas
32h
32h
48h
48h
48h
32h
240 horas
32h
32h
32h
32h
32h
32h
48h
240 horas
32h
48h
32h
32h
32h
32h
32h
240 horas
960 horas

TRILHA I – PROFISSIONAL EM COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL
TEMA: Vendas 1
COMPONENTES
CURRICULARES
Empreendedorismo

Perfil do Professor
Curso Superior com complementação pedagógica ou
Diploma de Docência ou licenciado para a Educação
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Legislação Comercial

Logística

Gestão Financeira

Gestão Empresarial

Comunicação

Tecnologia da
Informação

Profissional: Economia, Administração, Comércio Exterior,
Gestão de Políticas Públicas, Administração Pública,
Negócios Internacionais, Relações Internacionais, Ciências
Contábeis, Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão
financeira, Tecnologia em Marketing, Tecnologia em
Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão Comercial.
Curso Superior em Direito e Ciências Jurídicas e Sociais,
com complementação pedagógica; ou outros Bacharelados
em cujo Histórico Escolar constem as disciplinas elencadas,
com complementação pedagógica; ou outros Cursos de
Tecnologia, em cujo Histórico Escolar constem as disciplinas
elencadas, com complementação pedagógica.
Curso Superior com complementação pedagógica ou
Diploma de Docência ou licenciado para a Educação
Profissional: Economia, Administração, Comércio Exterior,
Gestão de Políticas Públicas, Administração Pública,
Negócios Internacionais, Relações Internacionais, Ciências
Contábeis, Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão
financeira, Tecnologia em Marketing, Tecnologia em
Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão Comercial.
Curso Superior com complementação pedagógica ou
Diploma de Docência ou licenciado para a Educação
Profissional: Economia, Administração, Comércio Exterior,
Gestão de Políticas Públicas, Administração Pública,
Negócios Internacionais, Relações Internacionais, Ciências
Contábeis, Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão
financeira, Tecnologia em Marketing, Tecnologia em
Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão Comercial.
Curso Superior com complementação pedagógica ou
Diploma de Docência ou licenciado para a Educação
Profissional: Economia, Administração, Comércio Exterior,
Gestão de Políticas Públicas, Administração Pública,
Negócios Internacionais, Relações Internacionais, Ciências
Contábeis, Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão
financeira, Tecnologia em Marketing, Tecnologia em
Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão Comercial.
Curso de Licenciatura Plena em Letras - Língua Portuguesa;
Diploma e Histórico Escolar de Conclusão de Curso de
Licenciatura Plena em Letras Português/Inglês; Diploma e
Histórico Escolar de Conclusão de Curso de Licenciatura
Plena em Letras Português/Espanhol; Diploma e Histórico
Escolar de Conclusão de Curso de Licenciatura Plena em
Letras Português/Italiano; Diploma e Histórico Escolar de
Conclusão de Curso de Licenciatura Plena em Letras
Português/Francês; Diploma e Histórico Escolar de
Conclusão de Curso de Licenciatura Plena em Letras
Português/Alemão.
Curso Superior com complementação pedagógica ou
Diploma de Docência ou licenciado para a Educação
Profissional: Sistemas de Informação, Ciências da
Computação, Engenharia da Computação, Tecnologia em
Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação,
Tecnologia da Computação, Tecnologia de Desenvolvimento
de Sistemas, Administração de Sistemas de informação,
Tecnologia em Design Gráfico.
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OBJETIVOS DA TRILHA I




Auxiliar no desenvolvimento de ações de comunicação interna e externa;
Elaborar conteúdos para redes sociais, bem com informativos internos;
Prestar apoio a comunicação da empresa.

Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Empreendedorismo
Objetivo de aprendizagem:Transformar dadas realidades a partir da ação empreendedora
configurada nas características, atitudes e comportamentos de transformação criativa.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP10) Avaliar as
relações entre a formação
escolar, geral e
profissional, e a
construção da carreira
profissional, analisando as
características do estágio,
do programa de
aprendizagem
profissional, do programa
de trainee, para identificar
os programas alinhados a
cada objetivo profissional.

Objeto de conhecimento

Habilidades

O processo empreendedor:
história do empreendedorismo.
Administrador e empreendedor
e identificação de
oportunidades.
Características do
empreendedor.
Empreendedorismo na prática:
quem é o empreendedor, tipos
de empreendedores, mitos e
verdades do empreendedor de
sucesso.
A Motivação e o perfil do
empreendedor.
Estratégia empresarial:
importância e o perfil do
empreendedor.

Conhecer a biografia de
empreendedores brasileiros,
históricos econtemporâneos;
Compreender conceitos de
empreendedorismo e sua
importância;
identificar características do
comportamento
empreendedor.

Unidade curricular II – Legislação Comercial
Objetivo de aprendizagem:Conhecer e discutir os aspectos jurídicos relacionados à
atividade empresarial e os institutos jurídicos relacionados à empresa, funcionários e
consumidores, fornecendo o arcabouço teórico necessário para reflexão crítica acerca da
relação estabelecida entre essa instituição, o Estado e a sociedade.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os

Objeto de conhecimento

Habilidades

Conceito de Empresa e
Empresário; Obrigações e
Direitos da Empresa; Registro
da Empresa, Junta Comercial;
Sociedades e Dissolução das
Sociedades; Penhor, Hipoteca e
Caução; Direito do consumidor.

Conhecer o conjunto de
normas que regulam a
atividade empresarial e os
instintos jurídicos afins;
Tomar decisões de alto
reflexo na esfera
administrativa do negócio de
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seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que
está inserido, a
importância do respeito às
diferenças individuais e a
preservação do meio
ambiente.

acordo com as disposições
permitidas pela legislação
brasileira, especialmente
das normas que
regulamentam a atividade
empresarial e comercial de
nosso país.

Unidade curricular III – Logística
Objetivo de aprendizagem: Conhecer o amplo campo de atuação do profissional de
logística e o seu impacto nas organizações, abordando os principais aspectos e conceitos
da logística a partir do enfoque integrado dos elementos que compõem a cadeia de
suprimentos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Conceitos de logística;
Principais componentes da
cadeia logística; Controle de
estoque (prazos de validade,
utilização, fluxo de entradas e
saídas etc.). Formação de
preços, Cálculo de custos,
Cálculo de lucros, Cálculo de
custos fixos, Tempo utilizados
Produto/Serviço; Vendas
(Atendimento, atitudes e ética
comportamental, Fechamento
de vendas.

Diferenciar o gerenciamento
da logística reversa aplicada
aos processos de pós-venda
e pós-consumo;
Explicar os modais de
transportes e suas principais
características.

Unidade curricular IV – Gestão Financeira
Objetivo de aprendizagem:Adquirir uma visão geral da administração financeira,
desenvolvendo a capacidade de análise dos problemas financeiros, bem como a avaliação
financeira da organização, através da gestão dos seus ativos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano

Objeto de conhecimento

Habilidades

Introdução a matemática
financeira. Noções e conceitos
de custos variáveis e fixos.
Custos: diretos, indiretos e

Incorporar os conceitos
básicos da gestão
financeira;
Compreender os conceitos
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pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

despesas de comercialização.
Cálculo: custo de aquisição,
despesas de comercialização,
incidência administrativa, custo
de reposição.

de receita, gasto, lucro e
preço;
Identificar a importância da
gestão de custos e
despesas à saúde
financeira.

Unidade curricular V – Gestão Empresarial
Objetivo de aprendizagem:Demonstrar uma formação adequada com fundamentação
teórica e prática, humanista, crítica e reflexiva, de maneira a atuar com ética em ambientes
de atividades e operações e formar uma visão abrangente sobre a evolução do pensamento
administrativo, compreendendo os aspectos estratégicos, táticos e operacionais das
organizações.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Fundamentos da
administração. A organização
e o ambiente. Dimensões
organizacionais. Planejamento
estratégico. Cultura
organizacional. Os novos
modelos de gestão
empresarial. A empresa:
elementos, categorias, firmas
individuais e sociedades ou
firmas coletivas.

Conhecer e aplicar as
etapas do Processo de
planejamento como uma
ferramenta indispensável
para o exercício profissional;
Elaborar organogramas e
fluxogramas;
Diferenciar cultura
organizacional de clima
organizacional;
Identificar os tipos de
controle organizacional.
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Unidade curricular VI – Comunicação
Objetivos de aprendizagem:
Desenvolver uma expressão oral fluente em situações formais e informais (variantes
linguísticas);
Formular opiniões e argumentos acerca dos temas envolvem a administração de vendas;
Mobilizar práticas de linguagem no universo de vendas, considerando as dimensões
técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos,
engajar-se em práticas autorais e coletivas, e apreender saberes dos campos da ciência, da
cultura, do trabalho, dainformação, da vida pessoal e coletiva;
Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e
defender ideias.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Objeto de conhecimento

Comunicação. Comunicação
organizacional. O processo
de Comunicação nas
organizações. A
Comunicação interna. A
relação da comunicação
interna com a organização
das empresas e a
administração das pessoas.
Os meios de comunicação
nas organizações.
Comunicação visual.
Comunicação Integrada e
Imagem Empresarial. Plano
Integrado de Comunicação
Empresarial. A comunicação
na pequena empresa. O
resumo e a resenha crítica.
Oratória.

Habilidades

Entender o papel da
linguagem nas interações
sociais, especificamente no
que diz respeito ao
relacionamento com o
cliente;
Saber refletir e avaliar suas
experiências comunicativas
cotidianas, presenciais e
virtuais;
Ler e compreender textos de
diversos gêneros textuais
científicos da Língua
Portuguesa;
Perceber a importância dos
elementos linguísticos para
a organização textual e de
que forma eles contribuem
para o sucesso de uma boa
negociação;
Ser assíduo e pontual.

Unidade curricular VII – Tecnologia da Informação
Objetivo de aprendizagem: Proporcionar conhecimentos sobre conceitos de tecnologia
da informação, suas ferramentas e aplicações.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos

Objeto de conhecimento

Habilidades

Administração na era da
informação. Conceitos de
sistemas de informação e
tecnologia da informação e

Planejar e conceber a
implantação de sistemas de
tecnologia da informação
nas organizações.
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criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

comunicação (TIC). O papel
operacional, gerencial e
estratégico da tecnologia de
informação nas organizações.

TRILHA II – PROFISSIONAL EM VENDAS E NEGÓCIOS
TEMA: Vendas 2
COMPONENTES
CURRICULARES
Empreendedorismo

Gestão Financeira

Gestão
Empresarial

Gestão de Vendas

Projetos

Gestão da

Perfil do Professor
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma de
Docência ou licenciado para a Educação Profissional: Economia,
Administração, Comércio Exterior, Gestão de Políticas Públicas,
Administração Pública, Negócios Internacionais, Relações
Internacionais, Ciências Contábeis, Tecnologia em Logística,
Tecnologia em Gestão financeira, Tecnologia em Marketing,
Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão
Comercial.
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma de
Docência ou licenciado para a Educação Profissional: Economia,
Administração, Comércio Exterior, Gestão de Políticas Públicas,
Administração Pública, Negócios Internacionais, Relações
Internacionais, Ciências Contábeis, Tecnologia em Logística,
Tecnologia em Gestão financeira, Tecnologia em Marketing,
Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão
Comercial.
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma de
Docência ou licenciado para a Educação Profissional: Economia,
Administração, Comércio Exterior, Gestão de Políticas Públicas,
Administração Pública, Negócios Internacionais, Relações
Internacionais, Ciências Contábeis, Tecnologia em Logística,
Tecnologia em Gestão financeira, Tecnologia em Marketing,
Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão
Comercial.
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma de
Docência ou licenciado para a Educação Profissional: Economia,
Administração, Comércio Exterior, Gestão de Políticas Públicas,
Administração Pública, Negócios Internacionais, Relações
Internacionais, Ciências Contábeis, Tecnologia em Logística,
Tecnologia em Gestão financeira, Tecnologia em Marketing,
Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão
Comercial.
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma de
Docência ou licenciado para a Educação Profissional: Economia,
Administração, Comércio Exterior, Gestão de Políticas Públicas,
Administração Pública, Negócios Internacionais, Relações
Internacionais, Ciências Contábeis, Tecnologia em Logística,
Tecnologia em Gestão financeira, Tecnologia em Marketing,
Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão
Comercial.
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma de
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Qualidade

Docência ou licenciado para a Educação Profissional: Economia,
Administração, Comércio Exterior, Gestão de Políticas Públicas,
Administração Pública, Negócios Internacionais, Relações
Internacionais, Ciências Contábeis, Tecnologia em Logística,
Tecnologia em Gestão financeira, Tecnologia em Marketing,
Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão
Comercial.

OBJETIVOS DA TRILHA




Participar na identificação das oportunidades de negócios;
Auxiliar o desenvolvimento e implantação das vendas;
Participar das rotinas da empresa.

Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Empreendedorismo
Objetivo de aprendizagem: Transformar as realidades a partir da ação empreendedora
configurada nas características, atitudes e comportamentos de transformação criativa.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP10) Avaliar as
relações entre a formação
escolar, geral e
profissional, e a
construção da carreira
profissional, analisando as
características do estágio,
do programa de
aprendizagem
profissional, do programa
de trainee, para identificar
os programas alinhados a
cada objetivo profissional.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Liderança e motivação.
Estratégia empresarial:
importância da identificação da
oportunidade de negócio,
estratégias competitivas
genéricas, análise SWOT e sua
aplicabilidade.
Pesquisa de mercado.
Planejamento Estratégico. Plano
de negócios.

Conhecer as fases de um
planejamento;
Apresentar projeto inovador
para um público externo;
Reconhecer elementos
básicos de marketing e
finanças de um negócio.

Unidade curricular II – GESTÃO FINANCEIRA
Objetivo de aprendizagem:Possibilitar ao estudante a aquisição de uma visão geral da
administração financeira, desenvolvendo a capacidade de análise dos problemas
financeiros, bem como a avaliação financeira da organização, através da gestão dos seus
ativos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades
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Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

Estratégias de preços:
componentes, margem de lucro,
preço das vendas. Ponto de
equilíbrio de uma empresa.
Formar o preço de venda com
base no lucro projetado.
Planejamento de receitas,
gastos e lucros associados ao
peço.

Incorporar as terminologias
e conceitos da formação de
preço de venda;
Possuir os conhecimentos
necessários à elaboração da
formação de preço de
venda;
Compreender a importância
do orçamento empresarial
para as pequenas e médias
organizações.

Unidade curricular III – Gestão Empresarial
Objetivo de aprendizagem:Demonstrar uma formação adequada com fundamentação
teórica e prática, humanista, crítica e reflexiva, para atuar com ética em ambientes de
atividades e operações e formar uma visão crítica sobre a evolução do pensamento
administrativo, compreendendo os aspectos estratégicos, táticos e operacionais das
organizações.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e intervenção
sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,

Objeto de conhecimento

Habilidades

Pessoa física e pessoa
jurídica. Ética profissional.
Classificação das empresas:
porte, nacionalidade e ramo
de atividade. Organograma.
Comércio: categorias, tipos.
Empreendedorismo Pesquisa
de Mercado. Planejamento
Estratégico. Plano de
Negócios.

Conhecer e aplicar as
etapas do processo de
planejamento;
Elaborar organogramas e
fluxogramas;
Diferenciar cultura
organizacional de clima
organizacional;
Identificar os tipos de
controle organizacional.

255

valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.
Unidade curricular IV – Gestão de Vendas
Objetivos de aprendizagem:
Formar profissionais com competências para atuar e intervir em seu campo de trabalho, com
foco em resultados;
Promover o desenvolvimento do estudante por meio de ações que articulem e mobilizem
conhecimentos, habilidades, valores e atitudes de forma potencialmente criativa e que
estimule o aprimoramento contínuo.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Objeto de conhecimento

Comunicação. Comunicação
organizacional. O processo
de Comunicação nas
organizações. A
Comunicação interna. A
relação da comunicação
interna com a organização
das empresas e a
administração das pessoas.

Habilidades

Comunicar-se de forma
clara e assertiva;
Identificar as necessidades
dos clientes para executar o
atendimento.

Unidade curricular V – Projeto
Objetivo de aprendizagem:Utilizar uma metodologia de ensino que incentive os estudantes
a aprenderem de forma autônoma e participativa, partindo de problemas e situações reais.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Análise do projeto e suas
estratégias.
Planejamento operacional,
logístico e financeiro do projeto.

Ter visão sistêmica;
Comunicar-se clara, objetiva
e assertivamente;
Pesquisar e organizar
dados, documentos e
informações;
Demonstrar capacidade de
análise e síntese;
Gerenciar tempo e
atividades de trabalho;
Ler e interpretar relatórios e
documentos.
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Unidade curricular VI – GESTÃO DA QUALIDADE
Objetivo de aprendizagem: Permitir ao estudante entender e caracterizar os modernos
conceitos de qualidade e produtividade, suas interligações e sua importância para as
organizações nos dias atuais.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Estratégias de
acompanhamento para o
controle de qualidade,
características dos conceitos e
planos de qualidade
estabelecidos.

Classificar equipamentos,
materiais e produtos;
Manter o ambiente
organizado.

TRILHA III – PROFISSIONAL EM GESTÃO DA QUALIDADE E LOGISTÍCA
TEMA: Vendas 3
COMPONENTES
CURRICULARES
Tecnologia da
Informação

Comunicação

Gestão Financeira

Perfil do Professor
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma
de Docência ou licenciado para a Educação Profissional:
Sistemas de Informação, Ciências da Computação,
Engenharia da Computação, Tecnologia em Gestão da
Tecnologia da Informação e Comunicação, Tecnologia da
Computação, Tecnologia de Desenvolvimento de Sistemas,
Administração de Sistemas de informação, Tecnologia em
Design Gráfico.
Curso de Licenciatura Plena em Letras - Língua Portuguesa;
Diploma e Histórico Escolar de Conclusão de Curso de
Licenciatura Plena em Letras Português/Inglês; Diploma e
Histórico Escolar de Conclusão de Curso de Licenciatura
Plena em Letras Português/Espanhol; Diploma e Histórico
Escolar de Conclusão de Curso de Licenciatura Plena em
Letras Português/Italiano; Diploma e Histórico Escolar de
Conclusão de Curso de Licenciatura Plena em Letras
Português/Francês; Diploma e Histórico Escolar de
Conclusão de Curso de Licenciatura Plena em Letras
Português/Alemão.
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma
de Docência ou licenciado para a Educação Profissional:
Economia, Administração, Comércio Exterior, Gestão de
Políticas Públicas, Administração Pública, Negócios
Internacionais, Relações Internacionais, Ciências Contábeis,
Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão financeira,
Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Comércio Exterior,
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Gestão Empresarial

Gestão de Vendas

Gestão de
Qualidade

Projetos

Tecnologia em Gestão Comercial.
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma
de Docência ou licenciado para a Educação Profissional:
Economia, Administração, Comércio Exterior, Gestão de
Políticas Públicas, Administração Pública, Negócios
Internacionais, Relações Internacionais, Ciências Contábeis,
Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão financeira,
Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Comércio Exterior,
Tecnologia em Gestão Comercial.
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma
de Docência ou licenciado para a Educação Profissional:
Economia, Administração, Comércio Exterior, Gestão de
Políticas Públicas, Administração Pública, Negócios
Internacionais, Relações Internacionais, Ciências Contábeis,
Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão financeira,
Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Comércio Exterior,
Tecnologia em Gestão Comercial.
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma
de Docência ou licenciado para a Educação Profissional:
Economia, Administração, Comércio Exterior, Gestão de
Políticas Públicas, Administração Pública, Negócios
Internacionais, Relações Internacionais, Ciências Contábeis,
Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão financeira,
Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Comércio Exterior,
Tecnologia em Gestão Comercial.
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma
de Docência ou licenciado para a Educação Profissional:
Economia, Administração, Comércio Exterior, Gestão de
Políticas Públicas, Administração Pública, Negócios
Internacionais, Relações Internacionais, Ciências Contábeis,
Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão financeira,
Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Comércio Exterior,
Tecnologia em Gestão Comercial.

TRILHA III – PROFISSIONAL EM GESTÃO DA QUALIDADE E LOGISTÍCA
OBJETIVOS DA TRILHA



Planejar, organizar e executar o armazenamento de mercadorias desde o ponto de
origem até o destino;
Assegurar que os requisitos do cliente sejam atendidos de maneira oportuna e
econômica.

Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Tecnologia da Informação
Objetivo de aprendizagem: Proporcionar conhecimentos sobre conceitos de tecnologia da
informação, suas ferramentas e aplicações.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários

Objeto de conhecimento

Habilidades

258

Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

O uso da Tecnologia da
informação (TI) nos contextos
organizacional e social. Impacto
social e ético dos
sistemas de informação.
Avaliação de investimentos de
TI. Tendências de hardware
e software. Governança de TI.
COBIT. E-Commerce.

Buscar alternativas para o
incremento e atualização
tecnológica das operações
organizacionais;
Gerenciar plataformas de ecommerce.

Unidade curricular II – Comunicação
Objetivos de aprendizagem:
Desenvolver expressão oral fluente em situações formais e informais (variantes linguísticas);
Formular opiniões e argumentos acerca dos temas envolvem a administração de vendas;
Mobilizar práticas de linguagem no universo de vendas, considerando as dimensões
técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos,
de engajar-se em práticas autorais e coletivas, e de aprender a aprender nos campos da
ciência, cultura, trabalho, informação e vida pessoal e coletiva;
Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e
defender ideias.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Objeto de conhecimento

Comunicação. Comunicação
organizacional. O processo
de Comunicação nas
organizações. A
Comunicação interna. A
relação da comunicação
interna com a organização
das empresas e a
administração das pessoas.
Os meios de comunicação
nas organizações.
Comunicação visual.
Comunicação Integrada e
Imagem Empresarial. Plano
Integrado de Comunicação
Empresarial. A comunicação
na pequena empresa. O
resumo e a resenha crítica.
Oratória.

Habilidades

Ler e compreender textos de
diversos gêneros textuais
científicos da Língua
Portuguesa;
Perceber a importância dos
elementos linguísticos para
a organização textual e de
que forma eles contribuem
para o sucesso de uma boa
negociação;
Ser assíduo e pontual.
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Unidade curricular III – Gestão Financeira
Objetivo de aprendizagem:Possibilitar ao estudante a aquisição de uma visão geral da
administração financeira, desenvolvendo a capacidade de análise dos problemas
financeiros, bem como a avaliação financeira da organização, através da gestão dos seus
ativos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Débito e crédito.
Origem e aplicação de recursos.
Demonstrações contábeis;
Noções conceituais: balanço,
ativo, passivo, capital.

Compreender os grupos de
contas que formam o
balanço patrimonial;
Realizar a demonstração de
resultado de exercício e
análises acerca deste
registro contábil;
Conhecer a rotina de
lançamentos contábeis e
financeiros existente nas
organizações.

Unidade curricular IV – Gestão Empresarial
Objetivo de aprendizagem: Demonstrar uma formação adequada com fundamentação
teórica e prática, humanista, crítica e reflexiva, para atuar com ética em ambientes de
atividades e operações e formar uma visão crítica sobre a evolução do pensamento
administrativo, compreendendo os aspectos estratégicos, táticos e operacionais das
organizações.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e intervenção
sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente

Objeto de conhecimento

Habilidades

Gestão de Pessoas:
Relacionamento Interpessoal,
o indivíduo, integração
indivíduo x organização.
Construção da identidade

Conhecer e aplicar as
etapas do Processo de
planejamento como uma
ferramenta indispensável
para o exercício profissional;
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conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

individual. Teoria
motivacional. Estilos de
gerência e liderança. Os
grupos: mudanças individuais
e grupais.

Elaborar organogramas e
fluxogramas;
Diferenciar cultura
organizacional de clima
organizacional;
Identificar os tipos de
controle organizacional.

Unidade curricular V – Gestão de Vendas
Objetivos de aprendizagem:
Formar profissionais com competências para atuar e intervir em seu campo de trabalho, com
foco em resultados;
Promover o desenvolvimento do estudante por meio de ações que articulem e mobilizem
conhecimentos, habilidades, valores e atitudes de forma potencialmente criativa e que
estimule o aprimoramento contínuo.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Objeto de conhecimento

Os meios de comunicação
nas organizações.
Comunicação visual.
Comunicação Integrada e
Imagem Empresarial. Plano
Integrado de Comunicação
Empresarial.

Habilidades

Utilizar recursos de
tecnologia da informação e
comunicação;
Mediar conflitos inerentes
aos processos de trabalho.

Unidade curricular VI – Gestão de Qualidade
Objetivo de aprendizagem: Permitir ao estudante entender e caracterizar os modernos
conceitos de qualidade e produtividade, suas interligações e sua importância para as
organizações nos dias atuais.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades
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Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Avaliação do impacto das
divergências qualitativas nos
produtos, serviços; programas
de qualidade total; Certificação
de qualidade NBR ISO: 2008.

Interpretar documentos,
rótulos e códigos;
Comunicar-se de forma
clara e assertiva;
Cadastrar, controlar e gerar
relatórios em sistema de
gestão de estoque;
Administrar tempo e
atividades de trabalho;
Calcular custos de
manutenção de
inventario/estoque.

Unidade curricular VII – Projeto
Objetivo de aprendizagem:Utilizar uma metodologia de ensino que incentive os estudantes
a aprenderem de forma autônoma e participativa, partindo de problemas e situações reais.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Análise do projeto e suas
estratégias.
Planejamento operacional,
logístico e financeiro do projeto.

Ter visão sistêmica;
Comunicar-se clara, objetiva
e assertivamente;
Pesquisar e organizar
dados, documentos e
informações;
Demonstrar capacidade de
análise e síntese;
Gerenciar tempo e
atividades de trabalho;
Ler e interpretar relatórios e
documentos.

TRILHA IV – PROFISSIONAL DO COMÉRCIO E VAREJO
COMPONENTES
CURRICULARES
Legislação
Comercial

Logistica

Perfil do Professor
Curso Superior em Direito e Ciências Jurídicas e Sociais, com
complementação pedagógica; ou outros Bacharelados em cujo
Histórico Escolar constem as disciplinas elencadas, com
complementação pedagógica; ou outros Cursos de Tecnologia,
em cujo Histórico Escolar constem as disciplinas elencadas,
com complementação pedagógica.
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma
de Docência ou licenciado para a Educação Profissional:
Economia, Administração, Comércio Exterior, Gestão de
Políticas Públicas, Administração Pública, Negócios
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Comunicação

Gestão Financeira

Gestão Empresarial

Gestão de Vendas

Projetos

Internacionais, Relações Internacionais, Ciências Contábeis,
Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão financeira,
Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Comércio Exterior,
Tecnologia em Gestão Comercial.
Curso de Licenciatura Plena em Letras - Língua Portuguesa;
Diploma e Histórico Escolar de Conclusão de Curso de
Licenciatura Plena em Letras Português/Inglês; Diploma e
Histórico Escolar de Conclusão de Curso de Licenciatura Plena
em Letras Português/Espanhol; Diploma e Histórico Escolar de
Conclusão de Curso de Licenciatura Plena em Letras
Português/Italiano; Diploma e Histórico Escolar de Conclusão
de Curso de Licenciatura Plena em Letras Português/Francês;
Diploma e Histórico Escolar de Conclusão de Curso de
Licenciatura Plena em Letras Português/Alemão.
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma
de Docência ou licenciado para a Educação Profissional:
Economia, Administração, Comércio Exterior, Gestão de
Políticas Públicas, Administração Pública, Negócios
Internacionais, Relações Internacionais, Ciências Contábeis,
Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão financeira,
Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Comércio Exterior,
Tecnologia em Gestão Comercial.
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma
de Docência ou licenciado para a Educação Profissional:
Economia, Administração, Comércio Exterior, Gestão de
Políticas Públicas, Administração Pública, Negócios
Internacionais, Relações Internacionais, Ciências Contábeis,
Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão financeira,
Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Comércio Exterior,
Tecnologia em Gestão Comercial.
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma
de Docência ou licenciado para a Educação Profissional:
Economia, Administração, Comércio Exterior, Gestão de
Políticas Públicas, Administração Pública, Negócios
Internacionais, Relações Internacionais, Ciências Contábeis,
Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão financeira,
Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Comércio Exterior,
Tecnologia em Gestão Comercial.
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma
de Docência ou licenciado para a Educação Profissional:
Economia, Administração, Comércio Exterior, Gestão de
Políticas Públicas, Administração Pública, Negócios
Internacionais, Relações Internacionais, Ciências Contábeis,
Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão financeira,
Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Comércio Exterior,
Tecnologia em Gestão Comercial.

OBJETIVOS DA TRILHA



Verificar as vendas pelas características dos produtos do vendedor e ou equipe;
Controlar estoques, reposição, transportes de mercadorias.
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Unidades / Componentes curriculares
Unidade curricular I – Legislação Comercial
Objetivo de aprendizagem:Conhecer e discutir os aspectos jurídicos relacionados à
atividade empresarial e os institutos jurídicos relacionados à empresa, funcionários e
consumidores, fornecendo o arcabouço teórico necessário para reflexão crítica acerca da
relação estabelecida entre essa instituição, o Estado e a sociedade.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que
está inserido, a
importância do respeito às
diferenças individuais e a
preservação do meio
ambiente.

Objeto de conhecimento

Direito do Trabalho; CLT;
Legislação Trabalhista,
Previdenciária e Fiscal;
Direitos e Deveres do
Trabalhador; Segurança e
Medicina do Trabalho;
Documentação administrativa
e jurídica; Código de defesa
do consumidor.

Habilidades

Tornar o estudante
competente para
desenvolver o alcance de
resultados através do
conhecimento teórico e
prático adquirido na
disciplina.

Unidade curricular II – Logística
Objetivo de aprendizagem: Conhecer o amplo campo de atuação do profissional de
logística e o seu impacto nas organizações, abordando os principais aspectos e conceitos
da logística a partir do enfoque integrado dos elementos que compõem a cadeia de
suprimentos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo

Objeto de conhecimento

Habilidades

Funções pertinentes a
logística de distribuição e
transporte (Produtos,
embalagem e
acondicionamento). Noções
de importação e exportação
(Moedas internacionais).
Técnicas e estocagem e
armazenagem. Tendências
dos sistemas logísticos.

Diferenciar o gerenciamento
da logística reversa aplicada
aos processos de pós-venda
e pós-consumo;
Explicar os modais de
transportes e suas principais
características.
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objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.
Unidade curricular III – Comunicação
Objetivos de aprendizagem:
Desenvolver expressão oral fluente em situações formais e informais (variantes linguísticas);
Formular opiniões e argumentos acerca dos temas envolvem a administração de vendas;
Mobilizar práticas de linguagem no universo de vendas, considerando as dimensões
técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos,
de engajar-se em práticas autorais e coletivas, e de aprender a aprender nos campos da
ciência, cultura, trabalho, informação e vida pessoal e coletiva;
Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e
defender ideias.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Objeto de conhecimento

Comunicação. Comunicação
organizacional. O processo
de Comunicação nas
organizações. A
Comunicação interna. A
relação da comunicação
interna com a organização
das empresas e a
administração das pessoas.
Os meios de comunicação
nas organizações.
Comunicação visual.
Comunicação Integrada e
Imagem Empresarial. Plano
Integrado de Comunicação
Empresarial. A comunicação
na pequena empresa. O
resumo e a resenha crítica.
Oratória.

Habilidades

Entender o papel da
linguagem nas interações
sociais, especificamente no
que diz respeito ao
relacionamento com o
cliente;
Saber refletir e avaliar suas
experiências comunicativas
cotidianas, presenciais e
virtuais;
Ler e compreender textos de
diversos gêneros textuais
científicos da Língua
Portuguesa;
Perceber a importância dos
elementos linguísticos para
a organização textual e de
que forma eles contribuem
para o sucesso de uma boa
negociação. Ser assíduo e
pontual.

Unidade curricular IV – Gestão Financeira
Objetivo de aprendizagem: Adquirir uma visão geral da administração financeira,
desenvolvendo a capacidade de análise dos problemas financeiros, bem como a avaliação
financeira da organização, através da gestão dos seus ativos.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Fluxo de Caixa; Plano de
contas; Super simples; Lucro
real; Lucro presumido; Índices
de liquidez.

Conhecer o valor do dinheiro
no tempo;
Identificar as formas de
avaliação de investimentos;
- Compreender as formas de
tributação das empresas.

Unidade curricular V – Gestão Empresarial
Objetivo de aprendizagem: Demonstrar uma formação adequada com fundamentação
teórica e prática, humanista, crítica e reflexiva, para atuar com ética em ambientes de
atividades e operações e formar uma visão crítica sobre a evolução do pensamento
administrativo, compreendendo os aspectos estratégicos, táticos e operacionais das
organizações.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando

Objeto de conhecimento

Habilidades

Comunicação, conflito e
poder. Empatia. Qualidade de
vida. Aspectos do
comportamento humano
ligados ao consumo de bens e
serviços. Comportamento
organizacional e humano.
Assertividade. Elaboração de
currículos. Entrevista de
emprego. Linguagem corporal.
conflito e poder. Empatia.

Conhecer e aplicar as
etapas do processo de
planejamento como uma
ferramenta indispensável
para o exercício profissional;
Elaborar organogramas e
fluxogramas;
Diferenciar cultura
organizacional de clima
organizacional;
Identificar os tipos de
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as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Qualidade de vida. Aspectos
do comportamento humano
ligados ao consumo de bens e
serviços. Comportamento
organizacional e humano.
Assertividade. Elaboração de
currículos. Entrevista de
emprego.

controle organizacional.

Unidade curricular VI – Gestão de Vendas
Objetivos de aprendizagem:
Formar profissionais com competências para atuar e intervir em seu campo de trabalho, com
foco em resultados;
Promover o desenvolvimento do estudante por meio de ações que articulem e mobilizem
conhecimentos, habilidades, valores e atitudes de forma potencialmente criativa e que
estimule o aprimoramento contínuo.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Objeto de conhecimento

A comunicação na pequena
empresa.
O resumo e a resenha crítica.
Oratória.

Habilidades

Interpretar documentos e
rótulos de identificação de
mercadorias e produtos;
Trabalhar em equipe
multiprofissional;
Identificar as mercadorias e
produtos que estão fora das
condições de
comercialização.

Unidade curricular VII – Projeto
Objetivo de aprendizagem:Utilizar uma metodologia de ensino que incentive os estudantes
a aprenderem de forma autônoma e participativa, partindo de problemas e situações reais.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou

Objeto de conhecimento

Habilidades

Avaliação de viabilidade e
execução do projeto
Análise organizacional e de
apresentação do projeto.

Ter visão sistêmica;
Comunicar-se clara, objetiva
e assertivamente;
Pesquisar e organizar
dados, documentos e
informações;
Demonstrar capacidade de
análise e síntese;
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um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

Gerenciar tempo e
atividades de trabalho;
Ler e interpretar relatórios e
documentos.

Orientações metodológicas
O Novo Ensino Médio visa a contextualização do ensino aprendizado,
oportunizando aos estudantes o aprofundamento nas áreas de seu interesse. Neste
sentido, os estudantes dispõem de autonomia na deliberação, passando a serem
protagonistas na jornada do aprendizado, elevando assim a motivação pelos estudos.
A partir desse modelo, no trato como Metodologias Ativas, o discente constrói o
conhecimento de forma flexível e interligada, colocando-se na condição de operador e
transformador do processo de ensino. O educador, por dua vez, assume o papel de um
orientador, abrindo espaço para a interação e participação dos estudantes na construção
do conhecimento.
Dentre as estratégias, o professor poderá utilizar-se da sala de aula invertida,
ensino híbrido, aprendizagem baseada em problemas e/ou projetos. Aulas expositivas e
dialogadas, práticas de laboratório, estudos de casos, entre outros meios, também
promovem a apropriação do conhecimento.
Recursos




Salas de aula;
Laboratórios com acesso ao wifi;
Bibliografia atualizadas.
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RESUMO – APRESENTAÇÃO
O curso Técnico em Administração oferece aos estudantes uma formação
multidisciplinar, versátil e contemporânea, adaptada aos diversos contextos regionais do
estado de Santa Catarina.
Pautada na Lei 13.415/2017, na BNCC (Base Nacional Comum Curricular), bem
como no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, o curso Técnico em Administração
propiciará ao estudante do Ensino Médio uma experiência repleta em informações e
conhecimentos indispensáveis aos saberes demandados pelo mercado de trabalho.
Todos os conteúdos são atualizados e orientados para atender as necessidades
administrativas e gerenciais das organizações, para que o profissional técnico esteja
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qualificado para trabalhar em diferentes áreas relacionadas, como vendas, marketing,
recursos humanos, planejamento estratégico, logística, finanças, patrimônio e outras
atividades administrativas, tanto em empresas públicas, privadas ou do terceiro setor,
sempre objetivando o trabalho em equipe e o melhoramento da produtividade. Também
poderá tornar-se um empreendedor, destacando-se desta forma o dinamismo do curso.
O curso está contemplado dentro do eixo de Gestão e Negócios e está dividido em
quatro trilhas de aprofundamento. Cada trilha tem a duração de 1 semestre.
Habilitação Profissional
Carga Horária Semanal
Carga Horária do curso

Técnico em ADMINISTRAÇÃO
15 aulas/20 aulas
960 horas/1.280 horas

Certificação Intermediária
1º Trilha
2º Trilha
3º Trilha
4º Trilha

Assistente Administrativo
Assistente de Recursos Humanos
Assistente de Marketing
Gestor de Microempresa

OBJETIVOS
Objetivo geral
Capacitar técnicos administrativos capazes de aliar a competência profissional,
científica e humanística para atuarem em diferentes contextos organizacionais e sociais com
ética, responsabilidade social e ambiental.
Objetivos específicos










Desenvolver competências e habilidades por meio de um conjunto de componentes
curriculares com objetos de conhecimento que apresentam caráter de formação
básica e instrumental propiciando a criação, o fortalecimento e o nivelamento de
bases para a compreensão e assimilação do bloco dos componentes de formação
técnica profissional, complementares e básicos;
Incentivar as potencialidades individuais e grupais ao empreendedorismo por meio
da adoção de modelos de gestão, métodos e processos inovadores, novas
tecnologias e metodologias alternativas, desenvolvendo nos profissionais a
capacidade para analisar, avaliar e optar por ações que resultem em realizações e
transformações empreendedoras;
Oferecer ao estudante uma formação humanística que o permita exercer plenamente
sua cidadania e, enquanto profissional, respeitar o direito à vida e ao bem-estar dos
cidadãos;
Oferecer conhecimentos científicos, técnicos e sociais da produção e seu
gerenciamento, observados os níveis técnicos do processo de tomada de decisão,
bem como desenvolver o autogerenciamento e a assimilação de novas informações,
habilidades e competências, apresentando autoconfiança, estratégia, flexibilidade
intelectual, criatividade e adaptabilidade contextualizada no trato de situações
diversas, presentes ou emergentes, nos vários segmentos dos campos de atuação
do administrador;
Capacitar para lidar com mudanças contínuas;
Estimular a compreensão de fenômenos econômicos e a capacidade para construir
argumentações inerentes à análise econômica;
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Capacitar para reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar
estrategicamente, introduzir modificações no processo de trabalho, atuar
preventivamente e transferir conhecimentos;
Despertar o espírito empreendedor dos acadêmicos possibilitando crescimento
regional sustentável.

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
O profissional será apto a exercer a função de Técnico em Administração somente
ao passar continuamente e ininterruptamente pelas quatro trilhas.

O Técnico em Administração será habilitado para:






Executar operações técnicas administrativas de planejamento, pesquisas, análise e
assessoria no que tange à gestão de pessoal, de materiais e produção, de serviços,
à gestão financeira, orçamentária, marketing e mercadológica;
Utilizar sistemas de informação e aplicar conceitos e modelos de gestão em funções
técnicas administrativas, seja operacional, de coordenação, de chefia intermediária,
de supervisão, sob orientação;
Elaborar orçamentos, fluxos de caixa e demais demonstrativos financeiros;
Elaborar e expedir relatórios e documentos diversos;
Auxiliar na elaboração de pareceres e laudos para tomada de decisões.

Dentro das competências gerais os profissionais em Administração deverão ser capazes de:







Controlar rotinas administrativas;
Realizar atividades em recursos humanos;
Intermediar mão-de-obra para colocação e recolocação;
Atuar na área de compras e assessor a área de vendas;
Intercambiar mercadorias e serviços;
Executar atividades nas áreas fiscal e financeira.

Específicas: os futuros profissionais deverão apresentar, ainda, como competências
específicas:








Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças
e logística;
Atender fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre
produtos e serviços;
Tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente
aos mesmos;
Atuar na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em
campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades;
Utilizar instrumentos tecnológicos com habilidade, agilidade e racionalidade;
Conhecer os processos técnicos de administração e saber executá-los;
Zelar pela ética profissional e organizacional.

Para atuação como Técnico em Administração, são fundamentais:


Conhecimentos e saberes relacionados à área técnico-administrativa, com atuação
em conformidade com as legislações e diretrizes de conduta, como também com as
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normas de saúde e segurança do trabalho, pautada em ações empreendedoras e
inovadoras, com foco na geração de novas oportunidades com qualidade de negócio
e geração de renda;
Exercício da profissão pautado no comprometimento com necessidades, desejos e
percepção da realidade social dos clientes, além de respeito à diversidade e à
sustentabilidade.

Certificações intermediárias
O discente, ainda, poderá certificar-se de maneira intermediária no cursos de qualificação
profissional no itinerário formativo a seguir:
1° TRILHA: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Perfil Profissional: Executa processos administrativos e atividades de apoio em recursos
humanos, finanças, produção, logística e vendas. Atende fornecedores e clientes. Fornece e
recebe informações sobre produtos e serviços. Trata documentos variados.
Ocupações Associadas (CBO):
4110-10 Auxiliar administrativo
Ocupações Sinônimas:
4110-10 - Agente administrativo
4110-10 - Assistente administrativo sindical
4110-10 - Assistente de compras
4110-10 - Assistente de escritório
4110-10 - Assistente técnico - no serviço público
Ocupações Relacionadas:
4110-05 - Auxiliar de escritório
4110-15 - Atendente de judiciário
4110-20 - Auxiliar de judiciário
4110-25 - Auxiliar de cartório
4110-30 - Auxiliar de pessoal
4110-35 - Auxiliar de estatística
4110-40 - Auxiliar de seguros
4110-45 - Auxiliar de serviços de importação e exportação
4110-50 - Agente de microcrédito
2° TRILHA: ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS
Perfil Profissional: Executa rotinas de processos administrativos do setor de Recursos
Humanos de uma empresa. Realiza atividades de apoio ao planejamento, execução,
avaliação e controle dos processos de recrutamento e seleção, treinamento e
desenvolvimento, avaliação de desenvolvimento, avaliação de desempenho, progressão
funcional, cargos, salários e benefícios, jornada de trabalho, férias e rescisão de contrato.
Prepara, organiza, solicita e emite documentos e processos de acordo com a legislação
trabalhista. Organiza informações cadastrais dos funcionários.
Ocupações Associadas (CBO): CBO 4110-30 Auxiliar de Pessoal
Ocupações Relacionadas:
4110-05 - Auxiliar de escritório
4110-10 - Assistente administrativo
4110-15 - Atendente de judiciário
4110-20 - Auxiliar de judiciário
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4110-25 - Auxiliar de cartório
4110-35 - Auxiliar de estatística
4110-40 - Auxiliar de seguros
4110-45 - Auxiliar de serviços de importação e exportação
4110-50 - Agente de microcrédito
3° TRILHA: ASSISTENTE DE MARKETING
Perfil Profissional: Promovem as mercadorias, produtos e serviços em estabelecimentos
do comércio varejista ou atacadista, auxiliando os clientes na escolha de produtos e
serviços, apresentando suas qualidades e vantagens de aquisição. Controlam a entrada e
saída de mercadorias. Expõem mercadorias de forma atrativa, em pontos estratégicos de
vendas. Elaboram relatórios de vendas, de promoções, de demonstrações e pesquisa de
preços.
Ocupações Associadas (CBO):
5201-10 Supervisor Comercial
5201-10 - Supervisor de vendas no atacado
5201-10 - Supervisor de vendas no varejo
Ocupações Relacionadas:
5201-05 - Supervisor de vendas de serviços
4° TRILHA: GESTOR DE MICROEMPRESA
Perfil Profissional: Domina conceitos e práticas de controle do dinheiro. Conhece e
desenvolve um planejamento para micro e pequenas empresas. Compreende e utiliza os
conhecimentos sobre negociação, sendo capaz de gerenciar ações de marketing. Domina
conceitos e práticas de gestão de pessoas, de associativismo, e de cooperativismo. Utiliza
os fundamentos da excelência em gestão voltados para uma micro ou pequena empresa.
Sabe identificar oportunidades de mercado, considerando técnicas de gestão da inovação.
Ocupações Associadas (CBO): 1421 (sinônimo)
Ocupações Relacionadas
1422 - Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho
1423 - Gerentes de comercialização, marketing e comunicação
1424 - Gerentes de suprimentos e afins
1425 - Gerentes de tecnologia da informação
1426 - Gerentes de pesquisa e desenvolvimento e afins
1427- Gerentes de manutenção e afins
1422 - Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho
1423 - Gerentes de comercialização, marketing e comunicação
1424 - Gerentes de suprimentos e afins
1425 - Gerentes de tecnologia da informação
1426 - Gerentes de pesquisa e desenvolvimento e afins
1427 - Gerentes de manutenção e afins

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO
ADMINISTRAÇÃO
Trilhas

Componentes
Curriculares

Opção 1 - 15 aulas
Carga
Horária
Semanal

Carga
Horária
Semestral

Opção 2 - 20 aulas
Carga
Horária
Semanal

Carga
Horária
Semestr
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al
Trilha I –
ASSISTENT
E
ADMINISTR
ATIVO

Administração

5

80h

5

80h

Contabilidade Básica

4

64h

5

80h

Direito Empresarial e
do Consumidor

3

48h

5

80h

Economia

3

48h

5

80h

15 aulas

240 horas

20 aulas

320
horas

5

80h

6

96 h

3

48h

6

96 h

3

48h

2

32 h

4

64h

6

96 h

15 aulas

240 horas

20 aulas

320
horas

2

32h

4

64 horas

4

64h

4

64 horas

3

48h

4

64 horas

3

48h

4

64 horas

3

48h

4

64 horas

15 aulas

240 horas

20 aulas

320
horas

4

64h

6

80h

3

48h

6

80h

4

64h

6

80h

4

64h

2

80h

240 horas

20 aulas

Carga Horária Da Trilha I
Assistente Administrativo
Trilha II –
Gestão de Pessoas
ASSISTENT
E DE
Direito do Trabalho
RECURSOS
Empreendedorismo
HUMANOS

-

Rotinas Trabalhistas
Aplicadas
Carga Horária da Trilha II Assistente de Recursos Humanos
Trilha III –
Gestão Fiscal Básica
ASSISTENT
Gestão da Qualidade e
E DE
MARKETING Inovação
Marketing
Digital
Aplicado
Custos e Formação de
Preços
Logística
Carga Horária da Trilha III Assistente de Marketing
Trilha IV –
Administração
GESTOR DE Financeira
MICROEMP Administração
de
RESA
Marketing
Administração
da
Produção e Processos
Empreendedorismo

Carga Horária da Trilha IV - Gestor
15 aulas
de Microempresa
Carga Horária Total do Curso Técnico em
Administração

960 Horas

320
horas
1240
horas

TRILHA I – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
TEMA: Assistente Administrativo
COMPONENTES
CURRICULARE
S
Administração

PERFIL DO PROFESSOR

Curso Superior em: Economia, Administração, Comércio Exterior,
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Gestão de Políticas Públicas, Gestão Pública, Administração Pública,
Negócios Internacionais, Relações Internacionais, Ciências Contábeis,
Direito, Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão financeira,
Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Comércio Exterior,
Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em Gestão da
Qualidade, Tecnologia em Gestão Empresarial, Tecnologia em
Contabilidade, com Complementação Pedagógica;
ou outros
Bacharelados, em cujo Histórico Escolar constem as disciplinas
elencadas, com Complementação Pedagógica; ou outros cursos de
Tecnologia, em cujo Histórico Escolar constem as disciplinas
elencadas, com Complementação Pedagógica.
Curso Superior em: Economia, Administração, Comércio Exterior,
Gestão de Políticas Públicas, Gestão Pública, Administração Pública,
Negócios Internacionais, Relações Internacionais, Ciências Contábeis,
Direito, Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão financeira,
Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Comércio Exterior,
Contabilidade
Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em Gestão da
Básica
Qualidade, Tecnologia em Gestão Empresarial, Tecnologia em
Contabilidade, com Complementação Pedagógica; ou outros
Bacharelados, em cujo Histórico Escolar constem as disciplinas
elencadas, com Complementação Pedagógica; ou outros cursos de
Tecnologia, em cujo Histórico Escolar constem as disciplinas
elencadas, com Complementação Pedagógica.
Curso Superior em Direito e Ciências Jurídicas e Sociais, com
complementação pedagógica; ou outros Bacharelados em cujo
Direito
Histórico
Escolar
conste
as
disciplinas
elencadas,
com
Empresarial e do
complementação pedagógica; ou outros Cursos de Tecnologia, em cujo
Consumidor
Histórico
Escolar
conste
as
disciplinas
elencadas,
com
complementação pedagógica.
Curso Superior em: Economia, Administração, Comércio Exterior,
Gestão de Políticas Públicas, Gestão Pública, Administração Pública,
Negócios Internacionais, Relações Internacionais, Ciências Contábeis,
Direito, Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão financeira,
Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Comércio Exterior,
Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em Gestão da
Economia
Qualidade, Tecnologia em Gestão Empresarial, Tecnologia em
Contabilidade, com Complementação Pedagógica; ou outros
Bacharelados, em cujo Histórico Escolar constem as disciplinas
elencadas, com Complementação Pedagógica; ou outros cursos de
Tecnologia, em cujo Histórico Escolar constem as disciplinas
elencadas, com Complementação Pedagógica.

OBJETIVO DA TRILHA
Desenvolver a capacidade do pensamento administrativo e suas funções básicas,
competências requeridas pelo mundo contemporâneo, promovendo habilidades e atitudes
que possibilitem o crescimento organizacional a fim de alcanção os objetivos propostos.
Unidades / Componentes Curriculares
● Unidade Curricular I – Administração
Objetivo de aprendizagem:Conhecer
administração.

e

saber

aplicar

conceitos

e

práticas

da
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Conceitos, Fundamentos e
histórico da Administração:
(Noções TGA, objetivos da
administração, princípios e
funções administrativas, o papel
do administrador). Planejamento
Administrativo: (Conceito,
planos, princípios e Técnica de
Planejamento). Organização
Administrativa: (Conceito,
princípios, Organograma,
estrutura organizacional,
departamentalização). Direção
Administrativa: (Conceito,
características da direção,
meios de comunicação, tipos de
liderança, Motivação, Liderança
e Coordenação na tomada de
decisão, Poder e autoridade).
Classificação. Controle
Administrativo: (Conceito e
objetivo, Processo de Controle,
Técnicas, princípios e área de
controle. Tipos de Organizações
(Linear funcional-staff, públicas,
privadas e terceiro setor).
Noções de Gestão Pública e
terceiro setor e o profissional da
Administração. A participação
das Cooperativas no
Desenvolvimento Econômico
Catarinense.

Entender os conceitos
fundamentais da
administração conhecendo
as principais teorias
administrativas;
Compreender o processo
administrativo entendendo a
aplicação prática de seus
elementos, enfatizando uma
perspectiva integrada de
todas as áreas e funções
organizacionais;
Desenvolver capacidade
crítica para atuar como
agente de mudança
alinhando as suas ações às
necessidades e estratégias
da organização;
Atuar e desenvolver
atividades específicas da
gestão nas organizações
públicas e participar da
elaboração, do
planejamento, da
coordenação e do controle
de políticas públicas;
Compreender de forma
sistêmica o meio social,
político, econômico e
cultural onde está inserido e,
assim, tomar decisões em
um contexto diversificado e
interdependente da área
pública, promovendo o
estreitamento das relações
entre Governo e Sociedade
Civil.5

● Unidade Curricular II – Contabilidade Básica
Objetivo de aprendizagem:Conhecer e saber operar elementos da contabilidade básica.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas

Objeto de conhecimento

Habilidades

5

Disponível em:
https://www.ifb.edu.br/attachments/article/6397/Resolu%C3%A7%C3%A3o_024_Plano%20de%20Cu
rso%20T%C3%A9cnico%20Integrado%20em%20Administra%C3%A7%C3%A3o.pdf. 55 p. Acesso:
21 nov 2021.
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dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas, criativas e
inovadoras para
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação,
observando a
necessidade de seguir as
boas práticas de
segurança da informação
no uso das ferramentas.

Princípios fundamentais;
Aplicação e uso da
contabilidade; Noções de
débito e crédito; Lançamentos
e procedimentos contábeis
básicos; Noções de operações
com mercadoria; Estrutura
Patrimonial; Demonstrativos
contábeis: Balanço Patrimonial,
Demonstrativo do Resultado do
exercício, Demonstração de
Lucro ou Prejuízos Acumulado,
regimes Contábeis, DMPL
Demonstração das mutações
do Patrimônio Líquido.

Compreender os
conhecimentos
indispensáveis relativos à
contabilidade, a partir do
entendimento das técnicas
utilizadas até a
apresentação das principais
demonstrações
contábeis;Entender os
conceitos básicos que
norteiam e dão
embasamento a
contabilidade;
Identificar a importância do
patrimônio no contexto
profissional;
Realizar análises e registros
dos fatos internos e
externos, responsáveis
pelas variações do
patrimônio da entidade,
apoiados em documentos e
livros próprios, observadas
as formalidades da
escrituração contábil;
Compreender a importância
dos conhecimentos acerca
da ciência contábil, através
da leitura e pesquisa,
contribuindo
intelectualmente em todos
os níveis, o teórico, o
técnico e o crítico.6

● Unidade Curricular III – Direito Empresarial e do Consumidor
Objetivo de aprendizagem:Adquirir noções gerais sobre o Direito Empresarial e o Direito
do Consumidor.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

6

Disponível em:
https://www.ifb.edu.br/attachments/article/6397/Resolu%C3%A7%C3%A3o_024_Plano%20de%20Cu
rso%20T%C3%A9cnico%20Integrado%20em%20Administra%C3%A7%C3%A3o.pdf . 63 p. Acesso:
21 nov 2021.
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Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo
do
trabalho,
demonstrando
comprometimento
em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma
colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais
e
a
conservação ambiental.

Noções de Direito; Conceito de
Empresa
e
Empresário;
Classificação, Obrigações e
Direitos
dos
Empresários;
Registro da Empresa na Junta
Comercial; Criação, Alteração e
Dissolução das Sociedades;
Classificação das Sociedades;
Títulos de crédito; Obrigações
Ambientais
e
de
Sustentabilidade;
Obrigações
Fiscais;
Direito
Tributário;
Recuperação
Judicial
e
Falência.
Direito
do
Consumidor; Marco cível da
internet e as leis que a regem;
Obrigações do consumidor.

Interpretar as inovações do
Direito Empresarial;
Analisar
os
principais
aspectos
do
Direito
Empresarial;
Interpretar
legislação
referente
ao
Direito
Empresarial, a fim de
executar
as
atividades
inerentes a organização a
qual está inserido;
Compreender a noção de
empresa;
Identificar os requisitos do
empresário e as proibições e
impedimentos a prática dos
atos empresariais;
Listar as obrigações do
empresário;
Identificar a importância e as
implicações
do
nome
empresarial.
Interpretar as inovações do
Direito do Consumidor;
Analisar
os
principais
aspectos do Direito do
Consumidor;
Interpretar
legislação
referente ao Direito do
Consumidor, a fim de
executar
as
atividades
inerentes a organização a
qual está inserido;
Identificar as relações de
consumo
e
as
responsabilidades
inerentes.7

● Unidade Curricular IV – Economia
Objetivo de aprendizagem:Conhecer e saber aplicar princípios e operações da economia.
Eixos Estruturantes/
Objeto de conhecimento
Habilidades
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
Conceitos, teorias e objetivos da Compreender
conceitos
(EMIFFTP10) Avaliar as economia;
Microeconomia; básicos
das
ciências
relações entre a formação Teoria do Consumidor; Teoria econômicas, da evolução
escolar,
geral
e
7

Disponível em: http://www.etecbauru.com.br/documentacao/ptds/2019/tec-juridico/ptd_2tecjur_introducao-ao-direito-empresarial.pdf. 1 p. Acesso: 21 nov 2021.
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profissional,
e
a
construção da carreira
profissional, analisando as
características do estágio,
do
programa
de
aprendizagem
profissional, do programa
de trainee, para identificar
os programas alinhados a
cada objetivo profissional.

da Firma; Equilíbrio de mercado;
Estruturas
de
Mercado;
Macroeconomia; Mercado de
Bens;
Mercado
Financeiro;
Mercado de Trabalho; Economia
Internacional;
Economia
Catarinense; Desenvolvimento
Econômico regional.

econômica e da economia
brasileira;
Identificar os problemas
econômicos fundamentais;
Interpretar e analisar dados
econômicos;
Conhecer e identificar as
estruturas
e
o
funcionamento
dos
mercados;
Conhecer e identificar os
grandes
agregados
econômicos.8

TRILHA II – ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS
TEMA: Assistente de Recursos Humanos

COMPONENTES
CURRICULARE
S

PERFIL DO PROFESSOR

Curso Superior em: Economia, Administração, Comércio Exterior,
Gestão de Políticas Públicas, Gestão Pública, Administração Pública,
Negócios Internacionais, Relações Internacionais, Ciências Contábeis,
Direito, Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão financeira,
Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Comércio Exterior,
Gestão
de Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em Gestão da
Pessoas
Qualidade, Tecnologia em Gestão Empresarial, Tecnologia em
Contabilidade, com Complementação Pedagógica;
ou outros
Bacharelados, em cujo Histórico Escolar constem as disciplinas
elencadas, com Complementação Pedagógica; ou outros cursos de
Tecnologia, em cujo Histórico Escolar constem as disciplinas
elencadas, com Complementação Pedagógica.
Curso Superior em Direito e Ciências Jurídicas e Sociais, com
complementação pedagógica; ou outros Bacharelados em cujo
Direito
do Histórico
Escolar
conste
as
disciplinas
elencadas,
com
Trabalho
complementação pedagógica; ou outros Cursos de Tecnologia, em
cujo Histórico Escolar conste as disciplinas elencadas, com
complementação pedagógica.
Curso Superior em: Economia, Administração, Comércio Exterior,
Empreendedoris
Gestão de Políticas Públicas, Gestão Pública, Administração Pública,
mo
Negócios Internacionais, Relações Internacionais, Ciências Contábeis,
8

Disponível em:
https://www.ifb.edu.br/attachments/article/6397/Resolu%C3%A7%C3%A3o_024_Plano%20de%20Cu
rso%20T%C3%A9cnico%20Integrado%20em%20Administra%C3%A7%C3%A3o.pdf. 62 p. Acesso
em: 21 nov 2021.
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Rotinas
Trabalhistas
Aplicadas

Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão financeira, Tecnologia
em Marketing, Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em
Gestão Comercial, Tecnologia em Gestão da Qualidade, Tecnologia
em Gestão Empresarial, Tecnologia em Contabilidade, com
Complementação Pedagógica; ou outros Bacharelados, em cujo
Histórico Escolar constem as disciplinas elencadas, com
Complementação Pedagógica; ou outros cursos de Tecnologia, em
cujo Histórico Escolar constem as disciplinas elencadas, com
Complementação Pedagógica.
Curso Superior em: Economia, Administração, Comércio Exterior,
Gestão de Políticas Públicas, Gestão Pública, Administração Pública,
Negócios Internacionais, Relações Internacionais, Ciências Contábeis,
Direito, Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão financeira,
Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Comércio Exterior,
Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em Gestão da
Qualidade, Tecnologia em Gestão Empresarial, Tecnologia em
Contabilidade, com Complementação Pedagógica;
ou outros
Bacharelados, em cujo Histórico Escolar constem as disciplinas
elencadas, com Complementação Pedagógica; ou outros cursos de
Tecnologia, em cujo Histórico Escolar constem as disciplinas
elencadas, com Complementação Pedagógica.

OBJETIVO DA TRILHA
Qualificar o profissional para o mercado de trabalho a fim de lhe proporcionar o
domíniode técnicas e competências, pautando-se no princípio da qualidade como
ferramenta indispensável à gestão e ao desenvolvimento humano nas organizaçõe, por
meio de uma formação interdisciplinar contextualizada, ética e humanista.
Unidades / Componentes Curriculares
● Unidade Curricular I – Gestão de Pessoas
Objetivo de aprendizagem:Conhecer e saber aplicar princípios e operações envolvidas
com a gestão de pessoas.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Fundamentos e evolução da
gestão estratégica de pessoas;
Aspectos norteadores: missão,
visão, valores e cultura
organizacional; Sistema de
provisão de recursos humanos,
Sistema de aplicação de
recursos humanos; Sistema de
manutenção de recursos
humanos; Sistema de
treinamento e desenvolvimento
de pessoas; Sistema de
monitoramento de recursos

Entender a evolução da área
de Recursos Humanos e
transição para Gestão de
Pessoas;
Conhecer, analisar,
identificar e executar
atividades básicas inerentes
ao setor de Gestão de
Pessoas;
Entender Gestão de
pessoas como estratégia
empresarial;
Entender as etapas do
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humanos; Relações
interpessoais nas organizações;
As diferenças individuais;
Processo de Socialização
organizacional; Estilos de
liderança situacional; Grupos e
equipes; Gestão de conflitos;
liderança e motivação;
Comunicação; Qualidade de
vida e saúde do trabalho;
Segurança do Trabalho e Saúde
Ocupacional; Higiene do
trabalho.

recrutamento e seleção com
aplicação prática;
Compreender a avaliação de
desempenho e suas
potencialidades;
Saber a diferença entre
remuneração, incentivo e
benefício;
Compreender a importância
do treinamento e
desenvolvimento para o
desempenho organizacional;
Trabalhar a qualidade de
vida no contexto
organizacional;
Conhecer o conceito de
cultura e clima
organizacional e suas
implicações na rotina de
trabalho, individual e grupal;
Reconhecer as situações de
conflitos nas relações de
trabalhos e os desafios para
a sua solução;
Identificar os aspectos
relacionados à motivação,
liderança e poder nas
organizações.9

● Unidade Curricular II – Direito do Trabalho
Objetivo de aprendizagem: Obter noções gerais sobre o Direito do Trabalho.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento

Objeto de conhecimento

Habilidades

Introdução ao Direito do
Trabalho; Estrutura da Justiça
do Trabalho; Relação
empregatícia; Tipos de
contratos de Trabalho; Jornada
de Trabalho Direitos
Constitucionais do Trabalhador;
Duração do trabalho;
Remuneração; Férias; Causas
de Interrupção e Suspensão

Interpretar as inovações do
mundo do trabalho e sua
relação com o Direito do
Trabalho;
Analisar os principais
aspectos do Direito do
Trabalho e a legislação
correlata;

9

Disponível em:
https://www.ifb.edu.br/attachments/article/6397/Resolu%C3%A7%C3%A3o_024_Plano%20de%20Cu
rso%20T%C3%A9cnico%20Integrado%20em%20Administra%C3%A7%C3%A3o.pdf. 60 p. Acesso
em: 21nov. 2021.
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frente ao meio em que
está inserido, a
importância do respeito às
diferenças individuais e a
preservação do meio
ambiente.

Contratual; Normas de
segurança e medicina do
trabalho; Causas de Extinção
Contratual. Direitos e Deveres
do Trabalhador; Direito e
obrigações Previdenciárias.

Interpretar a legislação
trabalhistas, a fim de
executar as atividades
inerentes a organização a
qual está inserido;
Identificar os requisitos, as
proibições e impedimentos a
prática empresariais no
contexto da proteção ao
trabalho;
Listar e identificar as
obrigações do empresário
quanto ao seu papel social
trabalhista.

● Unidade Curricular III – Empreendedorismo
Objetivo de aprendizagem: Entender o significado e saber empregar ações voltadas ao
empreendedorismo.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP10) Avaliar as
relações entre a formação
escolar, geral e
profissional, e a
construção da carreira
profissional, analisando as
características do estágio,
do programa de
aprendizagem
profissional, do programa
de trainee, para identificar
os programas alinhados a
cada objetivo profissional.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Conceitos, Evolução, processos,
desafios e oportunidades do
empreendedorismo e do
intraempreendedoríssimo; Tipos
e características dos
empreendedores; Competências
e habilidades dos
empreendedores, elementos
fundamentais da formação
empreendedora; Diferença entre
empreendedor e Administrador;
Dimensões econômicas e
comportamentais do
empreendedorismo como
inovação e diferencial
competitivo; Identificação de
oportunidades de negócios;
Estratégias empreendedoras
para organizações com e sem
fins lucrativos; Práticas de
networking empresarial; Etapas
para a elaboração de um Plano

Apresentar comportamento
empreendedor individual e
ou coletivo;
Ser capaz de articulação
empreendedora;
Apresentar consciência
sobre a importância de
realizar projetos a médio e
longo prazos;
Fomentar a disputa entre
concorrentes;
Fomentar o investimento em
projetos comerciais;
Fomentar a análise crítica
sobre o melhor investimento
comercial, financeiro e
econômico;
Estimular e articular ou
trabalho em equipe;
Estimular a visão, missão,
objetivos e metas em um
negócio.10

10

Disponível em:
https://www.ifb.edu.br/attachments/article/6397/Resolu%C3%A7%C3%A3o_024_Plano%20de%20Cu
rso%20T%C3%A9cnico%20Integrado%20em%20Administra%C3%A7%C3%A3o.pdf. 64 p. Acesso
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de negócios; Elaboração de
plano de negócio aplicado
visando o desenvolvimento
regional.

● Unidade Curricular IV – Rotinas Trabalhistas Aplicadas
Objetivo de aprendizagem: Compreender a existência e a importância das rotinas
trabalhistas aplicadas, sabendo identificar e operar as práticas pertinentes.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados
à investigação científica.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Definições de empregado e
empregador, contrato de
trabalho e contrato de
experiência, registro de
empregados, formas de
pagamento (hora, mensal,
quinzenal etc.), cartão ponto ou
livro ponto;
Folha de pagamento: cálculo
de horas trabalhadas e
repouso remunerado, cálculos
de rendimentos brutos, cálculo
dos descontos salariais e
encargos (INSS, FGTS, IRRF);
Férias- direito, prescrição e
cálculo, 13° salário- direito,
prescrição e cálculo, Rescisão
– rescisão de contrato de
trabalho e cálculos rescisórios;
Noções de custo de mão–obra
e obrigações acessórias –
Apurações e recolhimento dos
encargos sociais GFIP, GRRF
conectividade Social ICP;
CAGED, RAIS, DIRF e eSocial.

Compreender a relação ser
humano e trabalho no
processo de emancipação
do sujeito;
Organizar os processos de
trabalho com postura
assertiva, empreendedora e
proativa, baseando-se em
princípios éticos;
Conhecer o conceito de
cultura organizacional e
suas implicações na rotina
de trabalho individual e
grupal;
Compreender a importância
do bom manejo das
relações interpessoais e
sua aplicabilidade nas
organizações;
Conhecer e aplicar os
conceitos relacionados com
práticas trabalhistas
corporativas;
Resolver conflitos;
Conhecer e aplicar
habilidades de negociação;
Compreender e analisar
criticamente a política no
trabalho;
Receber e fornecer
feedback;
Identificar os vários tipos de
lideranças. 11

em: 21 nov. 2022.
Disponível em:
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TRILHA III – ASSISTENTE DE MARKETING
TEMA: Assistente de Marketing
COMPONENTES
CURRICULARE
S

Gestão
básica

Gestão
qualidade
inovação

fiscal

da
e

Marketing digital
aplicado

Custos
formação
preços

e
de

PERFIL DO PROFESSOR

Curso Superior em: Economia, Administração, Comércio Exterior,
Gestão de Políticas Públicas, Gestão Pública, Administração Pública,
Negócios Internacionais, Relações Internacionais, Ciências Contábeis,
Direito, Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão financeira,
Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Comércio Exterior,
Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em Gestão da
Qualidade, Tecnologia em Gestão Empresarial, Tecnologia em
Contabilidade, com Complementação Pedagógica; ou outros
Bacharelados, em cujo Histórico Escolar constem as disciplinas
elencadas, com Complementação Pedagógica; ou outros cursos de
Tecnologia, em cujo Histórico Escolar constem as disciplinas
elencadas, com Complementação Pedagógica.
Curso Superior em: Economia, Administração, Comércio Exterior,
Gestão de Políticas Públicas, Gestão Pública, Administração Pública,
Negócios Internacionais, Relações Internacionais, Ciências Contábeis,
Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão financeira, Tecnologia
em Marketing, Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em
Gestão Comercial, Tecnologia em Gestão da Qualidade, Tecnologia
em Gestão Empresarial, Tecnologia em Contabilidade, com
Complementação Pedagógica; ou outros Bacharelados, em cujo
Histórico Escolar constem as disciplinas elencadas, com
Complementação Pedagógica; ou outros cursos de Tecnologia, em
cujo Histórico Escolar constem as disciplinas elencadas, com
Complementação Pedagógica.
Curso Superior em: Economia, Administração, Comércio Exterior,
Gestão de Políticas Públicas, Gestão Pública, Administração Pública,
Negócios Internacionais, Relações Internacionais, Ciências Contábeis,
Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão financeira, Tecnologia
em Marketing, Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em
Gestão Comercial, Tecnologia em Gestão da Qualidade, Tecnologia
em Gestão Empresarial, Tecnologia em Contabilidade, com
Complementação Pedagógica; ou outros Bacharelados, em cujo
Histórico Escolar constem as disciplinas elencadas, com
Complementação Pedagógica; ou outros cursos de Tecnologia, em
cujo Histórico Escolar constem as disciplinas elencadas, com
Complementação Pedagógica.
Curso Superior em: Economia, Administração, Comércio Exterior,
Gestão de Políticas Públicas, Gestão Pública, Administração Pública,
Negócios Internacionais, Relações Internacionais, Ciências Contábeis,
Direito, Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão financeira,
Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Comércio Exterior,
Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em Gestão da
Qualidade, Tecnologia em Gestão Empresarial, Tecnologia em
Contabilidade, com Complementação Pedagógica; ou outros
Bacharelados, em cujo Histórico Escolar constem as disciplinas
elencadas, com Complementação Pedagógica; ou outros cursos de
Tecnologia, em cujo Histórico Escolar constem as disciplinas
elencadas, com Complementação Pedagógica.
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Logística

Curso Superior em: Economia, Administração, Comércio Exterior,
Gestão de Políticas Públicas, Gestão Pública, Administração Pública,
Negócios Internacionais, Relações Internacionais, Ciências Contábeis,
Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão financeira, Tecnologia
em Marketing, Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em
Gestão Comercial, Tecnologia em Gestão da Qualidade, Tecnologia
em Gestão Empresarial, Tecnologia em Contabilidade, com
Complementação Pedagógica; ou outros Bacharelados, em cujo
Histórico Escolar constem as disciplinas elencadas, com
Complementação Pedagógica; ou outros cursos de Tecnologia, em
cujo Histórico Escolar constem as disciplinas elencadas, com
Complementação Pedagógica.

OBJETIVO DA TRILHA
Possibilitar a assimilação da base conceitual que compõe o entendimento dos
mercados, seus produtos e serviços, aspectos promocionais e concorrenciais e suas
características complexas visando a interpretação dos fatos administrativos com base nos
estudos da Administração de Marketing, coletando, organizando e analisando dados
relevantes para as atividades de comercialização, bem como concorrência, demanda,
volumes de vendas por comércio e outros relacionados.
Unidades / Componentes Curriculares
● Unidade Curricular I – Gestão Fiscal Básica
Objetivo de aprendizagem:Conhecer e saber operar elementos e práticas da gestão fiscal
básica, com destaque à gestão tributária.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas, criativas e
inovadoras para
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação, observando
a necessidade de seguir
as boas práticas de
segurança da informação
no uso das ferramentas.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Tributações Municipais,
Estaduais e Federais; diferentes
tipos de documentos fiscais,
Apuração de tributos e
destaques na emissão dos
documentos, fiscais; Diferenças
entre alíquotas; Operações
Interestaduais com alíquotas
diferentes; Inserções Tributárias
e Áreas de Livre Comércio;
Créditos Tributários e
aproveitamento de tributos;
Substituição Tributária;
Tributações em operações
Internacionais; Parcelamento de
tributos e dívidas ativas;
Relatórios obrigatórios para o
fisco; Multas.

Interpretar os conceitos
tributários e suas inovações
ao longo do tempo;
Analisar os principais
aspectos do Direito
Tributário e da legislação
correlata;
Interpretar a legislação
tributária, a fim de executar
as atividades inerentes a
organização a qual está
inserido;
Identificar os tributos, as
imunidades tributárias e sua
incidência no âmbito
organizacional e
empresarial;
Listar e identificar as
obrigações do empresário
quanto ao seu papel social.
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● Unidade Curricular II – Gestão da Qualidade e Inovação
Objetivo de aprendizagem: Apreender conceitos, noções e práticas relacionadas à gestão
da qualidade e inovação.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP09) Propor e
testar estratégias de
mediação e intervenção
para atuar em equipes de
forma colaborativa,
respeitando as diferenças
individuais e
socioculturais, níveis
hierárquicos, as ideias
propostas para a
discussão e a
contribuição necessária
para o alcance dos
objetivos da equipe,
desenvolvendo uma
avaliação crítica dos
desempenhos individuais
de acordo com critérios
estabelecidos e o
feedback aos seus pares,
tendo em vista a melhoria
de desempenhos e a
conservação ambiental.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Gestão e Técnicas da
Qualidade. Organização do
trabalho; sistema enxuto;
Higiene e Segurança no
Trabalho e as NRs; Noções de
Gestão Ambiental e
sustentabilidade nos processos
produtivos; Conceito e
processos de inovação; Tipos
de inovações; A importância e
a dinâmica da inovação;
Criação de ambientes
favoráveis à inovação;
Diferencial inovador; Objetivos
focais da inovação (produtos,
serviços, processos, pessoas);
Inovação no modelo de
negócio; Impactos da inovação
nos negócios; Protagonismo da
inovação pessoal.

Planejar Sistemas de
Gestão da Qualidade;
Atuar na implantação de
Sistema de Gestão da
Qualidade;
Planejar a qualidade do
produto;
Gerenciar projetos de
melhoria de
produto/processo;
Atuar para consecução dos
objetivos da qualidade;
Aplicar avaliação e melhoria
de produtos e processos;
Monitorar e atuar na
qualidade dos produtos e
serviços;
Realizar e planejar
auditorias;
Atuar como analista da
qualidade do produto
perante o cliente.12

● Unidade Curricular III – Marketing Digital Aplicado
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à

Objeto de conhecimento

Habilidades

Marketing 3.0 e 4.0. Consumidor
Digital. Estudo de Personas.
Estratégias de Conteúdo.
Inbound Marketing. Estratégias
para Mídias Sociais. SEO e
SEM. E-mail Marketing.
Objetivos, indicadores e
mensuração de resultados.

Estimular a capacidade de
articulação operacional;
Correlacionar planejamento
e as práticas de marketing
digital;
Definir o padrão e a
natureza das informações a

12

Disponível em: https://www.uninorte.com.br/wpcontent/uploads/2013/10/gestao_da_qualidade.pdf. 11 p. Acesso em: 21 nov. 2022.
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investigação científica.

Aspectos éticos e legais do
Marketing Digital. Tendências
em tecnologia. Mercado de
Trabalho em Marketing Digital.

serem levantadas nos
diversos tipos de
planejamento;
Identificar mapa estratégico;
Avaliar desempenho
organizacional.

● Unidade Curricular IV – Custos e Formação de Preços
Objetivo de aprendizagem: Adquirir e pôr em prática noções de contabilidade voltadas aos
custos e à formação de preços.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Introdução a contabilidade de
custos. Custeio direto ou
absorção. Controle e custeio
dos materiais. Controle e
custeio de mão-de-obra. s.
Critérios de rateios. Aplicação
dos custos indiretos e diretos na
fabricação. Sistema de custos
por processo. Sistema de
acumulação de custos por
ordem de produção. Sistema de
acumulação de custos
processo. Introdução ao custeio
baseado em atividades – ABC.
Markup, Formação de Preço.

Despertar a visão sistêmica
sobre os problemas
empresariais;
Estimular a visão crítica em
relação a questões práticas;
Solucionar com criatividade
o enfrentamento de
desafios, buscando resolvêlos de forma proativa;
Identificar os custos de
produção, abordando os
diversos métodos de
custeio;
Conhecer os conceitos e
terminologias de custos;
Identificar os componentes
do custo;
Entender a relação
custo/produto/volume.

● Unidade Curricular V – Logística
Objetivo de aprendizagem: Compreender os fundamentos e as práticas acionadas nas
operações logísiticas.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente

Objeto de conhecimento

Habilidades

Fundamentos e importância da
logística. Atividades primárias e
atividades de apoio. Compras e
Fornecedores Sistemas

Identificar os aspectos
relacionados às definições
de logística, cadeia de
suprimentos (CS) e gestão
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conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

Logísticos. O gerenciamento da
cadeia de suprimentos e os
principais conceitos.
Administração e controle de
estoques e armazenagem.
Custos logísticos. Logística de
produção. A dimensão do
serviço ao cliente. Sistemas de
informações logísticas. eLogística. Distribuição física.
Transporte e suas
características. Logística
reversa.

da cadeia de suprimentos
(GCS ou SCM);
Reconhecer a evolução
histórica da logística, sua
importância e seus
objetivos;
Identificar as características
dos produtos na visão da
logística;
Identificar as atividades
primárias da logística e
reconhecer seus conceitos e
características;
Identificar as atividades de
apoio da logística e
distinguir seus conceitos e
características;
Reconhecer os impactos
dos operadores logísticos
nas atividades da empresa;
Explicar os principais
aspectos da Logística de eCommerce.13

TRILHA IV – GESTOR DE MICROEMPRESA
TEMA: Gestor de Microempresa
COMPONENTES
CURRICULARES

Administração
financeira

Administração
marketing

PERFIL DO PROFESSOR

Curso Superior em: Economia, Administração, Comércio Exterior,
Gestão de Políticas Públicas, Gestão Pública, Administração
Pública, Negócios Internacionais, Relações Internacionais, Ciências
Contábeis, Direito, Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão
financeira, Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Comércio
Exterior, Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em Gestão
da Qualidade, Tecnologia em Gestão Empresarial, Tecnologia em
Contabilidade, com Complementação Pedagógica; ou outros
Bacharelados, em cujo Histórico Escolar constem as disciplinas
elencadas, com Complementação Pedagógica; ou outros cursos de
Tecnologia, em cujo Histórico Escolar constem as disciplinas
elencadas, com Complementação Pedagógica.
Curso Superior em: Economia, Administração, Comércio Exterior,
Gestão de Políticas Públicas, Gestão Pública, Administração
Pública, Negócios Internacionais, Relações Internacionais, Ciências
de
Contábeis, Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão
financeira, Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Comércio
Exterior, Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em Gestão
da Qualidade, Tecnologia em Gestão Empresarial, Tecnologia em

13
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Contabilidade, com Complementação Pedagógica; ou outros
Bacharelados, em cujo Histórico Escolar constem as disciplinas
elencadas, com Complementação Pedagógica; ou outros cursos de
Tecnologia, em cujo Histórico Escolar constem as disciplinas
elencadas, com Complementação Pedagógica.
Curso Superior em: Economia, Administração, Comércio Exterior,
Gestão de Políticas Públicas, Gestão Pública, Administração
Pública, Negócios Internacionais, Relações Internacionais, Ciências
Contábeis, Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão
financeira, Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Comércio
Administração
da Exterior, Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em Gestão
produção e processos da Qualidade, Tecnologia em Gestão Empresarial, Tecnologia em
Contabilidade, com Complementação Pedagógica; ou outros
Bacharelados, em cujo Histórico Escolar constem as disciplinas
elencadas, com Complementação Pedagógica; ou outros cursos de
Tecnologia, em cujo Histórico Escolar constem as disciplinas
elencadas, com Complementação Pedagógica.
Empreendedorismo
Curso Superior em: Economia, Administração, Comércio Exterior,
Gestão de Políticas Públicas, Gestão Pública, Administração
Pública, Negócios Internacionais, Relações Internacionais, Ciências
Contábeis, Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão
financeira, Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Comércio
Exterior, Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em Gestão
da Qualidade, Tecnologia em Gestão Empresarial, Tecnologia em
Contabilidade, com Complementação Pedagógica;
ou outros
Bacharelados, em cujo Histórico Escolar constem as disciplinas
elencadas, com Complementação Pedagógica; ou outros cursos de
Tecnologia, em cujo Histórico Escolar constem as disciplinas
elencadas, com Complementação Pedagógica.

OBJETIVO DA TRILHA
Possibilitar assimilação da base conceitual que compõe a disciplina, dando ênfase,
em cada escopo teórico e prático, às suas origens, suas características, complexidade,
caráter complementar, aspectos variados e principais expoentes, para capacitar o estudante
a interpretar os fatos administrativos com base nos estudos das teorias administrativas,
promovendo o desenvolvimento humano, proporcionando o aprendizado da metodologia de
implantação de uma empresa, qualificando profissionais comprometidos com o
desenvolvimento social e econômico regional.
Unidades / Componentes Curriculares
● Unidade Curricular I – Administração Financeira
Objetivo de aprendizagem: Compreender os princípios da administração financeira.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades
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Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

Conceitos e funções de Gestão
financeira; Demonstrações
financeiras básicas; Índices
financeiros; Análise do Fluxo de
caixa das organizações; Noções
de tributação, depreciação;
Fluxo de caixa; Risco e Retorno;
Maximização de resultados e
alavancagem financeira.
Planejamento Financeiro.

Conhecer as normas sobre
elaboração, forma e
estrutura das
demonstrações financeiras e
contábeis e notas
explicativas;
Observar os preceitos legais
sobre a publicação das
demonstrações e manter
livros fiscais e sua exata e
tempestiva escrituração;
Identificar as funções da
Gestão Financeira e as
principais atribuições do
gestor;
Efetuar procedimentos de
Gestão Financeira: controle
de vendas realizadas,
apuração do resultado e
controle de caixa;
Compreender o fluxo de
caixa–levantamento de
balanço gerencial – cálculo
de indicadores financeiros:
lucratividade – rentabilidade
– liquidez – endividamento –
margem de contribuição –
ponto de equilíbrio;
Conhecer a área de atuação
da Gestão Financeira;
Conhecer os termos e
métodos usados em Gestão
Financeira;
Organizar os registros
financeiros de uma empresa
e conferir se todos os
documentos estão sendo
devidamente controlados;
Conhecer e interpretar os
indicadores econômicofinanceiros das empresas.14

● Unidade Curricular II – Administração de Marketing
Objetivo de aprendizagem: Compreender os princípios da administração de marketing.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários

Objeto de conhecimento

Habilidades

14
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Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP09) Propor e
testar estratégias de
mediação e intervenção
para atuar em equipes de
forma colaborativa,
respeitando as diferenças
individuais e
socioculturais, níveis
hierárquicos, as ideias
propostas para a
discussão e a contribuição
necessária para o alcance
dos objetivos da equipe,
desenvolvendo uma
avaliação crítica dos
desempenhos individuais
de acordo com critérios
estabelecidos e o
feedback aos seus pares,
tendo em vista a melhoria
de desempenhos e a
conservação ambiental.

Fundamentos do Marketing,
composto mercadológicos- 4P´s
e 8P´s; Satisfação das
necessidades do consumidor;
Comportamento do consumidor,
Desejos e demandas, cliente e
usuário; Segmentação,
estratégias e posicionamento de
mercado; Tipos de marketing e
suas aplicações; e-commerce e
e-marketing; Pesquisa de
Mercado e SIM; Etapas para
elaboração de um Plano de
Marketing; Ética e Marketing.

Saber compreender,
reconhecer e analisar a
importância da gestão
mercadológica bem como
suas ferramentas básicas
aplicadas a análise de
mercado e relacionamento
com cliente;
Compreender os conceitos
de marketing organizacional,
marketing de
relacionamento bem como
suas estruturas
mercadológicas;
Definir valor, qualidade e
satisfação para o cliente,
bem como a importância
desses temas para gestão
estratégica empresarial;
Conhecer ferramentas para
reter e conquistar clientes;
Identificar fatores que
influenciam o
comportamento de mercado;
Identificar e analisar o
composto mercadológico de
um bem ou serviço;
Comparar e analisar os
diversos tipos de mercado;
Apoiar a elaboração de
projetos de pesquisa de
marketing;
Montar e analisar pesquisa
de mercado de forma
básica.15

Unidade Curricular III – Administração da Produção e Processos
Objetivo de aprendizagem: Compreender os princípios da administração da produção e da
gestão de processos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

15

Disponível em:
https://www.ifb.edu.br/attachments/article/6397/Resolu%C3%A7%C3%A3o_024_Plano%20de%20Cu
rso%20T%C3%A9cnico%20Integrado%20em%20Administra%C3%A7%C3%A3o.pdf. 61 p. Acesso
em: 21 nov. 2021.
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Processos Criativos
(EMIFFTP06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas, criativas e
inovadoras para
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação, observando
a necessidade de seguir
as boas práticas de
segurança da informação
no uso das ferramentas.

Sistemas da Produção e
Tecnologia de processos:
objetivos e estratégias;
Planejamento e Controle de
Produção (PCP); Gestão de
estoque e Administração de
materiais; Operações, Layout e
Arranjo na produção;
Balanceamento da produção;
Gestão de serviços.

Compreender conceitos e a
organização de materiais;
Conhecer os objetivos,
funções, políticas e controle
de estoques e realizar sua
previsão com métodos
predefinidos;
Assimilar a função de
gestão.

Unidade Curricular IV – Empreendedorismo
Objetivo de aprendizagem: Apresentar aos alunos conceitos e noções gerais relativas ao
empreendedorismo e fomentar nos discentes uma atitude empreendedora.
Eixos Estruturantes/
Objeto de conhecimento
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
Conceitos, Evolução, processos,
(EMIFFTP12) Empreender
desafios e oportunidades do
projetos pessoais ou
empreendedorismo e do
produtivos, considerando intraempreendedoríssimo; Tipos
o contexto local, regional,
e características dos
nacional e/ou global, o
empreendedores; Competências
próprio potencial, as
e habilidades dos
características dos cursos
empreendedores, elementos
de qualificação e dos
fundamentais da formação
cursos técnicos, do
empreendedora; Diferença entre
domínio de idiomas
empreendedor e Administrador;
relevantes para o mundo
Dimensões econômicas e
do trabalho, identificando
comportamentais do
as oportunidades de
empreendedorismo como
formação profissional
inovação e diferencial
existentes no mundo do
competitivo; Identificação de
trabalho e o alinhamento
oportunidades de negócios;
das oportunidades ao
Estratégias empreendedoras
projeto de vida.
para organizações com e sem
fins lucrativos; Práticas de
networking empresarial, Etapas
para a elaboração de um Plano
de negócios, Elaboração de
plano de negócio aplicado

Habilidades

Apresentar comportamento
empreendedor individual
e/ou coletivo;
Ser capaz de articulação
empreendedora;
Reconhecer a importância
de realizar projetos a médio
e longo prazos;
Fomentar a disputa entre
concorrentes;
Fomentar o investimento em
projetos comerciais;
Fomentar a análise crítica
sobre o melhor investimento
comercial, financeiro e
econômico; estimular e
articular ou trabalho em
equipe;
Estimular a visão, missão,
objetivos e metas em um
negócio.16

16

Disponível em:
https://www.ifb.edu.br/attachments/article/6397/Resolu%C3%A7%C3%A3o_024_Plano%20de%20Cu
rso%20T%C3%A9cnico%20Integrado%20em%20Administra%C3%A7%C3%A3o.pdf. 64 p. Acesso
em: 21 nov. 2021.
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visando o desenvolvimento
regional.

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS
As orientações metodológicas deste curso, em consonância com a Proposta
Pedagógica do Estado de Santa Catarina, pautam-se pelo princípio de evidenciar o
estudante como o protagonista no processo de ensino e da aprendizagem,buscando a
formação de profissionais capazes de conciliar conhecimentos, habilidades e atitudes que
proporcionem capacidade criativa e auto-gerenciável. Busca-se, também, formar técnicos
administrativos capazes de aliar a competências profissionais, científicas e humanísticas
para atuarem em diferentes contextos organizacionais e sociais com ética, responsabilidade
social e ambiental.
As competências que compõem a organização curricular do curso foram
direcionadas com base no perfil profissional de acordo com a área de atuação e as
atividades atribuídas a este profissional em suas tarefas e processos. Neste sentido, devese optar por procedimentos metodológicos que valorizem a prática pedagógica
contextualizada, empregando saberes para agir e solucionar questões referentes ao
exercício contínuo de suas atividades.
O curso não estabelece pré-requisitos entre as unidades curriculares ou suas trilhas.
No entanto, a certificação por trilha exige a conclusão com aproveitamento em todas as
disciplinas que a compõe. O profissional será apto a exercer a função de Técnico em
Administração somente ao passar continuamente e ininterruptamente pelas quatro trilhas.
Para respeitar o direito do estudante de iniciar seus estudos em uma unidade escolar
que ofereça o curso e concluir em outra unidade escolar que ofereça o mesmo curso,
recomenda-se que as trilhas e suas unidades curriculares sejam oferecidas conforme a
distribuição indicada neste documento.
As unidades curriculares são baseadas em situações da realidade da ocupação e
proporcionam ao discente desafios que o estimulem na busca do saber e dasa ações
relacionadas às competências. Visto que o profissional da Administração se relaciona
diretamente com pessoas, são necessárias adoção de estratégias, discussões em grupo e
vivências que promovam relacionamento interpessoal, comunicação, trabalho em equipe,
ética, empatia, postura profissional e segurança, trabalhando os elementos de forma
contextualizada às atividades a serem exercidas pelo profissional, onde habilidades de
escrita mais geral devem estar voltadas a praticas simuladas ou reais das rotinas de
trabalho conforme as competências. Neste sentido:
NaUnidade Curricular Administração, o aprendizado deve ser permanente,
desenvolvendo uma percepção gestora abrangente, estando atento aos ambientes externos
e internos que afetam as funções organizacionais.
NaUnidade Curricular Administração de Marketingé fundamental desenvolver
ações que estimulem formas criativas e interativas na divulgação de produtos e serviços que
atendam às necessidades dos Stakeholders.
Na Unidade Curricular Administração Financeira o enfoque dever ser em
promover o entendimento das rotinas efetivas na gestão dos recursos financeiros da
organização e seus impactos para os resultados.
Na Unidade CurricularAdministração da Produção e Processos, importa
compreender e colocar em prática as técnicas de gestão para produzir bens e serviços de
forma a organizar, da melhor maneira possível, os recursos disponíveis para atender às
vontades e às necessidades dos clientes.
Na Unidade CurricularLogística deve-se estudar a aplicação de estratégias de
organização e as funções envolvendo o trâmite de produção, serviços e produtos.
Na Unidade Curricular Contabilidade Básica o foco é compreender as obrigações
fiscais referentes ao empreendedorismo.
294

Na Unidade CurricularEmpreendedorismo deve-se propiciar atividades de liderança
com percepções rápidas da realidade, promovendo a capacidade de reação e
aproveitamento de oportunidades. Gerenciar e incentivar equipes de sucesso. Entender os
desafios relacionados à tomada de decisões.
Na Unidade CurricularDireito Empresarial e do Consumidor o foco é o acesso ao
conhecimento referente à legalidade de ações no mundo comercial, abordando direitos e
devers.
Na Unidade Curricular Direito do Trabalhoimporta proporcionar acesso ao
conhecimento referente à legalidade de ações no mundo do trabalho e suas relações.
Na Unidade Curricular Economia deve-se planejar objetivos a médio e longo prazo
com base na análise e previsão de dados econômicos.
Na Unidade CurricularGestão de Pessoas
é necessário colaborar com a
identificação, atração, manutenção e retenção de talentos que façam diferença para os
recursos humanos nas organizações.
Na Unidade CurricularGestão Fiscal Básica deve-se promover o entendimento do
quanto a gestão de tributos está relacionada com o sucesso nos resultados organizacionais.
Na Unidade CurricularGestão da Qualidade e Inovaçãoimporta desenvolver o
engajamento inovador em ações que promovam a qualidade com sustentabilidade dos
recursos organizacionais.
Na Unidade CurricularMarketing Digital Aplicado é necessário contribuir com a
identificação dos diversos canais digitais e seus meios para promoção da comunicação e
dos produtos e serviços da organização.
Na Unidade CurricularCustos e Formação de Preços o foco é a compreensão dos
impactos nos resultados positivos da organização ocasionados pela gestão dos custos
através da formação de preços atrativos ao cliente.
Na Unidade CurricularRotinas Trabalhistas Aplicadas deve-se proporcionar a
aplicação das competências adquiridas em práticas através de pesquisa e experiências no
meio escolar ou mercado de trabalho.
Recursos
Para as aulas deste curso são indicados diferentes recursos como ferramentas
auxiliares às práticas pedagógicas, em sala de aula ou laboratório de práticas, tais como
livros científicos relacionados à bibliografia básica e complementar das unidades
curriculares, apostilas, laboratório informatizado, aplicativos relacionados a gestão e a
ferramentas administrativas, editores de texto e planilhas eletrônicas, quadro físico, lousa
digital, data-show, filmes aplicados, vídeos, entrevistas gravadas e documentários
relacionados, jogos empresariais, mapas conceituais, visitas técnicas, estudos de caso,
estudos em grupos, trabalhos práticos, apresentações individuais e em seminários, quiz,
documentos e formulários on-line, apresentações por ferramentas on-line, drive, entre
outros.
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RESUMO – APRESENTAÇÃO
O técnico em contabilidade é habilitado a executar processos administrativos e
contábeis e classificar documentos contábeis, fiscais e não fiscais. O curso de formação
contempla quatro trilhas de aprofundamento, nas quais os alunos e alunas têm acesso aos
saberes a partir dos quais desenvolverão as competências e habilidades, os valores e as
atitudes necessários para o bom desempenho de suas atividades profissionais.
Habilitação Profissional
Carga Horária Semanal
Carga Horária do curso

Técnico em CONTABILIDADE
15 aulas/ 20 aulas
960 horas/1.280 horas

Certificação Intermediária
1º Trilha
2º Trilha
3º Trilha
4º Trilha

Assistente Administrativo
Assistente de Faturamento
Assistente de Recursos Humanos
Assistente de Contabilidade

OBJETIVOS

Objetivo geral
Oferecer condições ao estudante para que desenvolva as competências
profissionais necessárias exercendo atividades em serviços contábeis, utilizando
instrumentos de planejamento, execução, controle e avaliação dos procedimentos de
Recursos Humanos, Financeiro, Fiscal e Contábil.
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Objetivos específicos






Efetuar o registro contábil das operações e negócios cotidianos das empresas dentro
de um sistema operacional, bem como reconhecer os relatórios contábeis e suas
demonstrações financeiras;
Controlar o patrimônio, suas mutações e os resultados das empresas;
Compreender técnicas científicas, analíticas e quantitativas da Contabilidade, suas
relações econômicas, sociais e financeiras;
Planejar, implantar e manter os sistemas contábeis/gerenciais;
Fornecer informações gerenciais através de relatórios de análise, destinados a
sócios, proprietários, acionistas, fornecedores, clientes e investidores, com o objetivo
de revelar a situação econômica e financeira da empresa.

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
O Técnico em Contabilidade, segundo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, será
habilitado para:

●
●
●
●

Executar processos administrativos e contábeis.
Classificar documentos contábeis, fiscais e não fiscais.
Calcular tributos federais, estaduais e municipais.
Prestar atendimento à fiscalização e apresentar documentos, livros e relatórios
contábeis.
● Elaborar planos de determinação das taxas de depreciação e exaustão dos bens
materiais e de amortização dos valores imateriais.
● Ordenar os fatos contábeis por débito e crédito.
● Apurar haveres, direitos e obrigações legais.
Dentro das competências gerais os profissionais em Contabilidade deverão ser capazes de:










Executar a escrituração tanto de atos quanto de fatos administrativos;
Informar os lançamentos contábeis de uma empresa;
Executar o controle financeiro de diversos contratos;
Classificar a conferência de documentos de origem contábil e financeira;
Preparar guias para o recolhimento de tributos, taxas e outras obrigações;
Atender fornecedores e clientes;
Tratar de documentos físicos e digitais;
Organizar e gerar documentos de faturamento, auxiliar no preenchimento de guias
de recolhimento junto a órgãos do governo;
Executar atividades nas áreas fiscal e financeira.
Estes profissionais desenvolvem ainda como competências específicas:







Executa serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças
e logística;
Atende fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos
e serviços;
Trata de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente
aos mesmos;
Atua na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em
campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades;
Utiliza instrumentos tecnológicos com habilidade, agilidade e racionalidade;
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Conhece os processos técnicos de contabilidade e saber executá-los;
Zela pela ética profissional e organizacional;

Para atuação como Técnico em Contabilidade, são fundamentais:
● Conhecimentos e saberes relacionados aos processos financeiros e contábeis
empresariais, de modo a atuar em conformidade com as legislações e diretrizes de
órgãos reguladores, como também com as normas de saúde e segurança do
trabalho, sempre sob a supervisão de um contabilista;
● Atuação pautada em decisões responsáveis baseadas em conceitos éticos
construtivos e relacionamentos positivos, trabalho em equipe e resolução efetiva de
conflitos.
Certificações Intermediárias
1° TRILHA: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Perfil Profissional: Executa processos administrativos e atividades de apoio em recursos
humanos, finanças, produção, logística e vendas. Atende fornecedores e clientes. Fornece e
recebe informações sobre produtos e serviços. Trata documentos variados.
Ocupações Associadas (CBO): 4110-10 Auxiliar administrativo
Ocupações Sinônimas:
4110-10 - Agente administrativo
4110-10 - Assistente administrativo sindical
4110-10 - Assistente de compras
4110-10 - Assistente de escritório
4110-10 - Assistente técnico - no serviço público
Ocupações Relacionadas:
4110-05 - Auxiliar de escritório
4110-15 - Atendente de judiciário
4110-20 - Auxiliar de judiciário
4110-25 - Auxiliar de cartório
4110-30 - Auxiliar de pessoal
4110-35 - Auxiliar de estatística
4110-40 - Auxiliar de seguros
4110-45 - Auxiliar de serviços de importação e exportação
4110-50 - Agente de microcrédito
2º TRILHA: ASSISTENTE DE FATURAMENTO
Perfil Profissional: Organiza e gera documentos de faturamento, auxilia no preenchimento
de guias de recolhimento junto a órgãos do governo. Emite notas de venda e de
transferência, entre outras, e realiza o arquivo de documentos.
Ocupações Associadas (CBO): 4131-15 Auxiliar de faturamento
Ocupações Sinônimas:
4110-10 - Agente administrativo
4110-10 - Assistente administrativo sindical
4110-10 - Assistente de compras
4110-10 - Assistente de escritório
4110-10 - Assistente técnico - no serviço público
Ocupações Relacionadas:
4110-05 - Auxiliar de escritório
4110-15 - Atendente de judiciário
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4110-20 - Auxiliar de judiciário
4110-25 - Auxiliar de cartório
4110-30 - Auxiliar de pessoal
4110-35 - Auxiliar de estatística
4110-40 - Auxiliar de seguros
4110-45 - Auxiliar de serviços de importação e exportação
4110-50 - Agente de microcrédito
3° TRILHA: ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS
Perfil Profissional: Executa rotinas de processos administrativos do setor de Recursos
Humanos de uma empresa. Realiza atividades de apoio ao planejamento, execução,
avaliação e controle dos processos de recrutamento e seleção, treinamento e
desenvolvimento, avaliação de desenvolvimento, avaliação de desempenho, progressão
funcional, cargos, salários e benefícios, jornada de trabalho, férias e rescisão de contrato.
Prepara, organiza, solicita e emite documentos e processos de acordo com a legislação
trabalhista. Organiza informações cadastrais dos funcionários.
Ocupações Associadas (CBO): CBO 4110-30 Auxiliar de Pessoal
Ocupações Sinônimas:
4110-10 - Agente administrativo
4110-10 - Assistente administrativo sindical
4110-10 - Assistente de compras
4110-10 - Assistente de escritório
4110-10 - Assistente técnico - no serviço público
Ocupações Relacionadas:
4110-05 - Auxiliar de escritório
4110-10 - Assistente administrativo
4110-15 - Atendente de judiciário
4110-20 - Auxiliar de judiciário
4110-25 - Auxiliar de cartório
4110-35 - Auxiliar de estatística
4110-40 - Auxiliar de seguros
4110-45 - Auxiliar de serviços de importação e exportação
4110-50 - Agente de microcrédito
4° TRILHA: ASSISTENTE DE CONTABILIDADE
Perfil Profissional:Executa, codifica e classifica históricos e escriturações contábeis.
Realiza conciliações contábeis, pagamentos, conferência de livros fiscais e declarações
fiscais. Elabora balancetes, balanços e demonstrativos contábeis, folha de pagamento e
rescisões. Controla planos de contas, calcula custos de ativos, encargos trabalhistas, sociais
e previdenciários, tributos, taxas, encargos e impostos e apura resultados financeiros.
Ocupações Associadas (CBO): 4131-10 Auxiliar de contabilidade
Ocupações Sinônimas:
4110-10 - Agente administrativo
4110-10 - Assistente administrativo sindical
4110-10 - Assistente de compras
4110-10 - Assistente de escritório
4110-10 - Assistente técnico - no serviço público
Ocupações Relacionadas:
4110-05 - Auxiliar de escritório
4110-10 - Assistente administrativo
4110-15 - Atendente de judiciário
4110-20 - Auxiliar de judiciário
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4110-25 - Auxiliar de cartório
4110-35 - Auxiliar de estatística
4110-40 - Auxiliar de seguros
4110-45 - Auxiliar de serviços de importação e exportação
4110-50 - Agente de microcrédito
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO

Trilhas

Trilha I –
ASSISTENT
E
ADMINISTR
ATIVO

Componentes
Curriculares

Contabilidade
Informatizada
Contabilidade Básica
Matemática Financeira
Comunicação Empresarial

Informática
Carga Horária Da Trilha I - Assistente
Administrativo
Trilha II –
Direito e Legislação
ASSISTENT Contabilidade Fiscal I
E DE
Contabilidade
FATURAME Intermediária
NTO
Contabilidade de Custos
Carga Horária Da Trilha II Assistente de Faturamento
Trilha III –
Prática em Sistemas
ASSISTENT Contábeis
E DE
Rotina de Departamento
RECURSOS Pessoal
HUMANOS
Gestão da Qualidade
em Serviços
Contabilidade Fiscal II
Carga Horária Da Trilha III Assistente de Recursos Humanos
Trilha IV –
Contabilidade Gerencial
ASSISTENT Sistemas
Contábeis
E DE
Informatizados
CONTABILI Análise Gerencial de
DADE
Balanço
Economia
Carga Horária Da Trilha IV - Gestor
De Microempresa

Opção 1 - 15 aulas
Carga
Carga
Horária
Horária
Semanal
Semestral
4
5
2
2
2
15 aulas
4
3
4
4
15 aulas
5
5
2

64h
80h
32h
32h
32h
240h

64h
240h

5

80h
80h
32h

4

64h
80h

3
15 aulas

Carga Horária Total Do Curso Técnico Em
Contabilidade

20 aulas
5
5

48h
240h

3

5
4
3
3

64h
48h
64h

3
15 aulas

5

Opção 2 - 20 aulas
Carga
Carga
Horária
Horária
Semanal Semestra
l
80h
5

48h
48h
240h
960 horas

5

20 aulas
10
5
2
3
20 aulas
5
5
5
5
20 aulas

80h
64h
48h
48h
320h
80h
80h
80h
80h
320h
160h
80h
32h
48h
320h
80h
80h
80h
80h
320h
1240
horas
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TRILHA I – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
TEMA: Assistente Administrativo
COMPONENTES
CURRICULARES

Contabilidade
Informatizada

Contabilidade
Básica

Matemática
Financeira

Comunicação
Empresarial

Informática

Perfil do Professor
Curso Superior em Ciências Contábeis, Administração, Ciências
Econômicas e Economia, com complementação pedagógica; ou outros
Bacharelados com complementação pedagógica; ou outros Cursos de
Tecnologia, em cujo Histórico Escolar conste as disciplinas elencadas,
com complementação pedagógica; ou Curso Emergencial de
Licenciatura Plena de Formação de Professores na área.
Curso Superior em Ciências Contábeis, Administração, Ciências
Econômicas e Economia, com complementação pedagógica; ou outros
Bacharelados com complementação pedagógica; ou outros Cursos de
Tecnologia, em cujo Histórico Escolar conste as disciplinas elencadas,
com complementação pedagógica; ou Curso Emergencial de
Licenciatura Plena de Formação de Professores na área.
Curso Superior em Matemática com Licenciatura Plena; Ciências
Habilitação em Matemática; Ciências Exatas Habilitação Matemática; ou
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior em Engenharia Civil e
Contabilidade com complementação pedagógica; ou outros
Bacharelados com complementação pedagógica; ou outros Cursos de
Tecnologia, em cujo Histórico Escolar conste as disciplinas elencadas,
com complementação pedagógica; ou Curso Emergencial de
Licenciatura Plena de Formação de Professores na área.
Curso Superior em Português Licenciatura Plena, Letras Habilitação em
Linguística, ou outros Bacharelados com complementação pedagógica;
ou outros Cursos de Tecnologia, em cujo Histórico Escolar conste as
disciplinas elencadas, com complementação pedagógica; ou Curso
Emergencial de Licenciatura Plena de Formação de Professores na
área.
Curso Superior em Sistemas de Informação, Ciências da Computação,
Engenharia da Computação, Tecnologia da Informação e Comunicação,
Tecnologia da Computação, Tecnologia de Desenvolvimento de
Sistemas,
Administração
de
Sistemas
de
informação,
comcomplementação pedagógica; ou outros Bacharelados com
complementação pedagógica; ou outros Cursos de Tecnologia, em cujo
Histórico Escolar conste as disciplinas elencadas, com complementação
pedagógica; ou Curso Emergencial de Licenciatura Plena de Formação
de Professores na área.

OBJETIVO DA TRILHA
Desenvolver no estudante o pensamento administrativo e suas funções básicas,
competências requeridas pelo mundo contemporâneo, promovendo habilidades e atitudes
que possibilitem o crescimento organizacional.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Contabilidade Informatizada
Objetivos de aprendizagem: Efetuar o registro contábil das transações e negócios do
cotidiano das empresas.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investivação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Oferecer condições ao
estudante para que desenvolva
as competências profissionais
necessárias exercendo
atividades em serviços
contábeis, utilizando
instrumentos de planejamento,
bem como executar, controlar e
avaliar os procedimentos de
Recursos Humanos,
Financeiros, Fiscais e
Contábeis; Contribuir para o
desempenho do ser humano de
maneira integral (cidadania,
ética e respeito para com o meio
ambiente).

Efetuar o registro contábil
das transações e negócios
do cotidiano das empresas.
Alimentar um sistema
operacional com
informações pertinentes ao
registro dos fatos contábeis
de uma organização
econômica.
Reconhecer nos relatórios
contábeis e nas
demonstrações financeiras,
os registros dos fatos
contábeis das organizações.
Ler e interpretar a
escrituração contábil
informatizada.
Registraroperações com
mercadorias.
Alimentar o SPED Contábil.
Demonstrar o Resultado do
Exercício.
Demonstrar o fluxo de
caixa.
Demonstrar o lucro ou
Prejuízo Acumulado.
Demonstrar o Valor
Adicionado.

● Unidade curricular II – Contabilidade Básica
Objetivos de aprendizagem: Compreender e aplicar os conceitos de contabilidade básica.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas, criativas e
inovadoras para
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação, observando
a necessidade de seguir

Objeto de conhecimento

Habilidades

Princípios fundamentais;
Aplicação e uso da
contabilidade; Noções de débito
e crédito; Lançamentos e
procedimentos contábeis
básicos; Noções de operações
com mercadoria; Estrutura
Patrimonial; Demonstrativos
contábeis: Balanço Patrimonial,
Demonstrativo do Resultado do
exercício, Demonstração de

Compreender os
conhecimentos
indispensáveis relativos à
contabilidade, a partir do
entendimento das técnicas
utilizadas até a
apresentação das principais
demonstrações contábeis.
Entender os conceitos
básicos que norteiam e dão
embasamento à
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as boas práticas de
segurança da informação
no uso das ferramentas.

Lucro ou Prejuízos Acumulado,
regimes Contábeis, DMPL
Demonstração das mutações do
Patrimônio Líquido.

contabilidade.
Identificar a importância do
patrimônio no contexto
profissional.
Realizar análises e registros
dos fatos internos e
externos, responsáveis
pelas variações do
patrimônio da entidade,
apoiados em documentos e
livros próprios, observadas
as formalidades da
escrituração contábil.
Discutir sobre a importância
dos conhecimentos acerca
da ciência contábil, através
da leitura e pesquisa,
contribuindo
intelectualmente em todos
os níveis, o teórico, o
técnico e o crítico.17

● Unidade curricular III – Matemática Financeira
Objetivos de aprendizagem: Efetuar operações de matemática financeira.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,

Objeto de conhecimento

Habilidades

Razões e Proporções; Regra de
Três Simples e Composta;
Porcentagem; Juros Simples;
Desconto Simples; Juros
Compostos; Descontos
Compostos; Taxas: Interna de
Retorno; Equivalência de Taxas;
Taxa Nominal e Efetiva;
Depreciação e Amostragem.

Compreender as
necessidades das fórmulas
matemáticas e como são
aplicadas a contabilidade.
Interpretar problemas
matemáticos e suas
soluções.
Analisar os cálculos de juros
compostos e simples em
operações financeiras.
Identificar taxas internas e
de retorno.
Compreender os meios de
realizar a depreciação e seu
impacto nos demonstrativos
contábeis.

17

Disponível em:
https://www.ifb.edu.br/attachments/article/6397/Resolu%C3%A7%C3%A3o_024_Plano%20de%20Cu
rso%20T%C3%A9cnico%20Integrado%20em%20Administra%C3%A7%C3%A3o.pdf. 63 p. Acesso
em: 21 nov. 2021.
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a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.
● Unidade curricular IV – Comunicação Empresarial
Objetivos de aprendizagem: Dominar técnicas de escrita empresarial.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação.

Objeto de conhecimento

Habilidades

A comunicação empresarial/
organizacional. Principais meios
de comunicação no ambiente
organizacional.
Correspondências e atos
oficiais. Conceito. Princípios de
redação oficial. Modelos oficiais.
Técnicas para comunicação em
público. Comunicação. O
processo de Comunicação. O
poder da comunicação,
Importância da comunicação,
Benefícios da comunicação,
Barreiras da comunicação,
Funções da comunicação.

Elaborar relatório de
conclusão de curso de
acordo com as normas da
ABNT.

Desenvolvimento e prática da
pesquisa científica. Fontes de
pesquisa. Normas para
elaboração do trabalho de
prática profissional.
Aproximação do estudante com
a realidade profissional.
Identificação de temas e
problemas de pesquisa na área
de recursos humanos.
Elaboração de currículum vitae.
E-mail corporativo. Aplicação
das normas de metodologia
científica conforme ABNT.

Aplicar as normas técnicas
de apresentação e citações
de trabalhos acadêmicos,
assim como a elaboração
das referências
bibliográficas.
Elaborar um curriculum vitae
abordando pontos
significativos da candidatura
desejada.
Identificar as normas da
ABNT.
Conhecer as normas para
apresentação de trabalhos
seguindo as normas da
ABNT.

● Unidade curricular V – Informática
Objetivos de aprendizagem: Compreender as ferramentas de informática para auxiliar no
processo profissional.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas

Objeto de conhecimento

Habilidades
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dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

Pacote Microsoft Office;
Planilhas Eletrônicas e
documentos de texto; Google
Drive; Planilha; Documento e
Apresentações.

Aprender a utilizar planilhas
eletrônicas, bem como usar
fórmulas e rotinas, que
auxiliam na tomada de
decisões.
Elaborar de apresentações e
demonstrações de
informações contábeis aos
usuários.

TRILHA II – ASSISTENTE DE FATURAMENTO
COMPONENTES
CURRICULARE
S
Direito e
Legislação

Contabilidade
Fiscal I

Contabilidade
Intermediária

Contabilidade de
Custos

Perfil do Professor

Curso Superior em Direito e Ciências Jurídicas e Sociais, com
complementação pedagógica; ou outros Bacharelados em cujo Histórico
Escolar conste as disciplinas elencadas, com complementação
pedagógica; ou outros Cursos de Tecnologia, em cujo Histórico Escolar
conste as disciplinas elencadas, com complementação pedagógica.
de Curso Superior em Ciências Contábeis, Administração, Ciências
Econômicas e Economia, com complementação pedagógica; ou outros
Bacharelados em cujo Histórico Escolar conste as disciplinas elencadas,
com complementação pedagógica; ou outros Cursos de Tecnologia, em
cujo Histórico Escolar conste as disciplinas elencadas, com
complementação pedagógica.
Curso Superior em Ciências Contábeis, Administração, Ciências
Econômicas e Economia, com complementação pedagógica; ou outros
Bacharelados em cujo Histórico Escolar conste as disciplinas elencadas,
com complementação pedagógica; ou outros Cursos de Tecnologia, em
cujo Histórico Escolar conste as disciplinas elencadas, com
complementação pedagógica.
Curso Superior em Ciências Contábeis, Administração, Ciências
Econômicas e Economia, com complementação pedagógica; ou outros
Bacharelados em cujo Histórico Escolar conste as disciplinas elencadas,
com complementação pedagógica; ou outros Cursos de Tecnologia, em
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cujo Histórico Escolar conste
complementação pedagógica.

as

disciplinas

elencadas,

com

OBJETIVO DA TRILHA
Qualificar o estudante para controlar as operações do setor de faturamento, via
análise de orçamentos, gerenciamento das contas a pagar e receber e administração de
fluxo de caixa. A partir destes dados, o assistente de faturamento pode atuar em outras
funções, como a elaboração de relatórios, o auxílio na prestação de contas e a apuração
dos resultados da organização dentro da legislação e ética profissional.
● Unidade curricular I – Direito e Legislação
Objetivos de aprendizagem: Conhecer os principais marcos da legislação contábil.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e intervenção
sociocultural
Formar estudantes
participativos, com
habilidades democráticas
de lidar com as pessoas
nas organizações,
orientando o seu
comportamento para
resultados mais
promissores, tanto para
organização, quanto para
as pessoas, sem
esquecer da qualidade de
vida, procurando
sintonizar e convergir
todos os assuntos.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Introdução ao Direito;
Direito Tributário;
Direito Do Trabalho; Relação De
Emprego; Rotina De
Contratação Do Empregado;
Direitos Constitucionais Do
Trabalhador; Contrato Individual
De Trabalho; Duração Do
Trabalho; Remuneração; Férias;
Suspensão E Interrupção Do
Contrato De Trabalho; Normas
De Segurança E Medicina Do
Trabalho; Legislação Esparsa;
Legislação Tributária.

Compreender o conceito,
objetivo e evolução do
Direito do Trabalho no
decorrer dos anos.
Entender os tipos de
vínculos empregatícios e
quais as características dos
profissionais.
Conhecer quais documentos
são necessários para a
contratação de empregados,
bem como a rotina da
contratação.
Aprender quais os direitos
do empregador e do
empregado.
Compreender as etapas
para desenvolvimento do
contrato de trabalho.
Aprender como desenvolver
a prática de cargos e
salários dentro da
organização.
Conhecer a Legislação
tributária vigente, sabendo
relacionar e identificar os
tributos.

● Unidade curricular II – Contabilidade Fiscal I
Objetivos de aprendizagem: Compreender os processos da contabilidade fiscal.
Eixos Estruturantes/
Objeto de conhecimento
Habilidades
Habilidades Específicas
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dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e intervenção
sociocultural
(EMIFFTP07) O curso
capacita profissionais para
entender mais sobre a
realização de
procedimentos
obrigatórios, pagamentos
de tributos, além de
mostrar mais sobre a
legislação tributária e sua
aplicação prática.

FORNECEDOR: Tipos de Notas
Fiscais; NCM/SH e CFOP;
CST/ICMS; Emissão notas
(Fornecedores); Duplicatas;
MARKETING; Conceito e
função do setor; Modelos de
notas fiscais; CFOP; CST;
ICMS;
SUPRIMENTOS; Estrutura e
finalidade; Compras; Tributos
sobre Compras e Vendas;

Conhecer, calcular e emitir
Nota Fiscal eletrônica.
Identificar a tributação
aplicada na nota fiscal
eletrônica (compra).
Identificar e aplicar códigos
fiscais de operações e
prestações, natureza da
operação.
Identificar e aplicar códigos
da situação tributária do
Icms.
Identificar as funções de
marketing na contabilidade.
Conhecer e construir os
documentos utilizados na
área de vendas.
Efetuar venda à vista e a
prazo.
Emitir documentos de
análise de crédito.
Identificar e registrar os
processos de compra de
mercadorias com
movimentação de estoque.
Calcular o custo de
aquisição das mercadorias.
Apuração de Custo de
Mercadorias Vendidas.
Calcular o Lucro Bruto na
venda de mercadorias.

● Unidade curricular III – Contabilidade Intermediária
Objetivos de aprendizagem: Compreender os processos da contabilidade.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP10)
Proporcionar ao discente
continuar seu aprendizado
no que diz respeito à
Contabilidade como
ciência, com vistas à sua
aplicação no exercício
profissional.Apresenta a
dinâmica da contabilidade

Objeto de conhecimento

Habilidades

Contabilização das diversas
operações comerciais de
compra e venda, devolução de
mercadorias, impostos
recuperar e sobre vendas,
cancelamentos, PECLD –
provisão para perdas esperadas
de crédito de liquidação
duvidosa, depreciação, contas
de resultado e demonstrativo do

Compreender e desenvolver
capacidade para
contabilização de compra e
venda de mercadorias, com
a classificação e tributação
de acordo com a legislação
vigente, bem como suas
devoluções.
Desenvolver consciência
sobre as provisões para as
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empresarial, buscando
desenvolver um
entrosamento com a vida
da empresa. Apresenta
noções sobre a estrutura
empresarial do Brasil, o
conceito de empresa,
suas classificações,
aspectos jurídicos,
administrativos e
contábeis.

resultado e contas patrimoniais
com representação gráfica.

perdas esperadas de crédito
de liquidação duvidosa.
Capacitar-se para identificar
as depreciações das contas
de resultado e contas
patrimoniais.

● Unidade curricular IV – Contabilidade de Custos
Objetivos de aprendizagem: Compreender os processos da contabilidade de custos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP02) Propiciar ao
estudante a discussão das
técnicas de contabilidade
de custos, identificando os
seusprincipais conceitos e
aplicações; Apresentar os
diversos métodos de
custeio e sua forma de
apropriação; Apurar o
custo dos produtos /
mercadorias / serviços
vendidos; Permitir a
apropriação de custos
através dos Sistemas de
Acumulação por Ordem e
por processo de
produção/serviços.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Estudo da identificação dos
custos dos
produtos/mercadorias e/ou
serviços. Descrição da
classificação dos custos, quanto
à apropriação ou em função do
volume de produção; Definições
de Custos dos Produtos
Vendidos, Sistemas de
Acumulação de Custos,
Métodos de Custeio.

Entender o relacionamento
da contabilidade de custos
com acontabilidade
financeira e com a
contabilidade
gerencial.Aplicar os
conceitos decustos para fins
de avaliação e controle dos
estoques.
Conhecer os sistemas de
custos, com o objetivo de
servir de base para a
tomada de decisões.

TRILHA III - ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS
TEMA: ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS
COMPONENTE
S
CURRICULAR
ES
Práticas
sistemas
contábeis

Perfil do Professor

Curso Superior em Ciências Contábeis, Administração, Ciências
em Econômicas e Economia, com complementação pedagógica; ou outros
Bacharelados em cujo Histórico Escolar conste as disciplinas elencadas,
com complementação pedagógica; ou outros Cursos de Tecnologia, em
cujo Histórico Escolar conste as disciplinas elencadas, com
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Rotina em
departamento
pessoal

Gestão da
qualidade em
serviços

Contabilidade
fiscal II

complementação pedagógica.
Curso Superior em Ciências Contábeis, Administração, Ciências
Econômicas e Economia, com complementação pedagógica; ou outros
Bacharelados em cujo Histórico Escolar conste as disciplinas elencadas,
com complementação pedagógica; ou outros Cursos de Tecnologia, em
cujo Histórico Escolar conste as disciplinas elencadas, com
complementação pedagógica.
Curso Superior em Administração, Administração e Controle, Ciências
Administrativas, Administração de Empresas, Economia, Marketing,
Tecnologia e Gestão Empresarial, Tecnologia em Planejamento
Administrativo, com complementação pedagógica; ou outros
Bacharelados em cujo Histórico Escolar conste as disciplinas elencadas
com complementação pedagógica; ou outros Cursos de Tecnologia, em
cujo Histórico Escolar conste as disciplinas elencadas, com
complementação pedagógica; ou Curso Emergencial de Licenciatura
Plena de Formação de Professores na área.
Curso Superior em Ciências Contábeis, Administração, Ciências
Econômicas e Economia, com complementação pedagógica; ou outros
Bacharelados em cujo Histórico Escolar conste as disciplinas elencadas,
com complementação pedagógica; ou outros Cursos de Tecnologia, em
cujo Histórico Escolar conste as disciplinas elencadas, com
complementação pedagógica.

OBJETIVO DA TRILHA
Possibilitar ao estudante auxiliar na atividade de recrutamento e seleção, prestando
apoio em dinâmicas de grupos e em entrevistas, participando das rotinas de treinamento e
desenvolvimento, administração de salários, benefícios e planos de carreira.
Complementarmente, o estudante poderá trabalhar juntamente com departamentos
administrativos e gerenciais, como faturamento e controle de contas com o auxílio de
sistemas gerenciais informatizados.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Prática em Sistemas Contábeis
Objetivo de aprendizagem: Elaborar plano de contas considerando as características da
empresa em estudo.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP06)
Procedimentos de um
sistema contábil
informatizado: Plano de
contas, lançamentos
contábeis.
Relatórios contábeis
oficiais, demonstrativos,
livros. Estudo de técnicas

Objeto de conhecimento

Habilidades

Formar profissionais habilitados
ao exercício da profissão
contábil, com senso de
responsabilidade,
competência, criatividade, ética
e iniciativa, capacitados a
administrar informações,
assessorando as
organizações nas tomadas de
decisões estratégicas.

Evidenciar e executar os
procedimentos contábeis
numa empresa comercial;
Conhecer os procedimentos
para abertura de uma
empresa;
Realizar rotinas contábeis
em software específico;
Conhecer e realizar o
preenchimento das
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e práticas contábeis e
fiscais, envolvendo
cálculos e lançamentos
em software contábeis.

principais obrigações
acessórias;
Realizar cálculos e
preenchimento de
Declaração de Imposto de
Renda PF.

● Unidade curricular II – Rotina em Departamento Pessoal
Objetivo de aprendizagem: Compreender a rotina de departamento pessoal.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sóciocultural
(EMIFFTP09) Ampliar os
conhecimentos
específicos dos
participantes acerca da
área de Departamento de
Pessoal em práticas
trabalhistas e folha de
pagamento; desenvolver
conhecimentos dos
direitos e deveres do
contrato de trabalho e
outros aspectos
indispensáveis para um
bom entendimento na
relação empregadorempregado.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Formar profissionais aptos para
Proporcionar ao estudante
realizarem atividades na área de um panorama geral do que é
administração de pessoal,
Gestão de Pessoal;
proporcionando ao estudante a
Habilitar o profissional para
compreensão das
compreender a importância
atividades relacionadas a
e o significado de seu papel;
admissão de empregados,
Formar um profissional com
cálculo de folha de
o perfil de gestor de
pagamento, encargos sociais,
pessoas, capaz de ser
emissão de documentos, férias,
mediador entre as
13º Salário,
necessidades da empresa,
Rescisões de Contrato de
colaboradores e a sociedade
Trabalho e obrigações
na qual está inserida;
acessórias exigidas por Lei.
Habilitar o profissional para
atender as necessidades
práticas no tocante à área
de administração de
pessoal, assim como
informações extraídas dos
controles pertinentes.

● Unidade curricular III – Gestão da Qualidade em Serviços
Objetivo de aprendizagem: Compreender os processos de gestão da qualidade.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP06)Propor e
testar soluções éticas,
estéticas, criativas e
inovadoras para
problemas reais
relacionados à

Objeto de conhecimento

Habilidades

Gestão e Técnicas da
Qualidade. Organização do
trabalho; sistema enxuto;
Higiene e Segurança no
Trabalho e as NRs. Noções de
Gestão Ambiental e
sustentabilidade nos processos

Planejar Sistemas de
Gestão da Qualidade;
Atuar na implantação de
Sistema de Gestão da
Qualidade;
Planejar a qualidade do
produto;
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produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação, observando
a necessidade de seguir
as boas práticas de
segurança da informação
no uso das ferramentas.

produtivos. Conceito e
processos de inovação. Tipos
de inovações. A importância e a
dinâmica da inovação. Criação
de ambientes favoráveis à
inovação. Diferencial inovador.
Objetivos focais da inovação
(produtos, serviços, processos,
pessoas). Inovação no modelo
de negócio. Impactos da
inovação nos negócios.
Protagonismo da inovação
pessoal.

Gerenciar projetos de
melhoria de
produtos/processos;
Atuar para consecução dos
objetivos da qualidade;
Aplicar avaliação e melhoria
de produtos e processos;
Monitorar e atuar na
qualidade dos produtos e
serviços;
Realizar e planejar
auditorias;
Atuar como analista da
qualidade do produto
perante o cliente.

● Unidade curricular IV – Contabilidade Fiscal II
Objetivos de aprendizagem: Compreender os processos da contabilidade fiscal.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas, criativas e
inovadoras para
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ ou à
comunicação, observando
a necessidade de seguir
as boas práticas de
segurança da informação
no uso das ferramenta.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Tributação das micro e
empresas de pequeno porte
(Simples Nacional);
Empresas que se enquadram no
simples nacional e simplificação
da arrecadação;
Cálculo do Simples Nacional;
Tributação das Pessoas
Jurídicas: Lucro Real; Lucro
Presumido e Lucro Arbitrado.;
Regras básicas para a prática
da escrituração fiscal eletrônica;
Documentos fiscais; Código de
situação tributária (CST), CFOP.
Escrituração dos livros em geral
Modelos de livros. Obrigações
acessórias.

Conhecer a Lei das
Microempresas;
Reconhecer e Interpretar os
tipos de cada anexo do
simples nacional;
Apurar o valor do simples
nacional;
Reconhecer outras formas
de apuração dos impostos;
Apurar os tributos federais
pelo regime de lucro
presumido;
Apurar os tributos federais
pelo regime de lucro real;
Registrar documentos fiscais
em sistema eletrônico de
contabilidade fiscal;
Apurar através do sistema
eletrônico de escrituração
fiscal os tributos a pagar nos
regimes simples nacional,
lucro presumido e
lucro real.
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TRILHA IV - ASSISTENTE DE CONTABILIDADE
TEMA: ASSISTENTE DE CONTABILIDADE
COMPONENTES
CURRICULARES

Perfil do Professor

Curso Superior em Ciências Contábeis, Administração, Ciências
Econômicas e Economia, com complementação pedagógica; ou
Contabilidade
outros Bacharelados em cujo Histórico Escolar conste as
gerencial
disciplinas elencadas, com complementação pedagógica; ou
outros Cursos de Tecnologia, em cujo Histórico Escolar conste as
disciplinas elencadas, com complementação pedagógica.
Curso Superior em Ciências Contábeis, Administração, Ciências
Econômicas e Economia, com complementação pedagógica; ou
Sistemas
contábeis outros Bacharelados em cujo Histórico Escolar conste as
informatizados
disciplinas elencadas, com complementação pedagógica; ou
outros Cursos de Tecnologia, em cujo Histórico Escolar conste as
disciplinas elencadas, com complementação pedagógica.
Curso Superior em Ciências Contábeis, Administração, Ciências
Econômicas e Economia, com complementação pedagógica; ou
Análise gerencial de outros Bacharelados em cujo Histórico Escolar conste as
balanço
disciplinas elencadas, com complementação pedagógica; ou
outros Cursos de Tecnologia, em cujo Histórico Escolar conste as
disciplinas elencadas, com complementação pedagógica.
Economia
Curso Superior em Ciências Contábeis, Administração, Ciências
Econômicas e Economia, com complementação pedagógica; ou
outros Bacharelados em cujo Histórico Escolar conste as
disciplinas elencadas, com complementação pedagógica; ou
outros Cursos de Tecnologia, em cujo Histórico Escolar conste as
disciplinas elencadas, com complementação pedagógica.
OBJETIVO DA TRILHA
Qualificar o estudante para auxiliar na classificação, conciliação e lançamentos
financeiros para a área responsável pela contabilidade de uma empresa, bem como
participar na apuração de tributos e preenchimento de guias de recolhimento, controle e
escrituração de livros fiscais, elaboração de balancetes e demonstrativos contábeis, cabíveis
à responsabilidade técnica.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Contabilidade Gerencial
Objetivo de aprendizagem: Compreender os processos da contabilidade gerencial.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do

Objeto de conhecimento

Habilidades

Conceitos e definições práticas
e teóricas sobre o processo
gerencial e de controle
patrimonial. Emissão de
relatórios e demonstrativos de

Conhecer as normas sobre
elaboração, forma e
estrutura das
demonstrações financeiras e
contábeis e notas
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trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

gestão para análise de evolução
econômica-financeira.

explicativas;
Observar os preceitos legais
sobre a publicação das
demonstrações e manter
livros fiscais e sua exata e
tempestiva escrituração;
Identificar as funções da
gestão e as principais
atribuições do gestor;
Efetuar procedimentos
voltados à gestão: controle
de vendas realizadas
apuração do resultado –
controle de caixa;
Elaborar o fluxo de caixa –
levantamento de balanço
gerencial – cálculo de
indicadores financeiros:
lucratividade – rentabilidade
– liquidez – endividamento –
margem de contribuição –
ponto de equilíbrio;
Conhecer a área de atuação
da Gestão Financeira;
Conhecer os termos e
métodos usados em Gestão
Financeira;
Organizar os registros
financeiros de uma empresa
e conferir se todos os
documentos estão sendo
devidamente controlados;
Assimilar e interpretar
funções da gestão.

● Unidade curricular II – Sistemas Contábeis Informatizados
Objetivos de aprendizagem: Conhecer os sistemas contábeis.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
EMIFFTP06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas, criativas e
inovadoras para
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação, observando

Objeto de conhecimento

Habilidades

Conhecimento e prática no uso
de sistemas informatizados de
contabilidade com enfoque nos
setores: fiscal, departamento
pessoal e de contabilidade.
Sistemas gerenciais
informatizados para emissão de
controle de notas fiscais
eletrônicas. Planilhas de
controle de estoque, fluxo de

Conhecer a funcionalidade
no uso dos sistemas
informatizados para
contabilidade;
Emitir notas fiscais de venda
de mercadorias nos
sistemas gerenciais;
Gerar eventos e
lançamentos no sistema de
cálculo de folha de
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a necessidade de seguir
as boas práticas de
segurança da informação
no uso das ferramentas.

caixa, controle de recebíveis e
obrigações com terceiros,
impostos, faturamento,
suprimentos e patrimônio.

pagamento, admissões e
rescisões.;
Lançar operações com
notas fiscais de aquisição e
venda de mercadorias em
sistema para emissão de
livros fiscais obrigatórios.

Unidade curricular III – Análise Gerencial de Balanço
Objetivo de aprendizagem: Produzir uma análise gerencial de balanço.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas, criativas e
inovadoras para
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação, observando
a necessidade de seguir
as boas práticas de
segurança da informação
no uso das ferramentas.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Análise gerencial dos relatórios
das empresas a fim de conhecer
melhor o mercado de atuação
para buscar melhores
indicadores. Demonstrações
financeiras dentro das normas e
princípios contábeis aceitos
para fornecer uma série de
dados e informações para
melhor aplicação dos recursos.

Elabor o fluxo de caixa –
levantamento de balanço
gerencial – cálculo de
indicadores financeiros:
lucratividade – rentabilidade
– liquidez – endividamento –
margem de contribuição –
ponto de equilíbrio;
Compreender os conceitos e
a organização de materiais;
Conhecer os objetivos,
funções, políticas e controle
de estoques e realizar sua
previsão com métodos
predefinidos;
Conhecer e interpretar os
indicadores econômicos.

Unidade curricular IV – Economia
Objetivo de aprendizagem: Conhecer noções gerais de economia.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento

Objeto de conhecimento

Habilidades

Conceitos, teorias e objetivos da
economia; Microeconomia;
Teoria do Consumidor; Teoria
da Firma; Equilíbrio de mercado;
Estruturas de Mercado;
Macroeconomia; Mercado de
Bens; Mercado Financeiro;
Mercado de Trabalho; Economia
Internacional; Economia

Compreender conceitos
básicos das ciências
econômicas, da evolução
econômica e da economia
brasileira;
Identificar os problemas
econômicos fundamentais;
Interpretar e analisar dados
320

produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

Catarinense; Desenvolvimento
Econômico regional.

econômicos;
Conhecer e identificar as
estruturas e o
funcionamento dos
mercados;
Conhecer e identificar os
grandes agregados
econômicos.

Orientações metodológicas
Sugere-se que sejam adotadas Metodologias Ativas, pois através delas o discente
constrói o conhecimento de forma flexível e interligada, colocando-se na condição de
operador e transformador do processo de ensino. O educador, por dua vez, assume o
papel de um orientador, abrindo espaço para a interação e participação dos estudantes
na construção do conhecimento.
Dentre as estratégias, o professor poderá utilizar-se da sala de aula invertida,
ensino híbrido, aprendizagem baseada em problemas e/ou projetos. Aulas expositivas e
dialogadas, práticas de laboratório, estudos de casos, entre outros meios, também
promovem a apropriação do conhecimento. Trabalhos em grupo e debates podem ajudar na
associação entre os conhecimentos teóricos e a prática contábil.
Recursos
Biblioteca com acervo físico ou virtual específico e atualizado;
Laboratório de informática com programas específicos, com ótima internet.
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RESUMO – APRESENTAÇÃO
O curso de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional Técnico em Recursos
Humanos está voltado para os jovens com o compromisso de desenvolver os seguintes
princípios: trabalho, cidadania, democratização e construção do saber, tendo a crítica como
qualidade fundamental para a concretização e vivência desses princípios.
A relevância da implantação deste curso encontra- se na proposta de uma educação
unitária, no sentido de um método de pensar e de compreender as determinações da vida
social e produtiva, que articule trabalho, ciência e cultura na perspectiva de emancipação
humana para conquista de uma vida digna. Para tanto, propomos que o Ensino Médio
Integrado a Educação Profissional Técnico em Recursos Humanos defenda a sua
identidade como última etapa da educação básica e também compreenda o trabalho como
princípio educativo e não meramente como uma adaptação à organização produtiva ou
mercado de trabalho.
O Ensino Médio Integrado a Educação Profissional Técnico em Recursos Humanos,
por sua própria natureza de atividade meio, está presente em todas as atividades
econômicas e está direcionado à oferta de apoio administrativo disseminando a cultura, a
missão e valores da empresa. É de competência do profissional Técnico de Recursos
Humanos treinar, manter os profissionais motivados e alinhar as políticas de Recursos
Humanos com a estratégia da organização, dando sustentação a essas estratégias da
empresa, na gestão do seu principal recurso: as pessoas.
Essa característica faz com que os profissionais em recursos humanos possam ser
encontrados em praticamente todas as organizações, públicas ou privadas, de todos os
portes, independente do ramo de atividade, e até mesmo a indivíduos que, como
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decorrência da particularidade de suas atividades profissionais, necessitam do auxílio de
técnicos em recursos humanos.
Habilitação Profissional
Carga Horária Semanal
Carga Horária do curso

Recursos Humanos
15 aulas semanais
960 horas

Certificação Intermediária
Trilha II – Assistente de Recursos Humanos

OBJETIVOS
Objetivo geral
Qualificar, conforme as exigências do mundo do trabalho e de acordo com a
proposta contida no Currículo Base do Ensino Médio do Território Catarinense e na Base
Nacional Curricular Comum - BNCC, profissionais técnicos de nível médio integrado à
educação profissional, Eixo Tecnológico em Gestão e Negócios com habilitação em
Técnico de Nível Médio em Recursos Humanos.
Objetivos específicos





Desenvolver, através de uma concepção mais ampla de educação, todas as
dimensões educativas que ocorrem no âmbito das relações sociais;
Desenvolver habilidades para o espírito de liderança na coordenação das equipes de
trabalho;
Motivar o estudante na busca do desenvolvimento humano, técnico e científico,
através de uma abordagem integradora entre o Ensino Médio e Técnico;
Agregar interação entre as disciplinas básicas e as técnicas, propiciando ao
educando uma formação geral e técnica.

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
De acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, o técnico em Recursos
Humanos será habilitado para:
 Organizar rotina diária dos processos de gestão de pessoas inerentes à relação de
emprego/trabalho existente entre empresa e empregado, bem como documentos da área
de recursos humanos.
 Processar cálculos de folhas de pagamento.
 Registrar informações governamentais, de fiscalizações, de processos trabalhistas e de
auditoria interna em recursos humanos.
 Organizar e realizar ações de recrutamento e seleção.
 Realizar atividades diárias para desenvolvimento de pessoas e retenção de talentos.
 Organizar rotinas relativas às políticas de remuneração e cargos.
 Realizar atividades relativas à concessão de benefícios.
 Acompanhar e organizar processos administrativos de higiene e segurança do trabalho.
 Organizar e realizar ações de inclusão de Pessoas com Deficiência (PCD’s) no
ambiente de trabalho.
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Para atuação como Técnico em Recursos Humanos, são fundamentais:
 Conhecimentos e saberes relacionados à área pessoal, para atuação em conformidade
com as legislações e diretrizes de conduta, como também com as normas de saúde e
segurança do trabalho.
 Competências socioemocionais e atributos relacionados à comunicação clara e cordial,
respeito à diversidade, atenção à sustentabilidade, trabalho colaborativo, flexibilidade na
resolução de conflitos e protagonismo na análise e solução de problemas.
O Técnico em Recursos Humanos é o profissional que auxilia as direções das
empresas na gestão de pessoas através da aplicação das ferramentas disponíveis e na
organização do trabalho. Executa e coordena as rotinas de administração de pessoal
baseando-se na legislação trabalhista e previdenciária, podendo atuar em organizações
públicas, privadas e do terceiro setor ou em seu próprio negócio, em qualquer ramo de
atividade.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO
Trilhas
Trilha I –
Recursos
Humanos I

Componentes Curriculares
Relações Humanas
Recursos Humanos
Direito e Legislação
Sistema de Informação
Matemática Financeira
Metodologia Científica

Carga Horária
Semanal
3
4
2
2
2
2

Carga Horária da Trilha I
15 aulas
Trilha II –
Relações Humanas
3
Recursos
Recursos Humanos
4
Humanos II
Direito e Legislação
3
Contabilidade
3
Redação Técnica
2
Carga Horária da Trilha II
15 aulas
Trilha III –
Recursos Humanos
5
Recursos
Contabilidade
3
Humanos III
Direito e Legislação
2
Planejamento de Recursos
3
Humanos
Gestão e Organização do
2
Trabalho
Carga Horária da Trilha III
15 aulas
Trilha IV –
Recursos Humanos
5
Recursos
Contabilidade
3
Humanos IV
Direito e Legislação
2
Planejamento de Recursos
3
Humanos
Gestão e Organização do
2
Trabalho
Carga Horária da Trilha IV
15 aulas
Carga Horária Total do Curso Técnico em Recursos Humanos

Carga Horária
Semestral
48 horas
64 horas
32 horas
32 horas
32 horas
32 horas
240 horas
48 horas
64 horas
48 horas
48 horas
32 horas
240 horas
80 horas
48 horas
32 horas
48 horas
32 horas
240 horas
80 horas
48 horas
32 horas
48 horas
32 horas
240 horas
960 horas
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TRILHA I – RECURSOS HUMANOS I
COMPONENTES CURRICULARES
Relações Humanas

Perfil do Professor
Curso Superior em Administração, Direito,
Psicologia, Administração em Recursos
Humanos, Tecnologia em Gestão de Recursos
Humanos, com complementação pedagógica;
ou outros Bacharelados com complementação
pedagógica; ou outros Cursos de Tecnologia,
em cujo Histórico Escolar constem as
disciplinas elencadas, com complementação
pedagógica; ou Curso Emergencial de
Licenciatura
Plena
de
Formação
de
Professores.

Recursos Humanos

Direito e Legislação

Sistema de Informação

Matemática Financeira

Metodologia Científica

OBJETIVO DA TRILHA
Desenvolver, através de uma concepção mais ampla de educação, todas as
dimensões educativas que ocorrem no âmbito das relações sociais e tecnológicas e
capacitar os estudantes na área de recursos sociais.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Relações Humanas
Objetivo de aprendizagem: Conhecer e discutir aspectos pertinentes ao relacionamento
humano e à motivação no ambiente de trabalho a partir da referência conceitual da
psicologia.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que
está inserido, a
importância do respeito às
diferenças individuais e a

Objeto de conhecimento

Habilidades

Histórico, objeto, ciência,
métodos relação com outras
ciências. Concepções sobre
trabalho: evolução, significado,
processos de interação e
representações sociais do
trabalho e do trabalhador.
Trabalho no contexto da saúde
geral e psíquica. Análise dos
fatores psicossociais e sua
relação com trabalho e com
produtividade.

Ampliar a percepção do
“outro” no processo
comunicacional a partir do
respeito.
Despertar sobre o
entendimento da
importância das relações
interpessoais e interação
social nas diversas áreas de
atuação do indivíduo.
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preservação do meio
ambiente.
● Unidade curricular II – Recursos Humanos
Objetivo de aprendizagem: Capacitar os estudantes na área de Recursos Humanos,
contribuindo para os conhecimentos administrativos, de organização, coordenação econtrole
dos trabalhos na área.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP09) Propor e
testar estratégias de
mediação e intervenção
para atuar em equipes de
forma colaborativa,
respeitando as diferenças
individuais e
socioculturais, níveis
hierárquicos, as ideias
propostas para a
discussão e a contribuição
necessária para o alcance
dos objetivos da equipe,
desenvolvendo uma
avaliação crítica dos
desempenhos individuais
de acordo com critérios
estabelecidos e o
feedback aos seus pares,
tendo em vista a melhoria
de desempenhos e a
conservação ambiental.
Processos Criativos
(EMIFFTP06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas, criativas e
inovadoras para
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ ou à
comunicação, observando
a necessidade de seguir
as boas práticas de
segurança da informação
no uso das ferramentas.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Definição de RH: Funções,
Evolução da Administração em
RH: Funções Administrativas:
Planejar: Objetivos, Metas,
Políticas de RH, Planos,
Programas, Procedimentos,
Normas. Organização: Conceito,
Estrutura Organizacional/Níveis
Organizacionais, Organograma,
Organização Formal e Informal,
Direção: Definição, Motivação,
Liderança, Comunicação.
Controle: Processo de controle,
Critérios de controle, Meios de
controle, Avaliação dos
processos de monitoramento de
pessoas, Cultura organizacional;
Clima organizacional.

Compreender a importância
dos processos
administrativos no
desenvolvimento das
atividades de recursos
humanos nas organizações.
Conhecer as áreas de
atuação do profissional de
recursos humanos.
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● Unidade curricular III – Direito e Legislação
Objetivo de aprendizagem: Proporcionar
constitucional e civil, aliando a teoria à prática.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que
está inserido, a
importância do respeito às
diferenças individuais e a
preservação do meio
ambiente.

conhecimentos relacionados

ao

direito

Objeto de conhecimento

Habilidades

Introdução ao estudo do direito:
origem, conceito, finalidade,
divisão (direito natural e direito
positivo: direito público, direito
privado e misto), norma jurídica
(conceito e objetivo), fontes do
direito (conceito, divisão,
classificação), hierarquia das
leis, sujeito de direito (conceito,
divisão, capacidade,
personalidade, domicílio,
residência). Noções de direito
constitucional: conceito,
fundamentos, objetivos,
princípios, divisão dos poderes
(teoria tripartite), direitos e
deveres individuais e coletivos
(art. 5º CF/88), direitos sociais
(art. 6º CF/88) tutela trabalhista
(art. 7º CF/88).

Caracterizar a finalidade do
Direito, em consonância à
sua área de atuação.
Ter conhecimento da
previsão legal aplicando a
legislação.

● Unidade curricular IV – Sistema de Informação
Objetivos de aprendizagem:
Proporcionar ao estudante uma visão geral dos componentes que fazem parte de um
computador, enfatizando a utilização dos aplicativos básicos do sistema operacional
Windows;
Mostrar, na prática, os aplicativos mais difundidos no mercado da informática, tais como
Word, Excel, Power Point, Access e o uso da Internet como meio de pesquisa e de
compartilhamento de recursos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou

Objeto de conhecimento

Habilidades

Sistemas computacionais;
Organização e arquitetura de
computadores; Sistemas
operacionais Windows;
Softwares de edição de texto e
apresentação; Mídias
computacionais; Comunicação
eletrônica; Temas Transversais:

Conhecer o histórico,
definição e elementos do
computador;
Dominar os conceitos
repassados para utilizar o
computador como
ferramenta de trabalho;
Identificar os sistemas
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um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

Ênfase em Planilhas Eletrônicas
com Direcionamento para a
área administrativa. Pesquisa e
interação com softwares
específicos de Recursos
Humanos. Fórmulas e Funções,
Técnicas avançadas (gráficos,
funções, filtros, etc.). Internet,
História e Evolução. Principais
serviços. Ferramentas: Google.
Redes sociais.

operacionais e tipos de
software;
Executar atividades com
segurança;
Criar e-mail e utilizar o
correio eletrônico, bem
como “navegar” na Internet;
Compreender e saber se
localizar na Internet;
Saber trabalhar em grupo;
Desenvolver habilidades
profissionais para dar
condições de atuar como
agente de mudanças com
qualificação e domínio das
técnicas.

● Unidade curricular V – Matemática Financeira
Objetivos de aprendizagem:
Estabelecer relações do conhecimento matemático com fatos do cotidiano e ser capaz de
intervir criticamente através da investigação, da interpretação, criando estratégias de
resolução de problemas, adaptando-as às mais diversas situações;
Relacionar os conhecimentos matemáticos com a área de gestão.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de

Objeto de conhecimento

Habilidades

Razões e proporções, regra de
três simples e composta,
percentagem, juros simples,
desconto simples. Juros
compostos, descontos
compostos, taxas: interna de
retorno, equivalência de taxas,
taxa nominal e efetiva,
depreciação/ amostragem.

Interpretar situações
econômicas, sociais e das
Ciências da Natureza que
envolvem a variação de
duas grandezas, pela
análise dos gráficos das
funções representadas e
das taxas de variação com
ou sem apoio de tecnologias
digitais;
Planejar e executar ações
envolvendo a criação e a
utilização de aplicativos,
jogos (digitais ou não),
planilhas para o controle de
orçamento familiar,
simuladores de cálculos de
juros compostos, dentre
outros, para aplicar
conceitos matemáticos e
tomar decisões;
Interpretar e comparar
situações que envolvam
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decisão e de condição.

juros simples com as que
envolvem juros compostos,
por meio de representações
gráficas ou análise de
planilhas, destacando o
crescimento linear ou
exponencial de cada caso;
Investigar e registrar, por
meio de um fluxograma,
quando possível, um
algoritmo que resolve um
problema.

● Unidade curricular VI – Metodologia Científica
Objetivo de aprendizagem: Compreender as normas dentro da ABNT para a elaboração
de trabalhos técnico-científicos e relatórios, visando a elaboração e a construção textual e a
sua apresentação à instituição.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Desenvolvimento e prática da
pesquisa científica. Fontes de
pesquisa. Normas para
elaboração do trabalho de
prática profissional. Normas
para apresentação e digitação
de trabalho técnico científico.
Editoração, Curriculum vitae.
Projeto de pesquisa.
Tendências teórico
metodológicas. Aproximação do
estudante com a realidade
profissional. Identificação de
temas e problemas de pesquisa
na área de recursos humanos.
Direcionamento para a área
administrativa, oratória,
comunicação empresarial, artigo
científico, paper.

Elaborar relatório de
conclusão de curso de
acordo com as normas da
ABNT;
Aplicar as normas técnicas
de apresentação e citações
de trabalhos acadêmicos,
assim como a elaboração
das referências
bibliográficas;
Elaborar um curriculum vitae
abordando pontos
significativos a candidatura
desejada;
Identificar e saber usar as
normas da ABNT;
Conhecer as normas para
apresentação de trabalhos
acadêmicos;
Reconhecer passos da
elaboração do relatório de
conclusão de curso;
Conhecer e identificar
técnicas de formatação de
curriculum;
Correlacionar os
conhecimentos de digitação,
editoração e formatação de
trabalhos técnicos.
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TRILHA II – RECURSOS HUMANOS II
COMPONENTES CURRICULARES
Relações Humanas
Recursos Humanos
Direito e Legislação
Contabilidade
Redação Técnica

Perfil do Professor
Curso Superior em Administração, Direito,
Psicologia, Administração em Recursos
Humanos, Tecnologia em Gestão de Recursos
Humanos, com complementação pedagógica;
ou outros Bacharelados com complementação
pedagógica; ou outros Cursos de Tecnologia,
em cujo Histórico Escolar constem as
disciplinas elencadas, com complementação
pedagógica; ou Curso Emergencial de
Licenciatura
Plena
de
Formação
de
Professores.

OBJETIVO DA TRILHA
Desenvolver habilidades para o espírito de liderança na coordenação de equipe de
trabalho.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Relações Humanas
Objetivos de aprendizagem:
Articular e compreender a epistemologia do comportamento humano através do processo de
relações humanas como referência para adequação à realidade do trabalho, bem como de
si mesmo neste contexto;
Compreender o processo de doenças psicossomáticas e os agentes causadores de doença
no ambiente do trabalhador.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que
está inserido, a
importância do respeito às
diferenças individuais e a
preservação do meio
ambiente.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Estressores psicológicos,
sociais e ambientais associados
à situação de trabalho.
Conceitos e níveis da
organização humana.
Fenômenos psicológicos e a
organização do trabalho nas
organizações. Abordagem
psicológica dos recursos
humanos na organização e
concepção da ética e da
cidadania suas interpelações e
uso no cotidiano.

Articular os conhecimentos
da disciplina com a prática
profissional;
Exercitar o trabalho em
equipe;
Relacionar-se
interpessoalmente e
desenvolver atividades
coletivas com os diversos
atores do contexto
profissional de maneira
ética, responsável e
respeitosa;
Comunicar-se de forma
clara e objetiva no ambiente
de trabalho;
Utilizar-se dos
conhecimentos adquiridos
ao longo da disciplina para a
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resolução de situações de
tensão/crise/conflitos;
Aplicar o conhecimento
teórico-prático sobre as
doenças ocupacionais,
identificando as causas bem
como os aspectos
ocupacionais relacionadas
ao ambiente de trabalho;
Problematizar questões
relativas à postura
profissional, ética, respeito,
diversidade.
● Unidade curricular II – Recursos Humanos
Objetivo de aprendizagem: Capacitar os estudantes na área de Recursos Humanos,
contribuindo para o desenvolvimento das habilidades e conhecimentos dos meios de
recrutamento e seleção, programas de treinamento, técnicas de avaliação de desempenho,
cargos e salários.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP09) Propor e
testar estratégias de
mediação e intervenção
para atuar em equipes de
forma colaborativa,
respeitando as diferenças
individuais e
socioculturais, níveis
hierárquicos, as ideias
propostas para a
discussão e a contribuição
necessária para o alcance
dos objetivos da equipe,
desenvolvendo uma
avaliação crítica dos
desempenhos individuais
de acordo com critérios
estabelecidos e o
feedback aos seus pares,
tendo em vista a melhoria
de desempenhos e a
conservação ambiental.
Processos Criativos
(EMIFFTP06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas, criativas e

Objeto de conhecimento

Habilidades

Perfil e formação profissional;
cargos, salários e benefícios:
definição, pesquisa salarial,
política salarial, recrutamento e
seleção, treinamento e
desenvolvimento de pessoas;
Avaliação de desempenho;
Formação profissional.

Capacitar os estudantes no
usodos meios de
recrutamento,seleção,
treinamento de pessoas;
Identificar as técnicas
deavaliação de desempenho
e cargos e salários.
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inovadoras para
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ ou à
comunicação, observando
a necessidade de seguir
as boas práticas de
segurança da informação
no uso das ferramentas.
● Unidade curricular III – Direito e Legislação
Objetivo de aprendizagem: Proporcionar
constitucional e civil, aliando a teoria à prática.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que
está inserido, a
importância do respeito às
diferenças individuais e a
preservação do meio
ambiente.

conhecimentos

relacionados

ao

direito

Objeto de conhecimento

Habilidades

Noções de direito empresarial:
conceito, finalidade,
classificação, empresa (conceito
e características), empresário
(conceito e características),
ética profissional. Teoria geral
dos contratos: origem, conceito,
finalidade, classificação,
espécies, extinção, motivação à
extinção contratual.

Conhecer as legislações
pertinentes ao Direito Civil,
Constitucional e Trabalhista;
Compreender e interpretar
as normas do Direito;
Ter conhecimento da
previsão legal aplicando a
legislação;

● Unidade curricular IV – Contabilidade
Objetivos de aprendizagem:
Proporcionar informações básicas e produzir conhecimentos sobre a estrutura conceitual da
contabilidade, sua origem e evolução;
Dar condições de aprendizagem dos processos contábeis.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades
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Investigação Científica
Introdução à contabilidade e
(EMIFFTP01) Investigar,
conceito, estrutura, situações
analisar e resolver
líquidas patrimoniais, origem e
problemas do cotidiano
aplicação de recursos, contas
pessoal, da escola e do
conceitos e classificação,
trabalho, considerando
noções de débito e crédito,
dados e informações
plano de contas, atos e fatos
disponíveis em diferentes
administrativos, conceito e
mídias, planejando,
classificação;
desenvolvendo e
Escrituração, métodos de
avaliando as atividades
escrituração, lançamentos,
realizadas,
livros de escrituração, prática de
compreendendo a
escrituração, informatização da
proposição de soluções
contabilidade, folhas de
para o problema
pagamento, contabilidade fiscal
identificado, a descrição
e aplicada;
de proposições lógicas
Balanço, ativo, passivo, capital;
por meio de fluxogramas,
Demonstrações Contábeis;
a aplicação de variáveis e Supersimples; Lucro Real; Lucro
constantes, a aplicação de
Presumido; Custos; RAIS,
operadores lógicos, de
CAGED, IRPF, Férias, décimo
operadores aritméticos, de
terceiro, rescisão, contrato de
laços de repetição, de
trabalho, DIRF, salário família,
decisão e de condição.
salário maternidade, ICMS, PIS,
Empreendedorismo
COFINS, IRPJ, CSLL, INSS,
(EMIFFTP11) Selecionar
FGTS, contribuição sindical.
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

Ter conhecimento sobre a
estrutura conceitual da
contabilidade que possibilite
assimilar com facilidade o
mecanismo que envolve a
Ciência Contábil;
Conhecer as demonstrações
contábeis;
Identificar através dos
documentos apresentados a
escrituração nos livros
diários, caixa, razão e conta
correntes;
Desenvolver o raciocínio
lógico, crítico e analítico no
que diz respeito às
informações contábeis.

● Unidade curricular VI – Redação Técnica
Objetivos de aprendizagem:
Aprimorar o domínio do uso da Língua Portuguesa nas suas manifestações oral e escrita,
em termos da recepção, produção de textos e gêneros textuais utilizados por órgãos
públicos e empresas;
Promover a comunicação com seus receptores de forma objetiva e imparcial, seguindo as
regras da norma culta.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades
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Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

A comunicação empresarial/
organizacional. Principais meios
de comunicação no ambiente
organizacional.
Correspondências e atos
oficiais. Conceito. Princípios de
redação oficial. Modelos oficiais.
Técnicas para comunicação em
público. Comunicação. O
processo de Comunicação. O
poder da comunicação,
Importância da comunicação,
Benefícios da comunicação,
Barreiras da comunicação,
Funções da comunicação.

Produzir textos a partir de
uma análise crítico-reflexivo;
Reconhecer nos diferentes
discursos utilizados na
produção de textos as
características de cada
gênero: descrição, narração,
dissertação e textos
técnicos;
Produzir textos escritos que
atendam às situações
atinentes à vida e ao
trabalho, respondendo a
diferentes propósitos
comunicativos e
expressivos, com qualidade
nos aspectos formais e na
estética;
Saber utilizar mecanismos
discursivos e linguísticos de
coerência e coesão para
que o texto seja claro e
objetivo;
Compreender as diferentes
formas de ordenação do
pensamento na elaboração
de um texto técnico;
Saber como proceder ao
elaborar um texto técnico
utilizando adequadamente
as formas de tratamento e
as informações de forma
organizada e coerente.

TRILHA III – RECURSOS HUMANOS III
COMPONENTES CURRICULARES
Recursos Humanos
Contabilidade
Direito e Legislação
Planejamento de Recursos Humanos
Gestão e Organização do Trabalho

Perfil do Professor
Curso Superior em Administração, Direito,
Psicologia, Administração em Recursos
Humanos, Tecnologia em Gestão de Recursos
Humanos, com complementação pedagógica;
ou outros Bacharelados com complementação
pedagógica; ou outros Cursos de Tecnologia,
em cujo Histórico Escolar constem as
disciplinas elencadas, com complementação
pedagógica; ou Curso Emergencial de
Licenciatura
Plena
de
Formação
de
Professores.

OBJETIVO DA TRILHA
Motivar o estudantena buscar do desenvolvimento humano, técnico e científico
através de uma abordagem integradora entre o Ensino Médio e Técnico.
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Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Recursos Humanos
Objetivo de aprendizagem: Capacitar os estudantes na área de Recursos Humanos,
contribuindo para o desenvolvimento das habilidades e conhecimentos das rotinas de
admissão, acompanhamento, desligamento de pessoas e ética profissional.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP09) Propor e
testar estratégias de
mediação e intervenção
para atuar em equipes de
forma colaborativa,
respeitando as diferenças
individuais e
socioculturais, níveis
hierárquicos, as ideias
propostas para a
discussão e a contribuição
necessária para o alcance
dos objetivos da equipe,
desenvolvendo uma
avaliação crítica dos
desempenhos individuais
de acordo com critérios
estabelecidos e o
feedback aos seus pares,
tendo em vista a melhoria
de desempenhos e a
conservação ambiental.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Setor de Pessoal: Rotinas de
admissão, acompanhamento e
demissão de pessoal. Conceito
de Ética; Princípios Éticos e
Responsabilidade: conceitos de
ética e responsabilidade; código
de ética como instrumento de
transparência com os
stakeholders.

Capacitar os estudantes
para desenvolver as
atividadesnas rotinas de
admissão,acompanhamento
e desligamento de pessoas;
Conhecer os princípios
éticos;
Adquirir conhecimento
teórico e prático;
Saber analisar criticamente
as tarefa delegadas.

● Unidade curricular II – Contabilidade
Objetivo de aprendizagem: Conhecer as demonstrações contábeis e Identificar através
dos documentos apresentados a escrituração nos livros diários, caixa, razão e conta
correntes.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do

Objeto de conhecimento

Habilidades

Escrituração, métodos de
escrituração, lançamentos,
livros de escrituração, prática de
escrituração, informatização da
contabilidade, folhas de

Conhecer instruções para
operacionalizar a entrada e
saída de dados Contábeis;
Conhecer e interpretar as
reações dos principais
341

trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

pagamento, contabilidade fiscal
e aplicada. Balanço, ativo,
passivo, capital.

grupos de contas das
demonstrações contábeis.

● Unidade curricular III – Direito e Legislação
Objetivo de aprendizagem: Proporcionar
constitucional e civil, aliando a teoria a prática.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que
está inserido, a
importância do respeito às
diferenças individuais e a
preservação do meio
ambiente.

conhecimentos relacionados

Objeto de conhecimento

Introdução ao direito do
trabalho: origem, conceito,
evolução, objetivos, fontes,
princípios. Direito do trabalho:
contrato de trabalho (conceito,
relação de emprego: vínculo
empregatício e características;
trabalhador: classificação;
empregado, empregador,
duração, espécies, extinção:
seguro desemprego, aviso
prévio). duração do trabalho
(conceito, jornada de trabalho,
classificação, quadro de horário
de trabalho, hora extra,
adicional noturno, período de
descanso: intervalos para
repouso e alimentação e
descanso semanal remunerado,
classificação).

ao

direito

Habilidades

Conhecer as normas da
legislação trabalhista
elencadas no artigo 7º da
Constituição Federal,
conhecer sobre direito
Empresarial e Civil;
Conhecer o conceito de
Direito aplicando à sua
especialidade;
Compreender a previsão
legal concernente ao Direito
Constitucional.
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● Unidade curricular IV – Planejamento de Recursos Humanos
Objetivos de aprendizagem:
Recrutar e selecionar pessoas adequadas às necessidades atuais e futuras das
organizações;
Implementar programas de treinamento e desenvolvimento necessários ao desenvolvimento
das organizações.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.
Processos Criativos
(EMIFFTP06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas, criativas e
inovadoras para
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ ou à
comunicação, observando
a necessidade de seguir
as boas práticas de
segurança da informação
no uso das ferramentas.

Objeto de conhecimento

Planejamento de recursos
humanos, Integração de
processos, programas e
atividades de recursos
humanos, Desenho da estrutura
organizacional: cargos, níveis
hierárquicos, papéis, políticas
de saúde, sistema de
comunicação, Planejamento
estratégico: definição de
competências, preenchimento
de cargos, desenvolvimento e
linhas de sucessão.

Habilidades

Interpretar dados e tomar
atitudes;
Saber ouvir e entender as
pessoas;
Ter conhecimetos em
tecnologia para RH;
Ter inteligência emocional
para resolver adversidades
em processos de
recrutamento, avaliação de
funcionários ou crises de
relacionamentos;
Saber fazer análises,
diagnósticos,
recomendações e tomar
decisões que gerem
impactos nas organizações.

● Unidade curricular V – Gestão e Organização do Trabalho
Objetivo de aprendizagem: Conceituar a gestão empresarial e as diversas variáveis do
processo administrativo.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo

Objeto de conhecimento

Habilidades

Ferramentas administrativas:

Utilizar as ferramentas
343

(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

cronograma, organograma
layout, fluxograma, manuais de
organização, estrutura
organizacional,
departamentalização,
gerenciamento de processos.

administrativas adequadas
para cada situação na
tomada de decisões;
Organizar o trabalho
buscando a otimização do
tempo na realização de
tarefas;
Adquirir conhecimento
teórico e prático.

TRILHA IV – RECURSOS HUMANOS IV
COMPONENTES CURRICULARES
Recursos Humanos
Contabilidade
Direito e Legislação
Planejamento de Recursos Humanos
Gestão e Organização do Trabalho

Perfil do Professor
Curso Superior em Administração, Direito,
Psicologia, Administração em Recursos
Humanos, Tecnologia em Gestão de Recursos
Humanos, com complementação pedagógica;
ou outros Bacharelados com complementação
pedagógica; ou outros Cursos de Tecnologia,
em cujo Histórico Escolar constem as
disciplinas elencadas, com complementação
pedagógica; ou Curso Emergencial de
Licenciatura
Plena
de
Formação
de
Professores.

OBJETIVO DA TRILHA
Integrar as disciplinas básicas e as técnicas, propiciando ao estudante uma formação
geral e técnica dentro da área do Recurso Humanos.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Recursos Humanos
Objetivo de aprendizagem: Capacitar os estudantes na área de Recursos Humanos,
contribuindo para o desenvolvimento das habilidades e conhecimentos de segurança e
saúde no trabalho, absenteísmo e turnover.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP09) Propor e
testar estratégias de
mediação e intervenção

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mundo do trabalho,
Rotatividades de
pessoal/absenteísmo, Saúde e
doença a saúde no trabalho
elaboração do Planejamento de

Compreender os conceitos
básicos sobre segurança do
trabalho;
Conhecer e aplicar
osindicadores de acidentes
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para atuar em equipes de
forma colaborativa,
respeitando as diferenças
individuais e
socioculturais, níveis
hierárquicos, as ideias
propostas para a
discussão e a contribuição
necessária para o alcance
dos objetivos da equipe,
desenvolvendo uma
avaliação crítica dos
desempenhos individuais
de acordo com critérios
estabelecidos e o
feedback aos seus pares,
tendo em vista a melhoria
de desempenhos e a
conservação ambiental.

recursos humanos.

de trabalho, de absenteísmo
e deturnover.

● Unidade curricular II – Contabilidade
Objetivo de aprendizagem: Desenvolver o raciocínio lógico, crítico e analítico no que diz
respeito às informações contábeis.
Eixos Estruturantes/
Objeto de conhecimento
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
DemonstraçõesContábeis;
(EMIFFTP01) Investigar, Supersimples; Lucro Real; Lucro
analisar e resolver
Presumido; Custos; RAIS,
problemas do cotidiano
CAGED, IRPF, Férias, décimo
pessoal, da escola e do
terceiro, rescisão, contrato de
trabalho, considerando
trabalho, DIRF, salário família,
dados e informações
salário maternidade, ICMS, PIS,
disponíveis em diferentes
COFINS, IRPJ, CSLL, INSS,
mídias, planejando,
FGTS, contribuição sindical.
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

Habilidades

Compreender e avaliar o
comportamento das
informações contábeis à luz
dos resultados e objetivos
estabelecidos.

345

● Unidade curricular III – Direito e Legislação
Objetivo de aprendizagem: Proporcionar conhecimentos
constitucional e civil, aliando a teoria à prática.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que
está inserido, a
importância do respeito às
diferenças individuais e a
preservação do meio
ambiente.

relacionados ao direito

Objeto de conhecimento

Habilidades

Remuneração (salário e
remuneração, composição do
salário, modalidades de salário,
formas e meios de pagamento,
princípios de proteção ao
salário, 13º salário). Férias
(direito e duração, remuneração
e abono de férias). Licenças no
trabalho. Normas de segurança
e medicina do trabalho
(conceito, objetivo,
insalubridade, periculosidade,
medidas preventivas, órgão de
segurança e medicina do
trabalho). Poder disciplinar do
empregador. Legislação
esparsa (legislação trabalhista
conveniente ao tema). Noções
de direito tributário.

Conhecer as legislações
pertinentes ao Direito Civil e
Trabalhista;
Compreender e interpretar
as normas do Direito;
Ter conhecimento da
previsão legal aplicando a
legislação.

● Unidade curricular IV – Planejamento de Recursos Humanos
Objetivos de aprendizagem:
Ressaltar o papel estratégico que a Administração de Recursos Humanos possui na gestão
empresarial através da prática;
Desenvolver estratégias que harmonizem as relações entre empresas, funcionários e
sindicatos;
Adotar medidas que assegurem a integridade física e a saúde dos colaboradores no
ambiente de trabalho.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento

Objeto de conhecimento

Habilidades

Planos de carreira, de
avaliações e de recompensas;
Planos e projetos a médio e
longo prazo; Decisões
estratégicas; Planejamento
operacional: previsão de
necessidades técnicas, de
pessoas e de instrumentos;
Planejamento de informação.

Conhecer diferentes
tecnologias aplicados ao
RH;
Ter inteligênciaemocional
pararesolveradversidades
emprocessos de
recrutamento, avaliação
defuncionários oucrises de
relacionamentos;
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produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.
Processos Criativos
(EMIFFTP06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas, criativas e
inovadoras para
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ ou à
comunicação, observando
a necessidade de seguir
as boas práticas de
segurança da informação
no uso das ferramentas.

Ter a capacidade de se
adequar às mudanças e de
superar períodos difíceis
sem se deixar afetar por
eles.

● Unidade curricular V – Gestão e Organização do Trabalho
Objetivo de aprendizagem: Desenvolver a capacidade crítica na análise das
principaisfunções das organizações e a percepção da sua importância para o alcance da
efetividadeadministrativa.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Sistemas e métodos de
arquivamento. Sistemas de
informações gerenciais. Estudo
teórico-prático sobre a
organização do trabalho, sua
relação com a organização do
processo de trabalho em geral,
sua natureza, categorias e
especificidades.

Atuar como líderes com
visão globalizada do
processo empresarial;
Saber tomar decisões em
critérios lógicos;
Reconhecer e definir
problemas;
Gerenciar o tempo;
Comunicar-se bem no
ambiente de trabalho;
Saber trabalhar em equipe;
Utilizar os conhecimentos
adquiridos ao longo do
curso.

Orientações metodológicas
As trilhas de aprendizagem podem ser definidas como um “conjunto integrado,
sistemático e contínuo de desenvolvimento de pessoas e profissionais” (BRASIL, 2018).
Pretendem combinar as necessidades dos estudantes com o conteúdo transmitido pelo
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docente. Para isso, é importante considerar as individualidades de cada estudante e as
limitações dos corpos discente e docente.
O método a ser utilizado nesta trilha de aprendizagem deve reforça a ideia de que o
estudante precisa protagonizar o estudo, criando autonomia para que a transmissão do
conteúdo acadêmico se efetive.
Desse modo, o uso de ferramentas tecnológicas deve se aliar às ferramentas
tradicionais. Aulas expositivas, livros, jogos, vídeos e podcasts são alguns exemplos de
instrumentos importantes para compor uma trilha de aprendizagem.
A finalidade da utilização do método é transformar o conhecimento técnico em um
aprendizado completo, que engloba o desenvolvimento de competências. Assim, as trilhas
de aprendizagem são experiências que facilitam a absorção do conhecimento através da
combinação de diferentes tipos de atividades durante a formação do estudante.
Ao mesmo tempo em que se desperta a autonomia, o pensamento crítico também
ganha espaço no desenvolvimento pessoal dos estudantes. Isso acontece pois
compreende-se a importância de cada momento da trilha de aprendizagem, bem como as
responsabilidades de cada um, ao serem colocados em uma posição de mais participação
no próprio caminho escolar.
A Programação Pedagógica da Trilha é elaborada com o objetivo de promover a
ação reflexiva e crítica do pensamento do estudante, permitindo o aprendizado através de
uma vivência constante e estimulante, que concilia a atuação mediadora, sensível e
instrucional do professor ao processo de desenvolvimento do estudante. O ensino
pedagógico por meio da trilha de aprendizagem é responsável pelo desenvolvimento de
competências. Assim, o estudante se torna mais preparado para o mercado de trabalho.
Recursos
Para o curso de O curso de Ensino Médio Integrado a Educação Profissional Técnico
em Recursos Humanos é necessário biblioteca com acervo físico ou virtual específico para o
curso, datashow, notebook, Laboratório de informática, Laboratório de Biologia, Química e
Laboratório de Gestão.
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Técnico em Edificações
Eixo: Infraestrutura
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Letícia Vieira
Luis Duarte Vieira
RESUMO – APRESENTAÇÃO
O Técnico em Edificações está presente no cotidiano da execução de uma obra.
Ele organiza e gerencia equipes de trabalho, planeja obras e serviços, realiza ensaios de
materiais de construção e desenvolve e executa projetos de obras civis, conforme normas
técnicas de segurança e legislação específica, tendo por premissa o respeito e a
preservação ambiental. O mercado para o técnico de edificações é amplo. Da fundação de
uma obra até seu acabamento, o técnico em edificações tem importância fundamental, o
que permite que ele seja necessário tanto no escritório de uma construtora quanto no
canteiro de obras. O técnico em edificações pode trabalhar em empresas públicas e
privadas na área da construção civil, escritórios de projetos e de construção civil e canteiros
de obras.
Habilitação Profissional
Carga Horária Semanal
Carga Horária do curso

Técnico em Edificações
23
1472

OBJETIVOS
Objetivo geral
Habilitar profissionais técnicos de nível médio para atuar no gerenciamento de
processos construtivos das edificações capazes de garantir a qualidade e produtividade na
construção civil, sem perder de vista a segurança dos trabalhadores e a preservação
ambiental.
Objetivos específicos
●
Contribuir para a formação de profissionais qualificados para o planejamento e
elaboração de projetos, bem como para o desenvolvimento e a execução das obras civis,
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conforme as normas técnicas brasileiras e a legislação específica;
●
Promover a construção de conhecimentos científicos e o desenvolvimento de
competências que possibilitem ao futuro profissional a prestação de assistência técnica no
estudo e no desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas na área de edificações;
●
Proporcionar uma formação humana e profissional que conduza ao desenvolvimento
de uma postura ética e de habilidades comportamentais, técnicas e organizacionais
constituintes do perfil de um profissional competente, com visão de futuro e
responsabilidade social e ambiental;
●
Promover o domínio e a utilização de conceitos e de ferramentas tecnológicas
relativas ao setor, articulando teoria e prática, possibilitando ao técnico em formação orientar
e coordenar a execução e manutenção de obras, serviços, instalações e equipamentos da
construção civil;
●
Incentivar o aperfeiçoamento profissional continuado, integrando os conhecimentos
adquiridos com a realidade local, regional e nacional.

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
O Técnico em Edificações deverá possuir uma formação geral e humanística, que lhe
permita:














Desenvolver projeto executivo e atuar no planejamento, acompanhamento e
orientação técnica na execução e manutenção de obras;
Criar projetos arquitetônicos de até 80 m2 e de instalações elétricas e
hidrossanitárias, dando a eles a forma gráfica adequada e detalhando as
informações necessárias à execução da obra;
Analisar interfaces das plantas e especificações de um projeto, integrando-as de
forma sistêmica, detectando inconsistências, superposições e incompatibilidade de
execução sugerindo adequações;
Propor alternativas para a utilização de materiais, técnicas e da composição de
canteiros de obras beneficiando o fluxo de circulação de materiais, pessoas e
equipamentos, visando a eficiência e a eficácia contínua dos processos de
construção;
Supervisionar a execução de projetos, coordenando equipes de trabalho;
Elaborar cronogramas e orçamentos orientando, acompanhando e controlando as
etapas da construção;
Utilizar métodos e técnicas de trabalho, processos construtivos em canteiros de
obras, utilizando instrumentos, aparelhos e equipamentos próprios da construção,
seguindo Normas Técnicas, ambientais, de qualidade, de saúde e de segurança do
trabalho, respeitando os procedimentos e metas da empresa;
Controlar a qualidade dos materiais, de acordo com as Normas Técnicas,
coordenando o manuseio, o preparo e o armazenamento dos materiais e
equipamentos visando o seu bom uso;
Preparar processos, reunindo os documentos necessários para aprovação de
projetos de edificações em órgãos públicos;
Executar e auxiliar trabalhos de sondagens, locações e demarcações de terrenos e
levantamentos topográficos;
Realizar ensaios tecnológicos de laboratório e de campo visando o desenvolvimento
de novos materiais e técnicas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO
Trilhas

Componentes Curriculares

Carga Horária
Semanal

Carga Horária
Semestral
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Trilha I –
Introdução e
Gerenciamento
para Infraestrutura
da Construção I

Desenho
4
Gestão Ambiental
2
Organização e Normas
2
Técnicas
Construção Civil
4
Topografia
3
Solos
2
Instalações
3
Materiais de Construção
3
Carga horária da Trilha I - Introdução e
23 aulas
Gerenciamento para Infraestrutura da
Construção I
Trilha II –
Desenho
4
Introdução e
Gestão Ambiental
2
Gerenciamento
Organização e Normas
2
para
Técnicas
Infraestruturas da
Construção Civil
4
Construção II
Topografia
3
Solos
2
Instalações
3
Materiais de Construção
3
Carga horária da Trilha II - Introdução e
23 aulas
Gerenciamento para Infraestrutura da
Construção II
Trilha III –
Desenho Técnico
3
Desenvolvimento
Computadorizado
de Projetos e
Gestão e Práticas de Obras
5
Pesquisas
Estabilidade
4
Tecnológicas na
Concreto Armado
3
Área de
Higiene e Segurança do
2
Edificações I
Trabalho
Materiais de Construção
2
Construção Civil
2
Instalações
2
Carga horária da Trilha III - Desenvolvimento
23 aulas
de Projetos e Pesquisas Tecnológicas na Área
de Edificações I
Trilha IV –
Desenho Técnico
3
Desenvolvimento
Computadorizado
de Projetos e
Gestão e Práticas de Obras
5
Pesquisas
Estabilidade
4
Tecnológicas na
Concreto Armado
3
Área de
Higiene e Segurança do
2
Edificações II
Trabalho
Materiais de Construção
2
Construção Civil
2
Instalações
2
Carga horária da Trilha IV - Desenvolvimento
23 aulas
de Projetos e Pesquisas Tecnológicas na Área
de Edificações II
Carga Horária Total do curso técnico em Edificações

64h
32h
32h
64h
48h
32h
48h
48h
368 horas

64h
32h
32h
64h
48h
32h
48h
48h
368 horas

48h
80h
64h
48h
32h
32h
32h
32h
368 horas

48h
80h
64h
48h
32h
32h
32h
32h
368 horas

1472 horas
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TRILHA I - INTRODUÇÃO E GERENCIAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DA
CONSTRUÇÃO I
TEMA: Edificações
COMPONENTES
CURRICULARES
Desenho
Gestão Ambiental
Organização e Normas
Técnicas
Construção Civil
Topografia
Solos
Instalações
Materiais de Construção

Perfil do Professor
Curso Superior com complementação pedagógica ou
Diploma de Docência ou licenciado para a Educação
Profissional: Tecnologia em Saneamento Ambiental,
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia de
Agrimensura, Agronomia, Tecnologia em Construção Civil,
Engenharia Naval, Engenharia Ambiental, Tecnologia em
Controle de Obras, Engenharia de Transportes, Engenharia
de Mobilidade, Tecnologia em Saneamento Ambiental,
Tecnologia em Agrimensura, Tecnologia em Edificações.

OBJETIVO DA TRILHA
Introduzir o estudante na área da construção civil, através de conhecimentos, teorias
e conceitos, aprimorando a sua capacidade de análise e síntese, por meio de tarefas
teóricas e práticas.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Desenho
Objetivo de aprendizagem: Empregar os elementos básicos do desenho arquitetônico e os
recursos gráficos como transmissores das ideias, considerando o desenho arquitetônico
como meio fundamental do processo de criação de um projeto.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Objeto de conhecimento

Habilidades

O equipamento técnico: Uso,
postura do desenhista.
Percepção do Espaço
Bidimensional, Caligrafia
técnica, Escalas, Normas e
Convenções de desenho
técnico, projeções ortográficas,
cotagem, acessibilidade às
edificações.

Desenvolver raciocínio
espacial e expressá-lo por
meio de representação
gráfica em escala reduzida;
Dimensionar espaços e
projetar ambientes
adequados às normas
técnicas e de desempenho
de edificações;
Possibilitar acessos seguros
e inclusivos.

● Unidade curricular II – Gestão Ambiental
Objetivo de aprendizagem: Prevenir danos ambientais e resolver problemas que implicam
na sustentabilidade, com foco no setor da construção civil.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP09) Propor e
testar estratégias de
mediação e intervenção
para atuar em equipes de
forma colaborativa,
respeitando as diferenças
individuais e
socioculturais, níveis
hierárquicos, as ideias
propostas para a
discussão e a contribuição
necessária para o alcance
dos objetivos da equipe,
desenvolvendo uma
avaliação crítica dos
desempenhos individuais
de acordo com critérios
estabelecidos e o
feedback aos seus pares,
tendo em vista a melhoria
de desempenhos e a
conservação ambiental.

Objeto de conhecimento

Habilidades

A evolução da consciência
ambiental no Brasil, no mundo e
seus efeitos na política do meio
ambiente; Aspectos legais,
políticos e administrativos
envolvidos no processo de
licenciamento ambiental;
Utilização de resíduos sólidos:
estudo de casos, aspectos
técnicos, ambientais e
normalização; Soluções de
engenharia: redução de
consumo de materiais,
desperdícios, tecnologias,
reutilização, reciclagem e ciclo
de vida.

Conhecer os fatos históricos
relacionados ao meio
ambiente;
Analisar os principais
desastres ambientais que
ocorreram no mundo e
refletir sobre a eficiência das
políticas ambientais;
Conhecer as normas e as
etapas envolvidas no
processo de licenciamento
ambiental;
Propor alternativas
sustentáveis aplicáveis na
construção civil;
Conhecer as diretrizes
obrigatórias para a gestão
de resíduos.

● Unidade curricular III – Organização e Normas Técnicas
Objetivo de aprendizagem: Conhecer o funcionamento das normas técnicas vigentes.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que
está inserido, a
importância do respeito às

Objeto de conhecimento

Habilidades

Atribuições e área de trabalho
do técnico da Construção Civil;
A empresa da Construção Civil;
Mercado de trabalho da
Construção Civil; Ética e
Responsabilidade;
Responsabilidade Técnica;
Honorários; Administração e
organização de empresas;
Contratação e demissão;
Direitos e deveres dos
trabalhadores.

Saber organizar-se e
estruturar-se como
profissional no mercado de
trabalho;
Compreender as definições
de organização e
administração, sua
importância, áreas
funcionais e processo das
funções administrativas;
Compreender o conjunto de
princípios, regras e
instituições referentes à
relação de trabalho.
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diferenças individuais e a
preservação do meio
ambiente.
● Unidade curricular IV – Construção Civil
Objetivo de aprendizagem: Conhecer as teorias e práticas técnicas das obras civis, desde
o planejamento até seu efetivo processo produtivo.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Classificação das construções e
etapas de obra; Compreensão
de infraestrutura e
superestrutura. Máquinas e
equipamentos da construção
civil para trabalhos com
madeiras, aço e drenagem;
Caracterização de
terraplanagem, drenagem e
sondagem; Locação de obra;
Definição de canteiro de obra,
serviços preliminares e
instalações provisórias.

Identificar parâmetros para a
condução legal e técnica
desde o início das obras;
Planejar e controlar o
processo produtivo das
obras;
Programar os serviços e
métodos construtivos;
Entender como funciona o
layout de um canteiro de
obras funcional.

● Unidade curricular V – Topografia
Objetivo de aprendizagem: Compreender os fundamentos da topografia, relacionando–os
com as aplicações na construção civil de forma a utilizar equipamentos para levantamento
topográfico.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,

Objeto de conhecimento

Habilidades

Conceitos. Planos topográficos,
objetivos, aplicações. Divisão
(topometria, topologia,
taqueometria, fotogrametria).
Instrumentos utilizados em
planimetria. Métodos de
levantamentos topográficos
planimétricos (irradiação,
coordenadas, caminhamento e
cálculo de planilhas). Confecção
do projeto em escala. Memorial
descritivo. Ângulos horizontais

Conhecer os conceitos
básicos de topografia e
através do estudo de
topometria e manuseio de
aparelhos;
Realizar medições,
demarcações e locações de
terrenos aplicando
metodologias de
levantamento de dados
topográficos a serem
aplicados no
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compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

(orientados e não orientados).
Resolução de cálculos de rumos
e azimutes. Distância horizontal
e alinhamentos.

desenvolvimento de projetos
e plantas na construção civil;
Realizar leituras de plantas,
projetos e execução de
obras.

● Unidade curricular VI – Solos
Objetivo de aprendizagem: Conhecer o solo como material de construção e como material
para estruturas, prevendo seus possíveis comportamentos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Elementos constituintes de um
solo. Ensaios laboratoriais de
caracterização de solo. Sistema
unificado de classificação.
Classificação dos perfis. Método
de exploração do subsolo.

Identificar, classificar e
manusear solos, com base
no conhecimento das suas
principais propriedades.

● Unidade curricular VII – Instalações
Objetivo de aprendizagem: Conhecer os conceitos básicos de instalações, utilizando
parâmetros normativos para estimular as boas práticas em obras e eficiência em projetos.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Sistemas de Abastecimento.
Reservatórios. Rede de
distribuição. Dimensionamento.

Conhecer as partes
constituintes dos sistemas
hidrossanitários;
Dimensionar os sistemas,
seguindo os parâmetros
mínimos estabelecidos por
normas regulamentadoras.

● Unidade curricular VIII – Materiais de Construção
Objetivo de aprendizagem: Conhecer as propriedades técnicas dos materiais de
construção civil, visando seus empregos corretos, desempenho, economia e
sustentabilidade.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Materiais de construção nas
edificações. Resumo histórico
dos materiais e o homem.
Generalidades. Características
e propriedades preponderantes.
O uso dos materiais ideais.
Materiais modernos e
industrializados. Produtos
cerâmicos. Resumo histórico
das argilas cozidas. Argilas e
sua constituição. Classificação
geral dos produtos cerâmicos.
Produtos cerâmicos comuns,
vidrados e refratários.
Característica de um bom
produto cerâmico. Fabricação
dos produtos cerâmicos. Uso
dos produtos cerâmicos nas
obras.

- Conhecer as propriedades
dos materiais de construção
civil visando seus corretos
empregos e desempenhos
como também o
conhecimento das técnicas
e ensaios de materiais
analisando as propriedades
físicas e mecânicas,
características tecnológicas,
sustentáveis, especificações
e normas;
Fiscalizar, orientar e
coordenar o uso de
materiais eficientes e
sustentáveis no processo
construtivo.

359

TRILHA II - INTRODUÇÃO E GERENCIAMENTO PARA INFRAESTRUTURAS DA
CONSTRUÇÃO II
TEMA: Edificações
COMPONENTES
CURRICULARES
Desenho
Gestão Ambiental
Organização e Normas
Técnicas
Construção Civil
Topografia
Solos
Instalações
Materiais de Construção

Perfil do Professor
Curso Superior com complementação pedagógica ou Diploma de
Docência ou licenciado para a Educação Profissional: Tecnologia
em Saneamento Ambiental, Engenharia Civil, Arquitetura e
Urbanismo, Engenharia de Agrimensura, Agronomia, Tecnologia
em Construção Civil, Engenharia Naval, Engenharia Ambiental,
Tecnologia em Controle de Obras, Engenharia de Transportes,
Engenharia de Mobilidade, Tecnologia em Saneamento
Ambiental, Tecnologia em Agrimensura, Tecnologia em
Edificações

OBJETIVO DA TRILHA
Construir conhecimentos que permitam aos estudantes a gerenciar os processos
construtivos das edificações, utilizando métodos, técnicas e procedimentos que garantam a
qualidade e a produtividade da construção predial, sem perder de vista a segurança dos
trabalhadores.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Desenho
Objetivo de aprendizagem: Empregar os elementos básicos do desenho arquitetônico e os
recursos gráficos como transmissores das ideias, considerando o desenho arquitetônico
como meio fundamental do processo de criação de um projeto.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Convenções do desenho
arquitetônico, Planta de
Situação, Implantação, Planta
Baixa, Cortes longitudinal e
transversal, Fachadas,
Detalhamentos: Coberturas,
rampas e escadas – planta
baixa e cortes.

Desenvolver raciocínio
espacial e expressá-lo por
meio de representação
gráfica em escala reduzida;
Dimensionar espaços e
projetar ambientes
adequados às normas
técnicas e de desempenho
de edificações;
Possibilitar acessos seguros
e inclusivos.

360

● Unidade curricular II – Gestão Ambiental
Objetivo de aprendizagem: Conhecer e aplicar métodos para prevenir danos ambientais e
resolver problemas que implicam na sustentabilidade, com foco no setor da construção civil.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP09) Propor e
testar estratégias de
mediação e intervenção
para atuar em equipes de
forma colaborativa,
respeitando as diferenças
individuais e
socioculturais, níveis
hierárquicos, as ideias
propostas para a
discussão e a contribuição
necessária para o alcance
dos objetivos da equipe,
desenvolvendo uma
avaliação crítica dos
desempenhos individuais
de acordo com critérios
estabelecidos e o
feedback aos seus pares,
tendo em vista a melhoria
de desempenhos e a
conservação ambiental.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Generalidades sobre construção
civil e meio ambiente e
Resolução CONAMA 307.
Impacto ambiental das
construções, geração de
resíduos de construção e
demolição (RCD), materiais não
renováveis; Projeto de
gerenciamento de resíduos de
construção e demolição; Noções
de clima, ventilação e
iluminação; Construções
sustentáveis: métodos de
redução de energia elétrica e
captação de água; Diretrizes
para projetos sustentáveis,
construções sustentáveis e
tecnologias limpas.

Identificar os diferentes tipos
de climas presentes no
Brasil e aproveitar o clima
local nos projetos de
edificações;
Utilizar a ventilação natural
em projetos, minimizando o
uso de ventilação e
iluminação artificial para
aproveitar os espaços e
reduzir o consumo de
energia elétrica;
Compreender o que são
RCD ́s, diferenciar os
materiais gerados na
construção, reformas e
restaurações e reduzir os
impactos ambientais
causados por estes;
Pesquisar e propor
alternativas sustentáveis
aplicáveis na construção
civil;
Conhecer as diretrizes
obrigatórias para a gestão
de resíduos em construção
civil e debater a normativa
de gestão de resíduos
imposta pelo CONAMA;
Pesquisar e aprender
técnicas para o
reaproveitamento dos
RCD ́s;
Desenvolver um projeto de
um edifício baseado em
tecnologias limpas.

● Unidade curricular III – Organização e Normas Técnicas
Objetivo de aprendizagem: Conhecer o funcionamento das normas técnicas vigentes, para
aplicá-las.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas

Objeto de conhecimento

Habilidades
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dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que
está inserido, a
importância do respeito às
diferenças individuais e a
preservação do meio
ambiente.

Órgãos regulamentadores;
Normas Regulamentadoras
(NR); Normas Brasileiras (NBR);
Plano Diretor; Código de Obras
do município; Documentação
para trâmites legais de
aprovação de projetos nos
órgãos fiscalizadores.

Compreender as normas
regulamentadores e
identificar onde utilizá-las;
Conhecer o Plano Diretor
municipal e aplicá-lo em
projetos;
Ter autonomia no trâmite
para aprovação de projetos.

● Unidade curricular IV – Construção Civil
Objetivo de aprendizagem: Conhecer as teorias e práticas técnicas das obras civis, desde
o planejamento até seu efetivo processo produtivo.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Execução de alvenaria, sistema
drywall, steel frame, piso,
pavimentação e cobertura.
Orientação sobre
impermeabilização; Parâmetros
das instalações prediais;
Definição de esquadrias,
revestimentos, pintura e
acabamentos; Aulas práticas e
visita técnica de obra.

Identificar parâmetros para a
condução legal e técnica
desde o início das obras;
Planejar e controlar o
processo produtivo das
obras;
Programar os serviços e
métodos construtivos;
Entender como funciona o
layout de um canteiro de
obras funcional.

● Unidade curricular V – Topografia
Objetivo de aprendizagem: Compreender os fundamentos da topografia, relacionando–os
com as aplicações na construção civil de forma a utilizar equipamentos para levantamento
topográfico.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Erros cometidos nas mediações
e parâmetros de tolerância.
Altimetria (referências de níveis
arbitrária e verdadeira, diferença
de nível, cotas e altitudes e
profundidades). Métodos de
nivelamento (barométrico,
trigonométrico e geométrico).
Execução de nivelamentos
(locações diversas e execução
de nivelamento planialtimétricos
com indicações de curvas de
níveis). Traçados de grade com
avaliação de volume de corte e
aterro.

Executar e auxiliar trabalhos
de sondagens, locações e
demarcações de terrenos e
levantamentos topográfico;
Realizar levantamentos
topográficos.

● Unidade curricular VI – Solos
Objetivo de aprendizagem: Conhecer o solo como material de construção e como material
para estruturas, prevendo seus possíveis comportamentos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções

Objeto de conhecimento

Habilidades

Sistema HRB de classificação.
Compactação de solos pelo
sistema de ensaio do DER.
Determinação da massa
especifica aparente do solo (insito).

Realizar ensaios de
laboratório e Interpretar os
resultados obtidos;
Interpretar sondagens
destinadas à construção
civil.
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para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.
● Unidade curricular VII – Instalações
Objetivo de aprendizagem: Apropriar-se dos conceitos básicos de instalações, utilizando
parâmetros normativos para estimular as boas práticas em obras e eficiência em projetos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

Objeto de conhecimento

Sistemas de tratamento
(coletivos e individuais). Partes
constituintes da instalação.
Dimensionamento tubulação.
Dimensionamento sistema
Fossa Filtro e Sumidouro.
Elaboração de projeto
hidrossanitário.

Habilidades

Dimensionar os sistemas,
seguindo os parâmetros
mínimos estabelecidos por
normas regulamentadoras;
Verificar aspectos locais que
impactam (legislação e
características) no
desenvolvimento de
projetos;
Representar graficamente
em planta com detalhes
possibilitando a execução
dos sistemas na prática.

● Unidade curricular VIII – Materiais de Construção
Objetivo de aprendizagem: Compreender as propriedades técnicas dos materiais de
construção civil, visando seus empregos corretos, desempenho, economia e
sustentabilidade.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais

Objeto de conhecimento

Habilidades

Pedras naturais. Resumo
histórico das rochas. Origem
das rochas. Classificação
geológica e tecnológica. As
rochas mais importantes nas
construções. Aplicações e usos

Conhecer as propriedades
dos materiais de construção
civil visando seus corretos
empregos e desempenhos
como também o
conhecimento das técnicas
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relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

das rochas nas obras.
Agregados. Obtenção de
agregados. Classificação dos
agregados. Índices de boa
qualidade dos agregados.
Análise granulométrica.
Agregados nas obras.

e ensaios de materiais
analisando as propriedades
físicas e mecânicas,
características tecnológicas,
sustentáveis, especificações
e normas;
Fiscalizar, orientar e
coordenar o uso de
materiais eficientes e
sustentáveis no processo
construtivo.

TRILHA III - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E PESQUISAS
TECNOLÓGICAS NA ÁREA DE EDIFICAÇÕES I
TEMA: Edificações
COMPONENTES
CURRICULARES
Desenho
Técnico
Computadorizado
Gestão e Práticas de Obras
Estabilidade
Concreto Armado
Higiene e Segurança do
Trabalho
Materiais de Construção
Construção Civil
Instalações

Perfil do Professor
Curso Superior com complementação pedagógica ou
Diploma de Docência ou licenciado para a Educação
Profissional: Tecnologia em Saneamento Ambiental,
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia de
Agrimensura, Agronomia, Tecnologia em Construção Civil,
Engenharia Naval, Engenharia Ambiental, Tecnologia em
Controle de Obras, Engenharia de Transportes, Engenharia
de Mobilidade, Tecnologia em Saneamento Ambiental,
Tecnologia em Agrimensura, Tecnologia em Edificações.

OBJETIVO DA TRILHA
Capacitar o estudante a planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e
serviços da área da construção civil, além de identificar, formular e resolver problemas
existentes em todos os níveis da obra.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Desenho Técnico Computadorizado
Objetivo de Aprendizagem: Conhecer os recursos proporcionados pela computação
gráfica a tecnologia da informática para a construção de projetos arquitetônicos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos

Objeto de conhecimento

Habilidades

Introdução ao AutoCad 2D.
Instalação e configurações,
Características, precisão e
métodos de visualização na

Demonstrar através dos
recursos proporcionados
pela computação gráfica o
caráter interdisciplinar dos
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criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

elaboração de desenhos,
criando e editando linhas,
objetos, layers, blocos,
hachuras, cotas, layout,
plotagem.

recursos avançados;
Representar em linguagem
gráfica digital projetos
arquitetônicos, com o auxílio
do software ‘AutoCAD’.

● Unidade curricular II – Gestão e Prática de Obras
Objetivo de aprendizagem: Apropriar-se das principais técnicas existentes para a
elaboração do projeto arquitetônico e projetos complementares, visando a avaliar a melhor
maneira de executar os projetos e a definição das metas de custo, prazo e qualidade a
serem exigidas durante criação e execução, através de recursos gráficos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP09) Propor e
testar estratégias de
mediação e intervenção
para atuar em equipes de
forma colaborativa,
respeitando as diferenças
individuais e
socioculturais, níveis
hierárquicos, as ideias
propostas para a
discussão e a contribuição
necessária para o alcance
dos objetivos da equipe,
desenvolvendo uma
avaliação crítica dos
desempenhos individuais
de acordo com critérios
estabelecidos e o
feedback aos seus pares,
tendo em vista a melhoria
de desempenhos e a
conservação ambiental.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Concepção de um projeto
arquitetônico, metodologia do
projeto, estudos preliminares,
normatização da edificação,
planejamento dos espaços,
insolação, anteprojeto, projeto
executivo, memorial descritivo.

Desenvolver projeto
arquitetônico e projetos
complementares segundo as
normas da ABNT;
Reconhecer os desenhos
que representam os
projetos;
- Reconhecer as normas
exigidas e aplicá-las de
acordo com os órgãos
competentes.

● Unidade curricular III – Estabilidade
Objetivo de aprendizagem: Identificar o comportamento de uma estrutura, seja ela de
qualquer tipo de material.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas

Objeto de conhecimento

Habilidades
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aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que
está inserido, a
importância do respeito às
diferenças individuais e a
preservação do meio
ambiente.

Introdução a disciplina de
estabilidade.
Determinação da massa através
do peso específico.
Força, conceição, força normal,
cortante e momento fletor. Tipos
de apoios em estruturas.
Sistemas de forças cálculo da
resultante.

Calcular e identificar o
comportamento de uma
estrutura seja ela de
qualquer tipo de material;
Estudar os diferentes
comportamentos de uma
estrutura;
Identificar as cargas
atuantes em uma estrutura;
Interpretar os tipos de
esforços que atuam em uma
estrutura.

● Unidade curricular IV – Concreto Armado
Objetivo de aprendizagem:
concreto armado.

Conhecer diferentes projetos de edificações em estrutura de

Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Introdução a disciplina de
Concreto Armado; Locação de
pilares; Planta de formas;
Leitura de projetos.

Calcular, ler e interpretar
projetos de estruturas de
concreto armado;
Identificar os principais
pontos de análise para
execução de um projeto de
estrutura;
Interpretar projetos de
estrutura;
Desenvolver a locação de
pilares, vigas e lajes em
projetos de estrutura.
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● Unidade curricular V – Higiene e Segurança do Trabalho
Objetivo de aprendizagem: Compreender os principais conceitos associados à higiene
ocupacional e à segurança do trabalho, e as inter-relações com produtividade e
infraestrutura.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Noções gerais de higiene e
segurança no trabalho.
Principais tipos de riscos
existentes. Mapa de risco.
Equipamentos de proteção
coletiva, equipamentos de
proteção individual e normas de
utilização. Doenças
ocupacionais, doenças
profissionais e doenças do
trabalho. Acidentes de trabalho.
Causas e consequências dos
acidentes de trabalho.
Estatísticas dos acidentes.
Noções de Legislação
Acidentária.

Conhecer métodos e
técnicas para prevenir
acidentes do trabalho e
doenças profissionais;
Desenvolver a cultura
preventiva através dos
fundamentos da segurança
do trabalho e higiene
ocupacional;
Aplicar os conhecimentos de
segurança do trabalho ao
ambiente de trabalho e a
todos os seus componentes,
de modo a reduzir até
eliminar os riscos ali
existentes à saúde do
trabalhador.

● Unidade curricular VI – Materiais de Construção
Objetivo de aprendizagem: Conhecer as propriedades técnicas dos materiais de
construção civil, visando seus empregos corretos, desempenho, economia e
sustentabilidade.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à

Objeto de conhecimento

Habilidades

Aglomerantes. Resumo histórico
do uso dos aglomerantes pelo
homem. Qualidades essenciais
e preponderantes dos
aglomerantes. Classificação
geral dos aglomerantes. Tipos
mais usuais de aglomerantes

Conhecer as propriedades
dos materiais de construção
civil visando seus corretos
empregos e desempenhos
como também o
conhecimento das técnicas
e ensaios de materiais
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produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

nas obras. Escolha do
aglomerante nas obras.
Argamassas. Conceituação.
Qualidades e propriedades das
argamassas. Classificação das
argamassas. Escolha das
argamassas.

analisando as propriedades
físicas e mecânicas,
características tecnológicas,
sustentáveis, especificações
e normas;
Fiscalizar, orientar e
coordenar o uso de
materiais eficientes e
sustentáveis no processo
construtivo.

● Unidade curricular VII – Construção Civil
Objetivo de aprendizagem: Conhecer as teorias e práticas técnicas das obras civis, desde
o planejamento até seu efetivo processo produtivo.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Processamento e aplicação de
concreto. Práticas e tecnologias
construtivas; Orientação sobre
Patologias da construção;
Noções básicas de conforto
acústico, térmico e lumínico;
Compreensão da comunicação,
ética e normas técnicas;
Licenciamento de obra.

Organizar o planejamento
da obra, considerando as
etapas de execução, a
atividades precedentes e
críticas, os recursos de
tempo e de mão-de-obra
como também as práticas de
sustentabilidade do
processo construtivo;
Orientar, coordenar e
fiscalizar a execução de
obras e de instalações em
edificações como também
avaliar o desempenho da
evolução da obra;
Orientar, coordenar e
fiscalizar a execução de
obras e de instalações em
edificações como também
avaliar o desempenho da
evolução da obra;
Ter competências
relacionadas a liderança de
equipe como também
identificar e solucionar
problemas técnicos e
trabalhistas na construção
civil;
Auxiliar no estudo e
desenvolvimento de projetos
e pesquisas tecnológicas na
área de edificações.
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● Unidade curricular VIII – Instalações
Objetivo de aprendizagem: Compreender os conceitos básicos de instalações, utilizando
parâmetros normativos para estimular as boas práticas em obras e eficiência em projetos
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Lei de Ohm. Previsão de
Cargas. Instalações Elétricas.
Prediais: Normas e Simbologia.
Materiais elétricos utilizados em
instalações elétricas. Demanda
e Entrada de Energia.

Conhecer as partes
constituintes dos sistemas
de instalações elétricas;
Dimensionar os sistemas,
seguindo os parâmetros
mínimos estabelecidos por
normas regulamentadoras;
Verificar aspectos locais que
impactam (legislação e
características) no
desenvolvimento de
projetos;
Representar graficamente
em planta com detalhes
possibilitando a execução
dos sistemas na prática.

TRILHA IV – DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS
TECNOLÓGICAS NA ÁREA DE EDIFICAÇÕES I

E

PESQUISAS

TEMA: Edificações
COMPONENTES
CURRICULARES
Desenho
Técnico
Computadorizado
Gestão e Práticas de Obras
Estabilidade
Concreto Armado
Higiene
e
Segurança
do
Trabalho
Materiais de Construção
Construção Civil
Instalações

Perfil do Professor
Curso Superior com complementação pedagógica ou
Diploma de Docência ou licenciado para a Educação
Profissional: Tecnologia em Saneamento Ambiental,
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia
de Agrimensura, Agronomia, Tecnologia em Construção
Civil, Engenharia Naval, Engenharia Ambiental,
Tecnologia em Controle de Obras, Engenharia de
Transportes, Engenharia de Mobilidade, Tecnologia em
Saneamento Ambiental, Tecnologia em Agrimensura,
Tecnologia em Edificações.

OBJETIVO DA TRILHA
Auxiliar os estudantes a desenvolverem projetos de construção, acompanhando e
controlando cada uma das atividades envolvidas na obra em relação à utilização dos
recursos materiais, humanos e financeiros, bem como fazer o controle geral do andamento
da construção em relação aos prazos programados.
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Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Desenho Técnico Computadorizado
Objetivo de Aprendizagem: Construir projetos arquitetônicos utilizando os recursos
proporcionados pela computação gráfica a tecnologia da informática.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Introdução Skechutup,
Configurações básicas,
Visualização e Seleção de
Objetos, Ferramentas de
desenho, modificação e
construção, Modelando uma
Casa, Criação de Cenas,
Seções e Animação, Importar,
Exportar e Imprimir no
SketchUp.

Demonstrar através dos
recursos proporcionados
pela computação gráfica o
caráter interdisciplinar dos
recursos avançados;
Representar em linguagem
gráfica digital projetos
arquitetônicos, com o auxílio
dos softwares AutoCAD e
SketchUp.

● Unidade curricular II – Gestão e Prática de Obras
Objetivo de aprendizagem: Apropriar-se das principais técnicas existentes para a
elaboração do projeto arquitetônico e projetos complementares, visando a avaliar a melhor
maneira de executar os projetos e a definição das metas de custo, prazo e qualidade a
serem exigidas durante criação e execução, através de recursos gráficos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP09) Propor e
testar estratégias de
mediação e intervenção
para atuar em equipes de
forma colaborativa,
respeitando as diferenças
individuais e
socioculturais, níveis
hierárquicos, as ideias
propostas para a
discussão e a contribuição
necessária para o alcance
dos objetivos da equipe,
desenvolvendo uma
avaliação crítica dos
desempenhos individuais

Objeto de conhecimento

Habilidades

Projetos Complementares:
hidrossanitário, hidráulico,
elétrico, memorial descritivo.

Compreender e interpretar o
conjunto de projetos de uma
edificação, compatibiliza-los,
entendendo funcionamento
e dimensionamento das
Instalações do sistema
predial de água fria, água
quente, esgoto sanitário e
pluvial, instalações elétricas
e estruturais.
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de acordo com critérios
estabelecidos e o
feedback aos seus pares,
tendo em vista a melhoria
de desempenhos e a
conservação ambiental.
● Unidade curricular III – Estabilidade
Objetivo de aprendizagem: Identificar o comportamento de uma estrutura, seja ela de
qualquer tipo de material.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que
está inserido, a
importância do respeito às
diferenças individuais e a
preservação do meio
ambiente.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Cálculo de reações de apoio;
Diagramas de esforço normal,
cortante e momento fletor;
Noções sobre pórtico; Noções
sobre treliça.

Calcular e identificar o
comportamento de uma
estrutura seja ela de
qualquer tipo de material;
Estudar os diferentes
comportamentos de uma
estrutura;
Identificar as cargas
atuantes em uma estrutura;
Interpretar os tipos de
esforços que atuam em uma
estrutura.

● Unidade curricular IV – Concreto Armado
Objetivo de aprendizagem: Desenvolver projetos de edificações em estrutura de concreto
armado.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Estudo sobre sapatas; Estudo
sobre pilares, vigas, lajes e
escadas.

Calcular, ler e interpretar
projetos de estruturas de
concreto armado;
Identificar os principais
pontos de análise para
execução de um projeto de
estrutura;
Interpretar projetos de
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mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

estrutura;
Desenvolver a locação de
pilares, vigas e lajes em
projetos de estrutura.

● Unidade curricular V – Higiene e Segurança do Trabalho
Objetivo de aprendizagem: Apresentar os principais conceitos associados à higiene
ocupacional e à segurança do trabalho, e as inter-relações com produtividade e
infraestrutura.
Eixos Estruturantes/
Objeto de conhecimento
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
Normas regulamentadoras: NR
(EMIFFTP01) Investigar,
4 – Serviços Especializados em
analisar e resolver
Engenharia de Segurança em
problemas do cotidiano
Medicina do Trabalho, NR 5 pessoal, da escola e do
Serviços Especializados em
trabalho, considerando
Engenharia de Segurança em
dados e informações
Medicina do Trabalho, NR 6 –
disponíveis em diferentes
Equipamentos de Proteção
mídias, planejando,
Individual (EPI), NR 7 desenvolvendo e
Programa de Controle Médico
avaliando as atividades
de Saúde Ocupacional
realizadas,
(PCMSO), NR 8 – Padrões de
compreendendo a
edificações, NR 9 - Programas
proposição de soluções
de Prevenção de Riscos
para o problema
Ambientais, NR 10 - Segurança
identificado, a descrição
em Instalações e Serviços em
de proposições lógicas
Eletricidade, NR 11 –
por meio de fluxogramas,
Transporte, Movimentação,
a aplicação de variáveis e
Armazenagem e Manuseio de
constantes, a aplicação de
Materiais, NR 12 – Segurança
operadores lógicos, de
no Trabalho em Máquinas e
operadores aritméticos, de
Equipamentos, NR 17 –
laços de repetição, de
Ergonomia, NR 18 – Condições
decisão e de condição.
e Meio Ambiente de Trabalho na
Indústria da Construção, NR 21
– Trabalho a Céu Aberto NR 35

Habilidades

Conhecer métodos e
técnicas para prevenir
acidentes do trabalho e
doenças profissionais;
Desenvolver a cultura
preventiva através dos
fundamentos da segurança
do trabalho e higiene
ocupacional;
Aplicar os conhecimentos de
segurança do trabalho ao
ambiente de trabalho e a
todos os seus componentes,
de modo a reduzir até
eliminar os riscos ali
existentes à saúde do
trabalhador.
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– Segurança nas alturas,
Prevenção e combate a
incêndios. Noções de
ergonomia. Primeiros socorros.
● Unidade curricular VI – Materiais de Construção
Objetivo de aprendizagem: Conhecer as propriedades técnicas dos materiais de
construção civil, visando seus empregos corretos, desempenho, economia e
sustentabilidade
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Matérias-primas, Processos de
Produção, Propriedades,
Ensaios, Normalização, Critérios
de Seleção, Controle de
Qualidade e Aplicação de:
Metais, Materiais Betuminosos,
Plásticos e Polímeros,
Madeiras, Vidros, Tintas e
Vernizes, Borracha.

Conhecer as propriedades
dos materiais de construção
civil visando seus corretos
empregos e desempenhos
como também o
conhecimento das técnicas
e ensaios de materiais
analisando as propriedades
físicas e mecânicas,
características tecnológicas,
sustentáveis, especificações
e normas;
Fiscalizar, orientar e
coordenar o uso de
materiais eficientes e
sustentáveis no processo
construtivo.

● Unidade curricular VII – Construção Civil
Objetivo de aprendizagem: Transmitir conhecimentos e práticas técnicas das obras civis,
desde o planejamento até seu efetivo processo produtivo
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento

Objeto de conhecimento

Habilidades

Caracterização de contratos de
execução de obra; Elaboração
de Memorial descritivo;
Cronograma físico-financeiro;
Composição de custo e
orçamento; Estabelecimento de
relações entre planejamento,
controle, acompanhamento e
fiscalização de obra; Práticas e

Organizar o planejamento
da obra, considerando as
etapas de execução, a
atividades precedentes e
críticas, os recursos de
tempo e de mão-de-obra
como também as práticas de
sustentabilidade do
processo construtivo;
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produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

visita técnica de obra.

Orientar, coordenar e
fiscalizar a execução de
obras e de instalações em
edificações como também
avaliar o desempenho da
evolução da obra;
Orientar, coordenar e
fiscalizar a execução de
obras e de instalações em
edificações como também
avaliar o desempenho da
evolução da obra;
Ter competências
relacionadas a liderança de
equipe como também
identificar e solucionar
problemas técnicos e
trabalhistas na construção
civil;
-Auxiliar no estudo e
desenvolvimento de projetos
e pesquisas tecnológicas na
área de edificações.

● Unidade curricular VIII – Instalações
Objetivo de aprendizagem: Apropriar-se dos principais conceitos básicos de instalações,
utilizando parâmetros normativos para estimular as boas práticas em obras e eficiência em
projetos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Dimensionamentos: condutores,
Proteções e Dutos.
Desenvolvimento de Projeto
elétrico. Boas práticas em
instalações.

Conhecer as partes
constituintes dos sistemas
de instalações elétricas;
Dimensionar os sistemas,
seguindo os parâmetros
mínimos estabelecidos por
normas regulamentadoras;
Verificar aspectos locais que
impactam (legislação e
características) no
desenvolvimento de
projetos;
Representar graficamente
em planta com detalhes
possibilitando a execução
dos sistemas na prática.
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Orientações metodológicas
Para garantir um melhor processo de ensino-aprendizagem nas Trilhas de
Aprofundamento em Edificações é preciso garantir que o estudante seja o protagonista em
seu processo formativo. Assim sendo, indica-se a utilização de metodologias ativas.
Sugere-se ainda que no decorrer das Trilhas que se garanta vivências práticas e não
só teóricas.
Recursos






Canteiro de Obras;
Laboratório de Informática;
Laboratório de Materiais de Construção;
Laboratório de Solos;
Laboratório de Topografia.

376

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410:instalações elétricas em
baixa tensão. Rio de Janeiro, 2004.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118:projeto de estruturas de
concreto – procedimento. Rio de Janeiro, 2014a.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6492: representação de
projetos de arquitetura. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8196: emprego de escalas.
Rio de Janeiro: ABNT, 1999.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9050: acessibilidade a
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 13133: Execução de
levantamento topográfico. Rio de Janeiro, 1994.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13994: elevadores de
passageiros -elevadores para transporte de pessoa portadora de deficiência. Rio de Janeiro:
ABNT, 2004.
ARAUJO, J. M. Curso de Concreto Armado. 2. Ed. Rio Grande: Dunas, 2003a.v.2.
BALDAN, R. de L. AutoCAD 2010: Utilizando Totalmente. 1ª edição. São Paulo: Érica, 2009.
520p.
BAUER, L.A. FALCÃO. Materiais de construção. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000. v. 1.
BARBOSA FILHO, A.N. Segurança do trabalho na Construção Civil. São Paulo. Atlas. 2015
BERTOLINI, L. Materiais de construção: patologia, reabilitação, prevenção. São Paulo:
Oficina de Textos, 2010.
BORGES, Alberto de Campos. Práticas das Pequenas Construções: V. 1. Edgard Blucher,
São Paulo, 2009.
BRAGA, B.; HESPANHOL, E.; CONEJO, J. L. Introdução a engenharia ambiental: o desafio
do desenvolvimento sustentável. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.
BRASIL. Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010; institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos; altera a Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dando outras providências.
BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria Nacional de Defesa Civil. Manual de
desastres humanos: desastres humanos de natureza tecnológica– v. 2. – I parte. Brasília,
2003. 452p.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Programa Nacional de Capacitação de gestores
ambientais: licenciamento ambiental.2009.90 p.; il. color. ; 23x28 cm.
BRASIL. Ministério Público do Trabalho e Conselho Federal de Administração. Direitos e
Deveres dos Trabalhadores. 20ª edição – revista e atualizada – maio/2015.
BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Disponível
em: <http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2017-pdf/77451-cnct-3a-edicao-pdf-1/file>.
Acessado em 07 de Outubro de 2021.
BRASIL. Resolução CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002; Publicada no DUO n°136, de
17 de julho de 2002, Seção I, páginas 95-96.
BREVIGLIERO, E.; POSSEBON, J.; SPINELLI, R. Higiene Ocupacional: Agentes Biológicos,
Químicos e Físicos.São Paulo: SENAC, 2015. 8. ed. 920 p.
CALLISTER JR., W.D. Ciência e engenharia de materiais: uma introdução. 7. ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2008.
CAPUTO, H. P.; CAPUTO, A. N. Mecânica de solos e suas aplicações: fundamentos.7ª ed.
Vol. 1. Rio de Janeiro: LTC, 2015.
CARVALHO, R.C.; PINHEIRO, L.M. Cálculo e Detalhamento de Estruturas, v2. 1.ed. São
Paulo: Editora PINI Ltda., 2009. 589p.
CHIAVENATO, Idalberto. Administração de Recursos Humanos. São Paulo: Atlas, 2001.
COMPANHIA DE ELETRIFICAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. –Divisão de
Distribuição. E-321.0001: Padronização de entrada de energia elétrica de consumidores de
baixa tensão. Santa Catarina, 2012.
377

CREDER, Hélio. Instalações hidráulicas e sanitárias. Livros Técnicos e Científicos Editora
S.A, Rio de Janeiro. 1978.
Curso Básico de AutoCAD 2015 - Desenho em 2D para Engenharia Civil. PET/ECV. UFSC.
Florianópolis, 2015.
FANTAZZINI, M. Prevenção de Riscos. Novo Hamburgo, RS: Proteção Publicações e
Eventos, 2013. 152 p.
FERREIRA, P. Desenho de arquitetura. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 2001.
FUSCO, P.B. Técnica de armar as estruturas de concreto. 1. Ed,4. Tiragem. São Paulo: Pini,
1995.
MACINTYRE, Archibald J. Instalações hidráulicas.Rio de Janeiro: Editora Guanabara Dois
S.A., 1982.
MATTOS, Aldo Dórea. Como preparar orçamento de obras. Editora PINI 2010.
MAXIMINIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à Administração. 7ªEd. São Paulo:
ATLAS, 2010.
MELO, Vanderley de Oliveira e Azevedo Netto, José Martiniano de. Instalações prediais
hidráulico-sanitárias.São Paulo: Editora Edgard Blücher Ltda, 1988.
MONTENEGRO, G. A. Desenho arquitetônico. São Paulo: Edgard Blucher, 1978.
MOTTA, Diana Meirelles da Organizadora; PÊGO FILHO, Bolívar Organizador.
Licenciamento ambiental para o desenvolvimento urbano: avaliação de instrumentos e
procedimentos.Rio de Janeiro: IPEA. 2013.
NEUFERT, E. Arte de projetar em arquitetura. Barcelona: Gustavo Gili, 1997.
NOGAMI, J.S. e VILLIBOR, D.F. Pavimentação de Baixo Custo com Solos Lateríticos,
Villibor&Villibor, São Paulo, 1995.
OBERG, L. Desenho arquitetônico. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1979.
OLIVEIRA, Antônio Roberto. Ética profissional. Belém: IFPA; Santa Maria: UFSM, 2012.
80p.
OLIVEIRA, Marcos Bandeira. Google SketchUp Pro: aplicado ao projeto arquitetônico.São
Paulo: Novatec Editora, 2010.
PINTO, C.S. Curso Básico de Mecânica dos Solos. São Paulo: Oficina de Textos, 2000.
SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Educação: Currículo base do ensino médio do
território
catarinense
–
livro
1.
Disponível
em:
file:///C:/Users/Pc/Downloads/CURRI%CC%81CULO%20CADERNO%20%201.pdf
Acessado em 07 de Outubro de 2021.
SALGADO, Julio. Técnicas e Práticas Construtivas para edificações. Editora Érica, São
Paulo, 2009.
SIHN, Ieda M. Nolla; YAMAMOTO, Arisol S. S. Tsuda. Curso de AutoCAD 2000 – Básico.
Vol. 1. São Paulo: MAKRON Books, 2000.

378

Técnico em Portos
Eixo: Infraestrutura
Professores Colaboradores-Elaboradores
Vânia Maria Lenzi
Luiz Martins Junior
Michele Pereira Goes
Bruna Nunes da Silva
Karla PatriciaSabateke
IndiamaraLenzi Pedroso
Jacqueline Voos
Marizete de Paris
Micaela Bona da Veiga
Equipe SED
André Fabiano Bertozzo
Camila de Oliveira Galvagni
Letícia Vieira
Luis Duarte Vieira
RESUMO – APRESENTAÇÃO
O Curos Técnico em Portos visa desenvolver atividades de gerenciamento,
monitoramento, supervisão, programação e controle em operações portuárias diversas.
Habilitação Profissional
Carga Horária Semanal
Carga Horária do curso

Técnico em Portos
16 aulas
1024 horas

OBJETIVOS
Objetivo geral
Formar profissionais autônomos com habilidades e competências voltadas para
atuação na área Portuária, em funções estratégicas, táticas e operacionais, tendo como
base as relações de interface com as operações portuárias, a legislação vigente, a logística
e a gestão de pessoas, de forma a contribuir na inovação, qualidade e melhoria dos
processos logísticos em portos e em empresas prestadoras de serviços portuários.

Objetivos específicos




Desenvolver competências na área portuária, capacitando os estudantes para atuar
com operações portuárias, documentação, informação e legislação pertinente;
Promover o desenvolvimento humano e técnico dos cidadãos, para que estes
possam exercer com conhecimento e autonomia, sua cidadania e possam ocupar
espaço no mercado de trabalho de forma consciente, produtiva e eficaz;
Instruir o estudante na aplicação de conhecimentos, desenvolvendo técnicas,
habilidades e na execução de técnicas de gerenciamento e coordenação de
atividades correlatas à área portuária;
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Fornecer conhecimentos atualizados e aplicáveis ao mercado de trabalho;
Desenvolver o domínio de técnicas básicas de gerenciamento de seres humanos e
de recursos necessários ao exercício da profissão, com foco na área portuária;
Desenvolver o raciocínio lógico, analítico e crítico para a solução de problemas
práticos;
Sensibilizar os estudantes para as questões voltadas para o desenvolvimento
sustentável relacionada à área portuária;
Elevar a qualidade dos produtos e serviços oferecidos pelo mercado, através de
formação técnica profissional.

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
O Técnico em Portos, de acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, será
habilitado para:















Desenvolver atividades de gerenciamento, monitoramento, supervisão,
programação e controle em operações portuárias diversas.
Controlar, programar e coordenar operações de transportes em geral,
inclusive o transporte de cargas perigosas.
Prestar suporte técnico em atividades de armazenagem de cargas, inclusive
armazenagem de cargas perigosas.
Supervisionar operações de embarque, transbordo e desembarque de cargas
entre os diversos modos de transporte.
Prestar suporte técnico para o agenciamento de embarcações.
Encaminhar procedimentos de importação e exportação.
Verificar as condições de segurança dos meios de transportes, equipamentos
utilizados e das cargas.
Programar e supervisionar a manutenção de equipamentos eletromecânicos
de operação portuária.
Verificar e inspecionar a eficiência operacional de equipamentos e veículos.
Interpretar, elaborar e preparar a documentação necessária ao desembaraço
aduaneiro de cargas.
Atender clientes internos e externos.
Elaborar a cotação de preços de serviços de transporte, inclusive transporte
multimodal.
Identificar e programar rotas de transporte de cargas.
Utilizar tecnologias aplicadas ao processo de gestão da informação sobre
condições do transporte e da carga.
Para atuação como Técnico em Portos, são fundamentais:






Conhecimentos e saberes relacionados aos processos de desembaraço
aduaneiro de cargas, transporte terrestre de contêineres, operações
logísticas, transporte e armazenagem de mercadorias perigosas, sistemáticas
de importação e exportação, operações de embarque/desembarque de navios
e logística de armazéns;
Comprometimento com as questões ambientais, sociais e de desenvolvimento
tecnológico, com a solução de problemas e busca por inovações tecnológicas;
Conhecimentos relacionados à liderança de equipes, à solução de problemas
técnicos e trabalhistas e à gestão de conflitos.
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO
Trilhas
Trilha I –
Iniciação aos
conceitos
fundamentais da
Área Portuária

Componentes Curriculares

Logística
Legislação
Inglês Instrumental
Operações Portuárias
Segurança e Saúde do Trabalho
Metodologia Científica e da
Pesquisa
Sistemas de Informações Logísticas
Fundamentos da Administração
Carga Horária da Trilha I
Trilha II – Auxiliar Logística
operacional
Legislação
portuário
Inglês Instrumental
Operações Portuárias
Segurança e Saúde do Trabalho
Comércio Exterior
Gestão de qualidade
Carga Horária da Trilha II
Trilha III –
Logística
Construindo e
Legislação
aprendendo
Inglês Instrumental
sobre as
Comércio Exterior
operações
Operação de Contêiner
portuárias
Gestão Organizacional
Sistemas de Informações Logísticas
Carga Horária da Trilha III
Trilha IV – Portos Legislação
Inglês Instrumental
Comércio Exterior
Produção Textual
Prática profissional
Carga Horária da Trilha IV
Carga Horária Total do Curso Técnico em Portos

Carga
Horária
Semanal
2
2
2
2
2
2

Carga Horária
Semestral

2
2
16 aulas
2
2
2
3
3
2
2
16 aulas
2
2
2
2
4
2
2
16 aulas
2
2
2
3
7
16 aulas

32 horas
32 horas
256 horas
32 horas
32 horas
32 horas
48 horas
48 horas
32 horas
32 horas
256 horas
32 horas
32 horas
32 horas
32 horas
64 horas
32 horas
32 horas
256 horas
32 horas
32 horas
32 horas
48 horas
112 horas
256 horas
1024 horas

32 horas
32 horas
32 horas
32 horas
32 horas
32 horas

TRILHA I - INICIAÇÃO AOS CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA ÁREA
PORTUÁRIA
TEMA: Iniciação aos conceitos fundamentais da Área Portuária
COMPONENTES
CURRICULARES
Logística

Perfil do Professor
Curso Superior em Administração, Administração e Controle, Ciências
Administrativas, Administração de Empresas, Tecnologia e Gestão
Empresarial Tecnologia em Planejamento Administrativo, COM
COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA; ou outros Bacharelados com
complementação pedagógica; ou outros Cursos de Tecnologia, em
cujo Histórico Escolar conste as disciplinas elencadas, com
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Legislação

Inglês Instrumental

Operações
Portuárias

Segurança e Saúde
no Trabalho -

Metodologia
Científica e da
Pesquisa

Sistemas de
Informações
Logísticas -

Fundamentos da
Administração

complementação pedagógica; ou Curso Emergencial de Licenciatura
Plena de Formação de Professores na área.
Curso Superior em Direito e Ciências Jurídicas e Sociais, COM
COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA; ou outros Bacharelados em
cujo Histórico Escolar conste as disciplinas elencadas, COM
COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA; ou outros Cursos de
Tecnologia, em cujo Histórico Escolar conste as disciplinas
elencadas, COM COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA.
Licenciatura Plena em Letras - Inglês, Curso Superior, Secretariado
Bilíngue/Inglês;Curso Superior em Tecnologia em Formação
deSecretariado/Inglês,com complementação Pedagógica; ou outros
Bacharelados, ou outros Cursos de Tecnologia, em cujo Histórico
Escolar constem as disciplinas elencadas, com complementação
pedagógica; ou Curso Emergencial de Licenciatura Plena de
Formação de Professores na área.
Curso Superior em Administração, Administração e Controle, Ciências
Administrativas, Administração de Empresas, Economia, Marketing,
Tecnologiae
Gestão Empresarial Tecnologia em Planejamento Administrativo, com
complementação pedagógica; em cujo Histórico Escolar conste as
disciplinas elencadas ou outros Bacharelados com complementação
pedagógica; ou outros Cursos de Tecnologia, em cujo Histórico
Escolar conste as disciplinas elencadas, com complementação
pedagógica; ou Curso Emergencial de Licenciatura Plena de
Formação de Professores na área.
Curso Superior em Administração, Administração e Controle, Ciências
Administrativas, Administração de Empresas, Economia, Marketing,
Tecnologiae
Gestão Empresarial Tecnologia em Planejamento Administrativo, com
complementação pedagógica; em cujo Histórico Escolar conste as
disciplinas elencadas ou outros Bacharelados com complementação
pedagógica; ou outros Cursos de Tecnologia, em cujo Histórico
Escolar constem as disciplinas elencadas, com complementação
pedagógica; ou Curso Emergencial de Licenciatura Plena de
Formação de Professores na área.
Curso Superior em Computação, Sistema Informação, Comunicação,
Administração, Administração e Controle, Ciências Administrativas,
Administração de Empresas, Tecnologia e Gestão Empresarial
Tecnologia
em
Planejamento
Administrativo,
COM
COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA; ou outros Bacharelados com
complementação pedagógica; ou outros Cursos de Tecnologia, em
cujo Histórico Escolar constem as disciplinas elencadas, com
complementação pedagógica; ou Curso Emergencial de Licenciatura
Plena de Formação de Professores na área.
Curso Superior em Administração, Administração e Controle, Ciências
Administrativas, Administração de Empresas, Tecnologia e Gestão
Empresarial Tecnologia em Planejamento Administrativo, COM
COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA; ou outros Bacharelados com
complementação pedagógica; ou outros Cursos de Tecnologia, em
cujo Histórico Escolar conste as disciplinas elencadas, com
complementação pedagógica; ou Curso Emergencial de Licenciatura
Plena de Formação de Professores na área.
Curso Superior em Administração, Administração e Controle, Ciências
Administrativas, Administração de Empresas, Tecnologia e Gestão
Empresarial; Tecnologia em Planejamento Administrativo, com
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complementação pedagógica; ou outros Bacharelados com
complementação pedagógica; ou outros Cursos de Tecnologia, em
cujo Histórico Escolar conste as disciplinas elencadas, com
complementação pedagógica; ou Curso Emergencial de Licenciatura
Plena de Formação de Professores na área.
OBJETIVO DA TRILHA
Conhecer e aplicar os conceitos logísticos e operações voltadas para as áreas
portuárias, considerando as noções gerais de legislação portuária e marítima.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Logística
Objetivo de aprendizagem: Apropriar-se dos principais conceitos estruturantes da logística,
considerando a sua técnica, aplicação e gestão na área portuária.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que
está inserido, a
importância do respeito às
diferenças individuais e a
preservação do meio
ambiente.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Fundamentos da logística.
Logística, cadeia de
suprimentos (CS) e gestão da
cadeia de suprimentos (GCS ou
SCM); Características dos
modais de transporte.

Reconhecer os principais
conceitos sobre logística e
identificar as atividades de
apoio da logística e
distinguir seus conceitos e
características.

Unidade curricular II – Legislação
Objetivo de aprendizagem: Compreender, analisar e discutir as noções gerais de
legislação no contexto do direito Administrativo, Civil, Empresarial e, principalmente, na área
Portuária.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural

Objeto de conhecimento

Habilidades

Noções Gerais de Legislação
Direito Administrativo.Direito

Apresentar e operacionalizar
o ambiente institucional do
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(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que
está inserido, a
importância do respeito às
diferenças individuais e a
preservação do meio
ambiente.

Civil, Direito Empresarial e
Comercial.Legislação Portuária.

transporte aquaviário e da
atividade portuária brasileira,
a partir do estudo da
legislação portuária.

Unidade curricular III – Inglês Instrumental
Objetivos de aprendizagem:
Apropriar-se de vocabulário a fim de potencializar a escrita e o diálogo em Língua Inglesa
nas diferentes atividades que acontecem na área portuária;
Desenvolver práticas voltadas a aplicação do uso de Língua Inglesa em contextos de
práticas na área portuária.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Estrutura da língua inglesa ao
Nível Básico.
Habilidades textual/
interpretativa e compreensão
auditiva.
Leituras preliminares de textos
técnicos na área portuária.
Oralidade (conversa) técnica e
instrumental.

Compreender e
contextualizar a escrita e o
diálogo da língua inglesa no
contexto da área portuária.

384

Unidade curricular IV – Operações Portuárias
Objetivos de aprendizagem:
Compreender os tipos de operações portuárias, significando os atores envolvidos;
Identificar e compreender quais os equipamentos necessários, as movimentações e normas
técnicas relacionadas às operações portuárias.
Eixos Estruturantes/
Objeto de conhecimento
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
Conceitos de Porto e Terminal
(EMIFFTP02) Levantar e
de Uso Privativo;
testar hipóteses para
Atores e entidades envolvidas;
resolver problemas do
Cargos e funções mais
cotidiano pessoal, da
tradicionais.
escola e do trabalho,
Pátios e armazéns.
utilizando procedimentos
Tipos de carga (classificação),
e linguagens adequados à aplicados à carga geral, a granel
investigação científica.
e unitizada.
Principais equipamentos para
operação de carga geral e suas
funcionalidades.

Habilidades

Identificar e entender as
operações portuárias, a
importância delas para o
desenvolvimento do porto e
as responsabilidades de
cada atividade.

Unidade curricular V – Segurança e Saúde do Trabalho - I
Objetivo de aprendizagem: Identificar e explorar, reconhecendo as normas
regulamentadoras de segurança e medicina do trabalho e a legislação sanitárias dos Portos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que
está inserido, a
importância do respeito às
diferenças individuais e a
preservação do meio
ambiente.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Conceito de Saúde e de
Segurança do Trabalho.
Conceitos de Qualidade de vida
e Custos.
Introdução as Normas
Regulamentadoras.

Desenvolver a mentalidade
prevencionista através da
identificação de possíveis
riscos à segurança.
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Unidade curricular VI – Metodologia Científica e da Pesquisa
Objetivos de aprendizagem:
Analisar e compreender os fundamentos da pesquisa científica, enfatizando as alternativas
metodológicas para o seu planejamento, desenvolvimento, análise e apresentação de
resultados;
Compreender e apropriar-se dos elementos essenciais para a pesquisa científica, bem como
as normas que a regem.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Cientifica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Tipos de pesquisas.
Normas Científicas – ABNT.

Conhecer e explorar os tipos
de pesquisas e Normas
Científicas – ABNT.

Unidade curricular VII – Sistemas de Informações Logísticas - I
Objetivo de aprendizagem:
Analisar e discutir sobre a informação aplicada à Logística, por meio da leitura e pesquisa,
contribuindo intelectualmente em todos os níveis, o teórico, o técnico e o crítico;
Analisar e aplicar conceitosde Sistemas de Informação relacionados à Logística.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP04) Reconhecer
produtos, serviços e/ ou
processos criativos por
meio de fruição, vivências
e reflexão crítica sobre as

Objeto de conhecimento

Habilidades

Conceito e funcionamento de
planilha eletrônica.
Funções e ferramentas
disponíveis em softwares de
planilha eletrônica.
Gerenciamento de informações

Utilizar softwares
específicos pertinentes à
área.
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funcionalidades de
ferramentas de
produtividade,
colaboração e/ou
comunicação.
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

logísticas com a utilização de
planilha eletrônica.
Sistemas de Informação
aplicados à Logística.

Unidade curricular VIII – Fundamentos da Administração
Objetivo de aprendizagem: Entender e apropriar-se dos conceitos fundamentais da
administração, conhecendo as principais teorias administrativas e relacionando com o
contexto portuário.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

Objeto de conhecimento

Habilidades

As contribuições das Teorias da
Administração as suas
principais abordagens;
As principais Funções da
Administração e das
Organizações.
Habilidades e Competências do
Administrador
Papeis do Administrador.

Conhecer e correlacionar
conceitos e princípios de
administração.

TRILHA II - AUXILIAR OPERACIONAL PORTUÁRIO
TEMA: Noções básicas de gestão portuária
COMPONENTES
CURRICULARES
Logística

Perfil do Professor
Curso Superior em Logística, Administração e Controle, Ciências
Administrativas, Administração de Empresas, Segurança e Saúde no
Trabalho, Tecnologia e Gestão Empresarial Tecnologia em
Planejamento Administrativo, COM complementação pedagógica; ou
outros Bacharelados com complementação pedagógica; ou outros
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Legislação

Inglês Instrumental

Operações
Portuárias

Segurança e Saúde
do Trabalho

Comércio Exterior

Gestão da
qualidade

Cursos de Tecnologia, em cujo Histórico Escolar conste as disciplinas
elencadas, com complementação pedagógica.
Curso Superior em Direito e Ciências Jurídicas e Sociais, COM
COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA; ou outros Bacharelados em
cujo Histórico Escolar conste as disciplinas elencadas, COM
COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA; ou outros Cursos de
Tecnologia, em cujo Histórico Escolar conste as disciplinas
elencadas, COM COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA.
Licenciatura Plena Letras - Inglês, Curso Superior, Secretariado
Bilíngue/Inglês;
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior em Tecnologia em
Formação de
Secretariado/Inglês, com complementação Pedagógica; ou outros
Bacharelados, ou outros Cursos de Tecnologia, em cujo Histórico
Escolar constem as disciplinas elencadas, com complementação
pedagógica; ou Curso Emergencial de Licenciatura Plena de
Formação de Professores na área.
Curso Superior em Administração, Administração e Controle, Ciências
Administrativas, Administração de Empresas, Economia, Marketing,
Tecnologia e Gestão Empresarial Tecnologia em Planejamento
Administrativo, com complementação pedagógica; em cujo Histórico
Escolar conste as disciplinas elencadas ou outros Bacharelados com
complementação pedagógica; ou outros Cursos de Tecnologia, em
cujo Histórico Escolar conste as disciplinas elencadas, com
complementação pedagógica; ou Curso Emergencial de Licenciatura
Plena de Formação de Professores na área.
Curso Superior em Administração, Administração e Controle, Ciências
Administrativas, Administração de Empresas, Economia, Marketing,
Tecnologia e Gestão Empresarial Tecnologia em Planejamento
Administrativo, com complementação pedagógica; em cujo Histórico
Escolar conste as disciplinas elencadas ou outros Bacharelados com
complementação pedagógica; ou outros Cursos de Tecnologia, em
cujo Histórico Escolar conste as disciplinas elencadas, com
complementação pedagógica; ou Curso Emergencial de Licenciatura
Plena de Formação de Professores na área.
Curso Superior em Logística, Administração e Controle, Ciências
Administrativas, Administração de Empresas, Segurança e Saúde no
Trabalho,Tecnologia e Gestão Empresarial Tecnologia em
Planejamento Administrativo, COM complementação pedagógica; ou
outros Bacharelados com complementação pedagógica; ou outros
Cursos de Tecnologia, em cujo Histórico Escolar conste as disciplinas
elencadas, com complementação pedagógica.
Curso Superior em Administração, administração e Controle, Ciências
Administrativas, Administração de Empresas, Tecnologia e Gestão
Empresarial Tecnologia em Planejamento Administrativo, COM
COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA; ou outros Bacharelados com
complementação pedagógica; ou outros Cursos de Tecnologia, em
cujo Histórico Escolar conste as disciplinas elencadas, com
complementação pedagógica; ou Curso Emergencial de Licenciatura
Plena de Formação de Professores na área.
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OBJETIVO DA TRILHA
Apresentar os fundamentos e procedimentos aplicados à Gestão Portuária, bem
como introduzir os conceitos básicos do Comércio Exterior Brasileiro e melhoria contínua
nos processos e nos sistemas de questão da qualidade.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Logística
Objetivo de aprendizagem:Investigar e compreender os conceitos de intermodalidade,
multimodalidade, armazenagem e controle da logística portuária e suas interfaces.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que
está inserido, a
importância do respeito às
diferenças individuais e a
preservação do meio
ambiente.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Conceitos de intermodalidade e
multimodalidade.

Compreender a inter-relação
entre Transporte,
Armazenagem e
Informação.

Armazenagem dos Produtos e
Manuseio.
Controle, organização e Espaço
Físico.

Unidade curricular II – Legislação
Objetivo de aprendizagem: Interpretar a legislação trabalhista, a fim de aplicar as
atividades inerentes à organização e a infraestrutura portuária.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e

Objeto de conhecimento

Habilidades

Noções Gerais do Trabalhador – Apresentar e operacionalizar
OGMO;
o ambiente institucional do
Infraestrutura portuáriatransporte aquaviário e da
Instalações Aduaneiras e Porto atividade portuária brasileira,
Seco.
a partir do estudo da
legislação portuária.
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crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que
está inserido, a
importância do respeito às
diferenças individuais e a
preservação do meio
ambiente.
Unidade curricular III – Inglês Instrumental
Objetivo de aprendizagem: Apropriar-se e empregar a escrita e os contextos de uso da
língua inglesa nas diferentes atividades que acontecem na área portuária.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Objeto de conhecimento

Características e construção
do texto administrativo e a
linguagem oficial aplicadas na
produção de documentos e
correspondências oficiais e
empresariais.

Habilidades

Compreender e
contextualizar a escrita e o
diálogo da língua inglesa no
contexto da área portuária.

Unidade curricular IV – Operações Portuárias
Objetivo de aprendizagem: Identificar e aplicar as operações portuárias, compreendendo a
importância delas para o desenvolvimento do porto e as responsabilidades de cada
atividade.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica

Objeto de conhecimento

Habilidades

Procedimentos para

Reconhecer os
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(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.

planejamento da operação com
carga geral, unitizada e a granel
nos portos.
Ciclo de carga;
Apresentar os principais
documentos de uma operação
de carga (mates,
statementoffacts, Bill ofLading,
planos de embarque e
descarga, entre outros);
Planejamentos de embarque e
desembarque de mercadorias
dos navios – Plano de Carga
(planejamento e coordenadas
universais).

procedimentos, os ciclos e o
planejamento das operações
portuárias.

Unidade curricular V – Segurança e Saúde do Trabalho
Objetivo de aprendizagem: Identificar, analisar e apropriar-se das normas
regulamentadoras de segurança e medicina do trabalho e a legislação sanitárias dos Portos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que
está inserido, a
importância do respeito às
diferenças individuais e a
preservação do meio
ambiente.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Normas Regulamentadoras de
Segurança e Medicina do
Trabalho.
Legislação Previdenciária
relativa ao Acidente do
Trabalho.
Noções de Primeiro Socorros
com ênfase na prática.
Responsabilidade Civil e
Criminal do Acidente do
Trabalho.

Desenvolver a mentalidade
prevencionista através da
identificação de possíveis
riscos a segurança e saúde
do colaborador existentes
nas diversas atividades
profissionais.

Unidade curricular VI – Comércio Exterior
Objetivos de aprendizagem:
Desenvolver competências e habilidades que dizem respeito a prática do comércio exterior
no Brasil;
Compreender a prática aduaneira, analisar os órgãos envolvidos e os sistemas integrados.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas

Objeto de conhecimento

Habilidades
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dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

Comércio exterior Brasileiro.
Território Aduaneiro.
Órgãos Intervenientes.
Sistema integrado do Comercio
exterior – SISCOMEX.

Explorar a dinâmica do
comércio exterior no Brasil,
considerando o sistema
integrado e os órgãos
intervenientes.

Unidade curricular VII – Gestão da Qualidade
Objetivo de aprendizagem: Examinar as noções básicas de gestão de qualidade com
ênfase na gestão, produção, normas e organização de sua aplicabilidade na área portuária
na fim de apropriar-se e aplica-las.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Conceitos básicos da qualidade;
Gestão da Qualidade Total;

Instigar a mudança cultural
nas organizações a partir da
aplicação de conceitos de
gestão pela qualidade.

Padronização e ISO 9000;
Programas da qualidade;
Processos de gerenciamento da
qualidade;
Melhoria contínua;
Ferramentas da qualidade;
Ciclo PDCA;
Seis Sigma;
Sustentabilidade.
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TRILHA III – CONSTRUINDO E APRENDENDO SOBRE AS OPERAÇÕES
PORTUÁRIAS
TEMA: Operações portuárias
COMPONENTES
Perfil do Professor
CURRICULARES
Logística
Curso Superior em Administração, Administração e Controle, Ciências
Administrativas, Administração de Empresas, Tecnologia e Gestão
Empresarial Tecnologia em Planejamento Administrativo, COM
COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA; ou outros Bacharelados com
complementação pedagógica; ou outros Cursos de Tecnologia, em cujo
Histórico Escolar conste as disciplinas elencadas, com complementação
pedagógica; ou Curso Emergencial de Licenciatura Plena de Formação
de Professores na área.
Legislação
Curso Superior em Direito e Ciências Jurídicas e Sociais, COM
COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA; ou outros Bacharelados em cujo
Histórico
Escolar
conste
as
disciplinas
elencadas,
COM
COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA; ou outros Cursos de Tecnologia,
em cujo Histórico Escolar conste as disciplinas elencadas, COM
COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA.
Inglês
Licenciatura Plena em Letras - Inglês, Curso Superior, Secretariado
Instrumental
Bilíngue/Inglês;Curso Superior em Tecnologia em Formação
deSecretariado/Inglês, com complementação Pedagógica; ou outros
Bacharelados, ou outros Cursos de Tecnologia, em cujo Histórico
Escolar constem as disciplinas elencadas, com complementação
pedagógica; ou Curso Emergencial de Licenciatura Plena de Formação
de Professores na área.
Comércio
Curso Superior em Logística, Administração e Controle, Ciências
Exterior
Administrativas, Administração de Empresas, Segurança e Saúde no
Trabalho, Tecnologia e Gestão Empresarial Tecnologia em
Planejamento Administrativo, COM complementação pedagógica; ou
outros Bacharelados com complementação pedagógica; ou outros
Cursos de Tecnologia, em cujo Histórico Escolar conste as disciplinas
elencadas, com complementação pedagógica.
Operação de
Curso Superior em Administração, Administração e Controle, Ciências
Contêiner
Administrativas, Administração de Empresas, Tecnologia e Gestão
Empresarial Tecnologia em Planejamento Administrativo, COM
COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA; ou outros Bacharelados com
complementação pedagógica; ou outros Cursos de Tecnologia, em cujo
Histórico Escolar conste as disciplinas elencadas, com complementação
pedagógica; ou Curso Emergencial de Licenciatura Plena de Formação
de Professores na área.
Gestão
Curso Superior em Administração de Empresa e Tecnologia em
Organizacional
Segurança no Trabalho, com complementação pedagógica; ou outros
Bacharelados, ou outros Cursos de Tecnologia, em cujo Histórico
Escolar constem as disciplinas elencadas, com complementação
pedagógica;
ou
Curso Emergencial de Licenciatura Plena de Formação de Professores
na área.
Sistemas de
Curso Superior em Administração, Administração e Controle, Ciências
informações
Administrativas, Administração de Empresas, Tecnologia e Gestão
Logísticas
Empresarial Tecnologia em Planejamento Administrativo, COM
COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA; ou outros Bacharelados com
complementação pedagógica; ou outros Cursos de Tecnologia, em cujo
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Histórico Escolar conste as disciplinas elencadas, com complementação
pedagógica; ou Curso Emergencial de Licenciatura Plena de Formação
de Professores na área.
OBJETIVO DA TRILHA
Aprofundar e aplicar a compreensão das competências técnico-operacionais portuárias.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Logística
Objetivo de aprendizagem: Investigar, analisar e apropriar-se dos conceitos de
planejamento e organização da logística portuária e suas interfaces.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que
está inserido, a
importância do respeito às
diferenças individuais e a
preservação do meio
ambiente.

Objeto de conhecimento

Planejamento, organização
sobre a logística portuária,
operações, racionalização de
rotas, componentes do
sistema logístico, produtos,
estruturas, custos e riscos.

Habilidades

Planejar, colocar em
operação e controlar as
atividades de logística de
uma empresa, utilizando as
metodologias e tecnologias
atualizadas de gestão e
identificando oportunidades
de redução de custos,
aumento da qualidade dos
serviços em geral e aumento
da qualidade de
cumprimento do prazo.

Unidade curricular II – Legislação
Objetivo de aprendizagem: Analisar e interpretar os conceitos e fundamentos do direito do
mar, com base na leitura e interpretação de documentos e leis normativas.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no

Objeto de conhecimento

Habilidades

Direito do Mar;

Investigar as diferentes
áreas do Direito do Mar e os
desafios atuais que os
oceanos e mares enfrentam.

Fundamentos conceituais e
normativos.
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trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que
está inserido, a
importância do respeito às
diferenças individuais e a
preservação do meio
ambiente.
Unidade curricular III – Inglês Instrumental
Objetivo de aprendizagem: Apropriar-se e empregar a escrita e o diálogo da língua inglesa
nas diferentes atividades e contextos em que acontecem na área portuária.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Leitura, compreensão e
interpretação de competências
dos gêneros linguísticos textuais
e documentos portuários da
área técnica, em língua inglesa;

Compreender e
contextualizar a escrita e o
diálogo da língua inglesa no
contexto da área portuária.

Oralidade (conversa) no
contexto da área portuária
eretroportuária.

Unidade curricular IV – Comércio Exterior
Objetivo de aprendizagem: Analisar e interpretar os principais documentos que
determinam e organizam a unidade curricular a respeito do comércio exterior.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas

Objeto de conhecimento

Habilidades
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aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

Principais documentos do
Comercio Exterior.
Classificação Fiscal de
Mercadorias.
Termos Internacionais do
Comércio.
Despacho e desembaraço
aduaneiro.

Capacitar profissionais com
conhecimentos teóricos e
práticos em exportação e
importação.

Unidade curricular V – Operação de Contêiner
Objetivo de aprendizagem: Apropriar-se e ampliar os conhecimentos sobre o uso de
contêiner dentro da cadeia logística, permitindo uma visão (operacional e burocrático) de
utilização desses equipamentos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Caracterização do contêiner
(tipos, tamanhos e
capacidades volumétricas e de
peso, certificação e numeração
do contêiner).
Processo logístico de
transporte de cargas
conteinerizadas.
Fluxo do contêiner vazio e
cheio.
Tipos de operações de
estufagem de contêiner
(procedimentos, riscos
envolvidos (tensões
mecânicas, tensões químicas,
biológicas e climáticas),
cuidados com a carga,
amarrações).

Identificar os tipos de
contêineres, considerando o
processo logístico e o fluxo.

Unidade curricular VI – Gestão Organizacional
Objetivo de aprendizagem: Analisar e compreender o conceito de cultura organizacional e
suas implicações na rotina de trabalho individual e grupal no contexto da prática portuária.
Eixos Estruturantes/

Objeto de conhecimento

Habilidades
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Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que
está inserido, a
importância do respeito às
diferenças individuais e a
preservação do meio
ambiente.

Conceitos: motivação,
relacionamento interpessoal,
ética organizacional, liderança,
grupos e equipes, dinâmica da
organização, qualidade de vida
no trabalho, entre outros.

Conhecer os diversos
elementos típicos do
comportamento
organizacional.

Comportamento humano nas
organizações.
Empreendedorismo
(Comportamento
Empreendedor).

Unidade curricular VII – Sistemas de Informações Logísticas
Objetivos de aprendizagem:
Analisar os principais conceitos e instrumentos para a gestão da informação nas
organizações;
Despertar a criatividade no estudante, para desenvolvimento de ações voltadas à gestão e
tecnologia da informação, como ferramentas gerenciais para a tomada de decisão.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos

Objeto de conhecimento

Habilidades

Conceitos básicos sobre
sistemas de informação.
Sistema de informação.
Processo gerencial e decisão.
Impactos do processamento
eletrônico de dados nos
sistemas de informação.
Projeto e desenvolvimento do
sistema de informação.
Noções de pesquisa
operacional.

Reconhecer os processos
gerenciais utilizados no
Sistema de Informação,
destacando os impactos e
os atores envolvidos.
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criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

TRILHA IV – PORTOS
TEMA: Contextos Portuários
COMPONENTES
CURRICULARES
Legislação

Inglês Instrumental

Comércio Exterior

Produção textual
Práticas
profissionais

Perfil do Professor
Curso Superior em Direito e Ciências Jurídicas e Sociais, COM
COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA; ou outros Bacharelados em cujo
Histórico Escolar conste as disciplinas elencadas, COM
COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA; ou outros Cursos de
Tecnologia, em cujo Histórico Escolar conste as disciplinas elencadas,
COM COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA;
Licenciatura Plena em Letras - Inglês, Curso Superior, Secretariado
Bilíngue/Inglês;Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior em
Tecnologia em Formação deSecretariado/Inglês, com complementação
Pedagógica; ou outros Bacharelados, ou outros Cursos de Tecnologia,
em cujo Histórico Escolar constem as disciplinas elencadas, com
complementação pedagógica; ou Curso Emergencial de Licenciatura
Plena de Formação de Professores na área.
Curso Superior em Logística, Administração e Controle, Ciências
Administrativas, Administração de Empresas, Segurança e Saúde no
Trabalho,Tecnologia e Gestão Empresarial Tecnologia em
Planejamento Administrativo, COM complementação pedagógica; ou
outros Bacharelados com complementação pedagógica; ou outros
Cursos de Tecnologia, em cujo Histórico Escolar conste as disciplinas
elencadas, com complementação pedagógica.
Curso Superior em Licenciatura Plena em Língua Portuguesa.
Licenciatura
Plena
em
Pedagogia,
Informática/Computação,
Licenciatura Plena de FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA ÁREA,
Curso Superior Bacharel em Sistemas de Informação, Ciências da
Computação, Engenharia da Computação, Tecnologia da Informação e
Comunicação, Tecnologia da Computação, Tecnologia de
Desenvolvimento de Sistemas, Administração de Sistemas de
informação, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia
Mecânica, Engenharia de Controle e Automação, Tecnologia em
Mecatrônica, Tecnologia em Automação, Engenharia de Produção
Mecânica com complementação pedagógica; Turismo hotelaria, ou
outros Bacharelados com complementação pedagógica ou outros
Bacharelados em cujo Histórico Escolar conste as disciplinas
elencadas, com complementação pedagógica; ou outros Cursos de
Tecnologia, em cujo Histórico Escolar constem as disciplinas
elencadas, com complementação pedagógica.
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OBJETIVO DA TRILHA
Proporcionar a complementação da formação profissional do estudante, por meio da
prática profissional.
Unidades / Componentes curriculares
Unidade curricular I – Legislação
Objetivo de aprendizagem: Analisar e reconhecer no contexto da área portuária a
aplicação, regulamentação e gestão da legislação aduaneira.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que
está inserido, a
importância do respeito às
diferenças individuais e a
preservação do meio
ambiente.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Regulamento Aduaneiro

Identificar e investigar os
processos que regulamenta
a legislação aduaneira.

Decreto 6.759/2009
Gestão Ambiental

Unidade curricular II – Inglês Instrumental
Objetivo de aprendizagem: Apropriar-se e empregar a escrita e o diálogo da língua inglesa
nos diferentes contextos de uso na área portuária e retroportuária.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre

Objeto de conhecimento

Habilidades

Desenvolvimento de
competências linguísticas em
inglês como língua estrangeira e
técnica.

Compreender e
contextualizar a escrita e o
diálogo da língua inglesa no
contexto da área portuária.

Aplicar a oralidade (conversa)
de forma instrumental de acordo
com as necessidades técnicas
portuária e retroportuária.
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problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.
Unidade curricular III –Comércio Exterior
Objetivo de aprendizagem: Analisar e estabelecer comparações com os conhecimentos
teóricos e práticos sobre exportação e importação.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Regimes aduaneiros especiais.

Identificar os regimes
aduaneiros, os tipos de
comercialização, as
modalidade de pagamentos
e tributos.

Tipos de comercialização.
Modalidades de pagamentos.
Tributos (fator gerador e base
de cálculo)

Unidade curricular IV – Produção Textual
Objetivos de aprendizagem:
Examinar e compreender os mecanismos de organização textual como forma de leitura,
interpretação e produção de textos e projeto de pesquisa no contexto da formação prática
profissional;
Compreender as práticas de linguagem envolvendo a Produção textual e o campo de
atuação na vida pública e das práticas de estudo e pesquisa.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades
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Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.

Elaborar um projeto de
pesquisa;
Aplicar as normas técnicas no
trabalho de pesquisa;

Compreender a forma de
realização da pesquisa e do
cruzamento de dados;
Compreender a forma de
realização da pesquisa e do
cruzamento de dados.

Redação de textos técnicos e
orientação do produto final do
curso.

Unidade curricular V – Prática Profissional
Objetivo de aprendizagem: Complementar a formação profissional do Técnico em Portos,
mediante as atividades da prática.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Normas técnicas na elaboração
de projeto de campo.

Analisar e compreender as
normas e técnicas de
elaboração de projeto de
estágio.

Estágio.

Relatório de estágio com base
na experiência empírica no
campo de investigação.

Orientações metodológicas
Os procedimentos didáticos e metodológicos adotados na trilha para atingir os
objetivos delineados nesta proposta formativa e pedagógica, enfatizam o desenvolvimento
de habilidades, competências e atitudes técnicas, que permitam ao egresso atender às
necessidades do mercado de trabalho pertinente à área portuária. Para isso é fundamental
contextualizar, relacionar a teoria com a prática, mostrando ao(à) estudante que o conteúdo
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é importante e que se pode aplicá-lo numa situação real da profissão. Sendo assim, a
dinâmica curricular se dá por meio de diferentes abordagens metodológicas:
(1) Aula expositiva e dialogada: nas aulas expositivas e dialogadas procura-se desenvolver
atividades de fixação, individual ou em grupo;
(2) Aulas práticas: ocorrem por meio de ações experimentais, tanto práticas com materiais
físicos quanto através de aplicativos para simulação de situações reais;
(3) Seminários e palestras: são abordados conteúdos específicos, apresentados por
professores, estudantes ou profissionais convidados;
(4) Pesquisas: pesquisa bibliográfica utilizando acervo da biblioteca e também consulta a
outros materiais disponibilizados na rede de internet;
(5) Visitas técnicas: propostas de visitas técnicas em portos e, inclusive em empresas do
ramo portuário com a finalidade de complementação da formação profissional.
Recursos







Laboratório de informática
Ficha técnica
Datashow
Equipamentos e materiais
Simuladores
Livros específicos
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RESUMO – APRESENTAÇÃO
O curso de Técnico em Saneamento é ideal para quem deseja ingressar e investir
nessa área de atuação evolutiva com aplicação de estratégias e técnicas que melhoram as
condições básicas de abastecimento de água potável, o manejo e a coleta de esgoto,
drenagem urbana, realizar a manutenção de equipamentos e redes e estruturar o serviço de
coleta de resíduos sólidos das obras. O egreeso poderá fiscalizar atividades e obras,
realizando vistorias, inspeções e análises técnicas de projetos, obras e processos. Com
seus conhecimentos irá controlar os procedimentos de preservação do meio ambiente,
promovendo assim, a educação sanitária e ambiental terá as competências necessárias
para atuar com as demandas do setor de saneamento no Brasil.
O saneamento, mais do que uma necessidade, é um direito de todo ser humano,
constituindo-se num componente indispensável para que se possa ter saúde, dignidade e
bem-estar. A vida em ambientes não saneados leva a aquisição de doenças, que culminam
em baixa produtividade no trabalho em baixo desenvolvimento escolar, além de onerar os
serviços de saúdes.
É fundamentado nesse contexto, por reconhecer a importância estratégica do setor
de Saneamento no país que o técnico em saneamento seja capaz de gerenciar processos
com primor, qualificando e requalificando para que sejam utilizados adequadamente os
métodos, técnicas e procedimentos estabelecidos.

Habilitação Profissional
Carga Horária Semanal
Carga Horária do curso

Saneamento
23 aulas
1472 horas
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OBJETIVOS
Objetivo geral
Formar profissionais técnicos de nível médio no eixo de Infraestrutura, com
Habilitação Técnico em Saneamento visando a qualidade do saneamento básico.
Objetivos específicos












Oferecer elementos para o desempenho de atividades relacionadas ao
dimensionamento de execução de sistemas de abastecimento de águas;
Proporcionar conhecimentos para executar sistemas de redes de esgotos;
Gerar novas possibilidades de perfil de saber fazer e gerenciar o processo de
projetos em saneamento de rede rural e urbana;
Utilizar métodos e técnicas de procedimentos dentro dos padrões estabelecidos;
Elaborar e executar representações gráficas de projetos de redes de água e esgoto;
Oferecer ao estudante desenvolvimento humano, técnico e científico através de uma
abordagem integradora entre o Ensino Médio e Técnico;
Despertar no estudante a busca do equilíbrio entre sociedade e meio ambiente;
Aplicar normas, métodos, técnicas e procedimentos estabelecidos visando à
qualidade e produtividade dos processos construtivos e de segurança dos
trabalhadores;
Elaborar cronograma e orçamentos, orientando, acompanhando e controlando as
etapas da construção;
Executar e auxiliar trabalhos de levantamentos topográficos, locação e demarcações
de terrenos;
Supervisionar a execução de projetos, coordenando equipes de trabalho.

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
O Técnico em Saneamento será habilitado para:












Coordenar projetos e obras de aterros sanitários.
Supervisionar a disposição e a reciclagem de resíduos em unidades de
compostagem.
Desenvolver, coordenar e executar projetos de obras de sistemas e estação de
tratamento de águas (captação, transporte, tratamento e distribuição) e de esgotos
(coleta, transporte, tratamento e disposição final).
Executar e fiscalizar obras de drenagem urbana.
Realizar a manutenção de equipamentos e redes.
Estruturar o serviço de coleta de resíduos sólidos das obras.
Controlar os procedimentos de preservação do meio ambiente.
Fiscalizar atividades e obras.
Realizar vistorias, inspeções e análises técnicas de projetos, obras e processos.
Promover a educação sanitária e ambiental.
Elaborar orçamentos de obras e serviços de saneamento básico.

Para atuação como Técnico em Saneamento, são fundamentais:
 Conhecimentos e saberes relacionados às atividades de planejamento e elaboração
de projetos, associados à operação e manutenção de sistemas e estação de
tratamento de águas e esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana, respeitando as
normas de higiene, saúde e segurança no trabalho.
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 Agir com ética, tendo compromisso com a viabilidade técnico-econômica e com a
preservação do meio ambiente, nutrindo espírito inovador e empreendedor, e com
capacidade de supervisionar equipes visando de solucionar problemas técnicos e
trabalhistas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO
Trilhas
Trilha I –
Saneamento 1

Componentes Curriculares

Carga
Horária
Semanal
03
03
03
02
03
03
03
03
23 aulas
03
03
03
02
03
03
03
03
23 aulas
03
02
03

Hidrostática
Desenho Técnico
Materiais de Construção
Legislação Ambiental
Tratamento de Resíduos Sólidos
Instalações Prediais
Fundamentos de CAD
Mecânica dos Solos
Carga Horária da Trilha I – Saneamento 1
Trilha II –
Hidrostática
Saneamento 2
Desenho Técnico
Materiais de Construção
Legislação Ambiental
Tratamento de Resíduos Sólidos
Instalações Prediais
Fundamentos de CAD
Mecânica dos Solos
Carga Horária da Trilha II – Saneamento 2
Trilha III –
Topografia
Saneamento 3
Sistema de Abastecimento de Água
Implantação e Planejamento de
Redes Hidrosanitárias
Ações Socioambientais
02
Química Ambiental e Experimental
04
Sistemas Urbanos de água e Esgoto
02
Fundamentos de CAD
02
Práticas Profissionais
05
23 aulas
Carga Horária da Trilha III – Saneamento 3
Trilha IV –
Topografia
03
Saneamento 4
Sistema de Abastecimento de Água
02
Implantação e Planejamento de
03
Redes Hidrosanitárias
Ações Socioambientais
02
Química Ambiental e Experimental
04
Sistemas Urbanos de água e Esgoto
02
Fundamentos de CAD
02
Práticas Profissionais
05
23 aulas
Carga Horária da Trilha IV – Saneamento 4
Carga Horária Total do Curso Técnico em Saneamento

Carga
Horária
Semestral
48
48
48
32
48
48
48
48
368 horas
48
48
48
32
48
48
48
48
368 horas
48
32
48
32
64
32
32
80
368 horas
48
32
48
32
64
32
32
80
368 horas
1472 horas
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TRILHA I – SANEAMENTO 1
COMPONENTES
CURRICULARES
Hidrostática
Desenho Técnico
Materiais
de
Construção
Legislação
Ambiental
Tratamento
de
Resíduos Sólidos
Instalações Prediais

Fundamentos
CAD

Perfil do Professor
Curso Superior em Engenharia Sanitária, Engenharia de
Agrimensura, Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo, Ciências
Biológicas, Biologia, SANEAMENTO AMBIENTAL Tecnologia em
Gestão e Saneamento Ambiental, Tecnologia em SISTEMA URBANO
DE ESGOTO, Gestão e Saneamento Ambiental, Tecnologia
Hidráulica e Saneamento Ambiental, Tecnologia em Saneamento
Ambiental e Tecnologia Sanitária, com Complementação Pedagógica;
ou outrosBacharelados com Complementação Pedagógica; ou outros
Cursos de Tecnologia, em cujo Histórico Escolar conste as disciplinas
elencadas, com Complementação Pedagógica; ou Curso Emergencial
de Licenciatura Plena de Formação de Professores na área.

de

Mecânica dos Solos

OBJETIVOS DA TRILHA







Conhecer aspectos fundamentais da hidrostática;
Desenvolver habilidades para o desenho;
Conhecer as propriedades, qualidades e utilização dos materiais empregados na
indústria da construção civil;
Conhecer o conceito Direito aplicado à sua especialidade;
Estimular à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e
serviços e seus resíduos;
Elaborar de projetos e dimensionamento de reservatórios e tubulações de água fria;
Implementar o programa gráfico AUTOCAD no trabalho do Técnico em Saneamento;
Introduzir a classificação de solos e seus elementos.

Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Hidrostática
Objetivo de aprendizagem: Proporcionar aos estudantes os conhecimentos e aspectos
fundamentais da hidrostática e a importância da mecânica dos fluídos aplicados ao
saneamento.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da

Objeto de conhecimento

Habilidades

Grandezas da Física e da
Mecânica dos fluidos.
Introdução ao estudo da
hidráulica. Hidrodinâmica dos
fluidos perfeitos. Hidrodinâmica

Compreender as equações
e Princípios da física
aplicada a Hidrostática;
Identificar as unidades de
Grandeza;
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escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.

dos fluidos naturais.

Interpretar resultados quanto
ao Estudo da Hidráulica.

● Unidade curricular II – Desenho Técnico
Objetivo de aprendizagem: Capacitar os estudantes a desenvolver habilidades para o
manuseio dos instrumentos de desenho, na execução de processos geométricos, desenhos
em escala, execução de vistas ortográficas e perspectivas.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP04) Reconhecer
produtos, serviços e/ ou
processos criativos por
meio de fruição, vivências
e reflexão crítica sobre as
funcionalidades de
ferramentas de
produtividade,
colaboração e/ou
comunicação.

Objeto de conhecimento

Habilidades

O desenho (Expressão Gráfica)
no contexto das diversas áreas
profissionais; Fundamentos do
desenho geométrico.
Instrumentos de desenho.
Noções de paralelismo,
perpendicularíssimo. Noções de
geometria descritiva: ponto, reta
e plano. Noções de visualização
espacial. Vistas ortográficas
principais: vista frontal, lateral
direta e esquerda e vistas
superior. Perspectivas: tipos,
perspectivas isométricas.

Entender os conceitos
básicos do desenho técnico;
Identificar a linguagem da
expressão gráfica, a leitura
das plantas dos
equipamentos, vistas, cortes
e perspectivas;
Aplicar normas técnicas e
convenções na elaboração
de desenho.

● Unidade curricular III – Materiais de Construção
Objetivos de aprendizagem:
Propiciar ao estudante o conhecimento das propriedades, qualidades e utilização dos
materiais empregados na indústria da construção civil;
Propiciar ao estudante condições para a realização de especificações dos materiais,
estabelecendo, simultaneamente, os padrões mínimos de qualidade, segundo as normas
brasileiras.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Rochas, agregados graúdos e
miúdos, aglomerantes,
argamassas, concreto, aços,
aditivos para concreto, materiais
cerâmicos, madeiras, materiais
elétricos, materiais hidro
sanitários. Orçamento de
sistema individual de

Identificar os materiais
utilizados na construção.
Identificar as propriedades
físicas e mecânicas dos
materiais;
Relacionar a aplicação dos
materiais específicos para
cada serviço;
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mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

tratamento.

Exemplificar os métodos
construtivos;
Saber elaborar orçamentos
dos sistemas
hidrossanitários.

● Unidade curricular IV – Legislação Ambiental
Objetivo de aprendizagem: Propiciar ao estudante conhecimentos que irão auxiliar no
desempenho de sua função profissional, potencializado sua qualificação para o trabalho, o
exercício da cidadania e a consciência ambiental.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas, criativas e
inovadoras para
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ ou à
comunicação, observando
a necessidade de seguir
as boas práticas de
segurança da informação
no uso das ferramentas.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Fundamentos do Direito;
Introdução ao Direito Ambiental
Políticas públicas de
Saneamento; Introdução ao
Direito Ambiental; Legislação
Ambiental Brasileira; Legislação
de Recursos Hídricos.

Conhecer o conceito Direito
aplicado à sua
especialidade;
Conhecer e compreender a
Política Nacional, do Meio
Ambiente;
Conhecer a competência
dos órgãos de fiscalização
ambiental em nosso Estado;
Conhecer as principais leis
de proteção ambiental.

● Unidade curricular V – Tratamento de Resíduos Sólidos
Objetivo de aprendizagem: Propiciar aos estudantes o conhecimento sobre os diferentes
tipos de resíduos sólidos, sua classificação, problemática ambiental, possibilidades de
gerenciamento adequado e desafios tecnológicos a serem superados.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários

Objeto de conhecimento

Habilidades
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Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP10) Avaliar as
relações entre a formação
escolar, geral e
profissional, e a
construção da carreira
profissional, analisando as
características do estágio,
do programa de
aprendizagem
profissional, do programa
de trainee, para identificar
os programas alinhados a
cada objetivo profissional.

Resíduos Sólidos: Classificação,
características,
acondicionamento, coleta,
transporte, limpeza pública,
redução, reutilização,
reciclagem.

Estimular à adoção de
padrões sustentáveis de
produção e consumo de
bens e serviços;
Adotar, desenvolver o
aprimoramento de
tecnologias limpas como
forma de minimizar impactos
ambientais;
Incentivar o
desenvolvimento de
sistemas de gestão
ambiental e empresarial
voltados para a melhoria dos
processos produtivos e ao
reaproveitamento dos
resíduos sólidos.

● Unidade curricular VI – Instalações Prediais
Objetivo de aprendizagem: Oferecer o conhecimento técnico e profissional para
elaboração de projetos e dimensionamento de reservatórios e tubulações de água fria.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Fossas sépticas: emprego,
funcionamento,
dimensionamento. Filtros,
sumidouro, emprego,
funcionamento,
dimensionamento. Instalações
de águas pluviais.

Reconhecer peças
hidráulicas e saber
dimensionar o reservatório e
tubulações de sistemas de
água fria;
Elaborar projetos.
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Unidade curricular VII – Fundamentos de CAD
Objetivo de aprendizagem: Implementar o programa gráfico AUTOCAD no trabalho do
Técnico em Saneamento, como importante ferramenta para criar desenhos com precisão,
qualidade e rapidez no planejamento, execução e gerenciamento dos projetos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP04) Reconhecer
produtos, serviços e/ ou
processos criativos por
meio de fruição, vivências
e reflexão crítica sobre as
funcionalidades de
ferramentas de
produtividade,
colaboração e/ou
comunicação.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Conhecendo o AUTOCAD.
Comandos básicos do
AUTOCAD. Comandos de
visualização e precisão.
Modificação de um desenho.
Definindo e inserindo blocos.
Definindo camada. Modificação
das propriedades de um
desenho. Trabalhando com
hachuras e preenchimentos.
Trabalhando com textos.
Cálculo de áreas, distâncias e
outros.

Conhecer o programa e
seus atributos;
Fazer um paralelo entre o
sistema de desenho
tradicional e o sistema
informatizado;
Identificar as vantagens do
uso do sistema para
elaboração de projetos;
Utilizar as ferramentas,
comandos e atalhos;
Executar exercícios para
ampliar a utilização das
ferramentas de atalhos;
Analisar e interpretar
projetos;
Exercitar as ferramentas
necessárias à elaboração da
arte final do desenho e
realizar a impressão de
desenhos técnicos.

● Unidade curricular VIII – Mecânica dos Solos
Objetivo de aprendizagem: Proporcionar ao estudante o conhecimento sobre os solos,
considerando sua utilização como bases de obras e material de construção.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Introdução; Classificação de
solos; Elementos constituintes
de um solo Perfis de solo;
Granulometria; Teor de umidade
através da estufa e índices
físicos; Granulometria.

Aplicar os conhecimentos
adquiridos em obras de
saneamento;
Identificar métodos de
ensaios tecnológicos,
interpretar e aplicar em
obras de saneamento.
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TRILHA II – SANEAMENTO 2
COMPONENTES
CURRICULARES
Hidrostática
Desenho Técnico
Materiais
de
Construção
Legislação Ambiental
Tratamento
de
Resíduos Sólidos
Instalações Prediais
Fundamentos de CAD
Mecânica dos Solos

Perfil do Professor
Curso Superior em Engenharia Sanitária, Engenharia de
Agrimensura, Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo,
Ciências Biológicas, Biologia, SANEAMENTO AMBIENTAL
Tecnologia em Gestão e Saneamento Ambiental, Tecnologia em
SISTEMA URBANO DE ESGOTO,Gestão e Saneamento
Ambiental, Tecnologia Hidráulica e Saneamento Ambiental,
Tecnologia em Saneamento Ambiental e Tecnologia Sanitária,
com Complementação Pedagógica; ou outrosBacharelados com
Complementação Pedagógica; ou outros Cursos de Tecnologia,
em cujo Histórico Escolar conste as disciplinas elencadas, com
Complementação Pedagógica; ou Curso Emergencial de
Licenciatura Plena de Formação de Professores na área.

OBJETIVO DA TRILHA








Propiciar aos estudantes o conhecimento sobre as noções de dimensionamento de
estruturas hidráulicas;
Capacitar o estudante para executar projeto arquitetônico completo: orçamento de
Sistemas Urbanos de água, esgotos e drenagem;
Compreender os mecanismos do Estudo de Impacto Ambiental na esfera jurídica;
Certificar destino correto dos resíduos;
Conhecer a execução de instalações de rede de esgoto e pluvial;
Capacitar o uso dos comandos de construção, visualização, edição em AUTOCAD;
Compreender o método de sondagem, profundidade, locação dos furos e sistema
unificado de classificação.

Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Hidrostática
Objetivo de aprendizagem: Propiciar aos estudantes o conhecimento sobre as noções de
dimensionamento de estruturas hidráulicas e a análise de perdas de cargas nos condutos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Dimensionamentos de
tubulações, conjunto moto
bomba e cálculo das perdas de
carga. Escoamentos em
condutos livres. Hidrostática:
Pressão e empuxo.

Fixar as dimensões das
tubulações, bem como no
conjunto Moto – Bomba;
Identificar as situações de
perdas de cargas reais e
equivalentes nas
tubulações;
Trabalhar com pressão e
empuxo no uso na
hidráulica/sanitária.
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● Unidade curricular II – Desenho Técnico
Objetivo de aprendizagem: Capacitar o estudante para ler, interpretar e executar projeto
arquitetônico, planta baixa, cortes, fachadas e projeto Hidrossanitário.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP04) Reconhecer
produtos, serviços e/ ou
processos criativos por
meio de fruição, vivências
e reflexão crítica sobre as
funcionalidades de
ferramentas de
produtividade,
colaboração e/ou
comunicação.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Representação Arquitetônica de
desenho de planta baixa, cortes,
fachadas, coberturas,
hidrossanitário.

Elaborar projetos através do
desenho técnico;
Interpretar e elaborar vistas
e perspectivas;
Ler projetos em obra;
Ter capacidade para
repassar informações do
projeto para terceiros;
Organizar e interpretar
dados e informações;
Interpretar legislação e
normas técnicas;
Selecionar convenções de
desenho técnico;
Interpretar convenções de
desenho técnico;
Fazer uso do desenho
técnico para mostrar suas
intenções de projeto.

● Unidade curricular III – Materiais de Construção
Objetivos de aprendizagem:
Capacitar para a formulação de orçamentos, contendo programação de pesquisas e
análises experimentais;
Identificar as propriedades dos materiais empregados na confecção de argamassas e nas
estruturas de concreto, metálicas e de madeira.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e

Objeto de conhecimento

Habilidades

Orçamento de Sistemas.
Urbanos de Esgotos.
Orçamento de Drenagem:
Orçamento de Sistemas
Urbanos de Esgotos. Canal e
Manilhas.

Elaborar orçamentos
norteados pelas regras e
critérios da lei, com o fim de
estabelecer parâmetros de
preços para a licitação e
contratação do objeto
proposto;
Desenvolver orçamentos
sendo fiel ao que propõe o
objeto em questão,
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avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

respeitando ao que for
determinado, ao menos,
pelo Projeto Básico;
Representar a realidade do
mercado, em relação aos
preços utilizados.

● Unidade curricular IV – Legislação Ambiental
Objetivo de aprendizagem: Propiciar ao estudante conhecimentos que irão auxiliar no
desempenho de sua função profissional, proporcionando sua qualificação para o trabalho, o
exercício da cidadania e a consciência ambiental.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas, criativas e
inovadoras para
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ ou à
comunicação, observando
a necessidade de seguir
as boas práticas de
segurança da informação
no uso das ferramentas.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Estudos de Impacto Ambiental
no Direito Brasileiro. Proteção
ambiental. Reparação do Dano
ambiental. Acesso ao judiciário.
Lei – Estatuto da cidade. Plano
Diretor.

Distinguir os mecanismos do
Estudo de Impacto
Ambiental;
Conhecer das Licenças
Ambientais;
Ter conhecimento do
processo criminal ambiental
e do processo administrativo
ambiental;
Compreender os
mecanismos do Estudo de
Impacto Ambiental – EIA e
do Relatório de Impacto
Ambiental – RIMA;
Ter noção do processo
crime ambiental e do
processo administrativo
ambiental;
Ter conhecimento do
Estatuto da Cidade e do
Plano Diretor.

● Unidade curricular V – Tratamento de Resíduos Sólidos
Objetivo de aprendizagem: Propiciar aos estudantes o conhecimento sobre possibilidades
de gerenciamento adequado e desafios tecnológicos a serem superados.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP10) Avaliar as
relações entre a formação
escolar, geral e
profissional, e a
construção da carreira
profissional, analisando as
características do estágio,
do programa de
aprendizagem
profissional, do programa
de trainee, para identificar
os programas alinhados a
cada objetivo profissional.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Coleta seletiva, compostagem,
incineração e disposição final
(aterro sanitário). Resíduos de
serviços de saúde, 7Rs

Reduzir o consumo de
recursos naturais e geração
de resíduos, e assim evitar
problemas com multas
ambientais ou inadimplência
legal, preconizando o
respeito a toda legislação
vigente;
Propor ações para que as
pessoas separem
adequadamente os resíduos
pós consumo e que a coleta
chegue aos locais geradores
dos resíduos;
Certificar se o resíduo terá o
destino ideal.

● Unidade curricular VI – Instalações Prediais
Objetivo de aprendizagem: Oportunizar aos educandos conhecimentos para a execução
de instalações de rede de esgoto e pluvial, com dimensionamento de tubulações, fossa,
filtro, sumidouro e tubulações.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Fossas sépticas: emprego,
funcionamento,
dimensionamento. Filtros,
sumidouro, emprego,
funcionamento,
dimensionamento. Instalações
de águas pluviais.

Dimensionar as tubulações
de esgoto, fossa, filtro e
sumidouro;
Elaborar projetos de águas
pluviais que inclui, calhas e
área de captação.
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Unidade curricular VII – Fundamentos de CAD
Objetivo de aprendizagem: Conhecer comandos de construção, visualização, edição,
textos, biblioteca de símbolos, escalas, contagem, espessura de traçados, impressão,
padrões gráficos e normativas.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP04) Reconhecer
produtos, serviços e/ ou
processos criativos por
meio de fruição, vivências
e reflexão crítica sobre as
funcionalidades de
ferramentas de
produtividade,
colaboração e/ou
comunicação.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Projeto arquitetônico residencial.

Executar exercícios para
ampliar a utilização das
ferramentas de atalhos;
Gerenciar o projeto através
da criação de layers
(projetos em camadas);
Dimensionar a área de
trabalho, seguindo as
necessidades para a criação
de cada projeto;
Reproduzir projetos;
Configurar os arquivos para
impressão com o uso do
“paperspace”.

● Unidade curricular VIII – Mecânica dos Solos
Objetivos de aprendizagem:
Capacitar os estudantes para execução de vários ensaios de laboratório de mecânica dos
solos;
Habilitar os estudantes sobre conhecimentos básicos sobre métodos de investigação de
solos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Limites LL e LP; Sondagem,
profundidade, locação dos furos
da sondagem; sistema unificado
de classificação, limite de
liquidez do solo, limite de
plasticidade do solo, índice de
suporte Califórnia.

Realizar ensaios de
laboratório e interpretar os
resultados obtidos;
Interpretar sondagens
destinadas a construção
civil.
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TRILHA III – SANEAMENTO 3
COMPONENTES
CURRICULARES
Topografia
Sistema de
Abastecimento de
Água
Implantação e
Planejamento de
Redes Hidrossanitárias
Ações Socioambientais
Química Ambiental e
Experimental
Sistemas Urbanos de
água e Esgoto
Fundamentos de CAD
Práticas Profissionais

Perfil do Professor
Curso Superior em Engenharia Sanitária, Engenharia de
Agrimensura, Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo,
Ciências Biológicas, Biologia, SANEAMENTO AMBIENTAL
Tecnologia em Gestão e Saneamento Ambiental, Tecnologia em
SISTEMA URBANO DE ESGOTO, Gestão e Saneamento
Ambiental, Tecnologia Hidráulica e Saneamento Ambiental,
Tecnologia em Saneamento Ambiental e Tecnologia Sanitária,
com Complementação Pedagógica; ou outrosBacharelados com
Complementação Pedagógica; ou outros Cursos de Tecnologia,
em cujo Histórico Escolar conste as disciplinas elencadas, com
Complementação Pedagógica; ou Curso Emergencial de
Licenciatura Plena de Formação de Professores na área.

OBJETIVOS DA TRILHA









Proporcionar ao estudante uma ampla percepção da aplicabilidade da topografia no
desenvolvimento de projetos afins;
Compreender os conhecimentos básicos ligados à importância dos Sistemas de
abastecimento de água;
Projetar em AUTOCAD Instalações de água fria, esgoto sanitário e águas pluviais;
Conhecer problemas e soluções ambientais educação ambiental;
Conhecer as características das águas de abastecimento em análise química;
Conhecer a aplicabilidade da distribuição de água;
Projetar estações de tratamento água e esgoto em AUTOCAD;
Identificar oportunidades de formação profissional existentes no mundo do trabalho e
o alinhamento das oportunidades ao projeto de vida.

Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Topografia
Objetivo de aprendizagem: Proporcionar aos estudantes conhecimentos necessários
acerca de interpretações de projetos e do levantamentos de dados em campo,
contemplando toda a superfície terrestre, capacitando-os a solucionar possíveis problemas
práticos relacionados a topografia do local.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos

Objeto de conhecimento

Habilidades

Introdução ao estudo da
Topografia; Plano topográfico.
Plantas topográficas; Desenho e
interpretação de plantas;
Planimetria. Introdução ao
desenho topográfico. Cálculo de
volume com base em um

Conhecer a aplicabilidade
da topografia no
desenvolvimento de projetos
e afins;
Conhecer os equipamentos
topográficos bem como a
finalidade específica decada
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e linguagens adequados à
investigação científica.

levantamento topográfico.
Noções de GPS.

um.

● Unidade curricular II – Sistema de Abastecimento de Água
Objetivo de aprendizagem: Fornecer ao estudante conhecimentos básicos sobre os
sistemas de abastecimento e captação de água.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Sistema de Tratamento e
Abastecimento de Água:
Captação e abastecimento de
águas. Reserva de água: poço,
cisternas, reservatórios;
Tratamento da água: fervura,
desinfecção, filtração.

Compreender os
conhecimentos básicos
ligados à importância dos
Sistemas de
Abastecimento de Água
para a qualidade de vida da
população;
Reconhecer as
características da água e da
estrutura de abastecimento
público;
Estabelecer critérios para o
seu controle de qualidade da
água.

● Unidade curricular III – Implantação e Planejamento de Redes Hidrossanitárias
Objetivo de aprendizagem: Fornecer aos estudantes conhecimentos básicos de
Instalações de água fria. Instalações de esgoto sanitário, instalações de águas pluviais em
AUTOCAD.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas, criativas e
inovadoras para
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ ou à
comunicação, observando
a necessidade de seguir
as boas práticas de
segurança da informação

Objeto de conhecimento

Habilidades

Instalações de água fria.
Instalações de esgoto sanitário.
Instalações de águas pluviais.

Conhecer a terminologia e
conceitos fundamentais
pertinentes;
Compreender a importância
e funcionamento das
instalações;
Elaborar estudo da
concepção dos sistemas.
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no uso das ferramentas.
● Unidade curricular IV – Ações Socioambientais
Objetivo de aprendizagem: Fornecer aos estudantes conhecimentos básicos sobre
problemas e soluções ambientais locais, educação ambiental e intervenção social.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas, criativas e
inovadoras para
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ ou à
comunicação, observando
a necessidade de seguir
as boas práticas de
segurança da informação
no uso das ferramentas.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Problemas e Soluções
Ambientais Locais. Educação
Ambiental e Intervenção Social.

Compreender os conceitos
de meio ambiente,
sustentabilidade e
desenvolvimento
sustentável;
Compreender a relação
entre o homem, à vida em
sociedade e o meio
ambiente;
Compreender a evolução
dos problemas ambientais
globais;
Conhecer as principais
conferências relacionadas
ao meio ambiente.

● Unidade curricular V – Química Ambiental e Experimental
Objetivos de aprendizagem:
Conhecer as características das águas de abastecimento;
Compreender os limites dos padrões de potabilidade das águas de abastecimento;
Realizar medições através de análises físico-químicas de águas de abastecimento.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a

Objeto de conhecimento

Habilidades

Características das águas de
abastecimento. Padrões de
Potabilidade. Análises físicoquímicas de águas de
abastecimento.

Realizar e contextualizar
medidas de parâmetros
ambientais básicos,
determinar propriedades
físico-químicas e estudar
sua correlação com
fenômenos ambientais;
Determinar de propriedades
químicas de águas naturais.
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proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.
● Unidade curricular VI – Sistemas Urbanos de água e esgoto
Objetivo de aprendizagem: Oferecer ao estudante o conhecimento aplicado a distribuição
de água e os aspectos que contemplam um sistema urbano de água.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Socicultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Sistemas urbanos de água:
Elementos para execução do
projeto; mananciais
abastecedores; Adução; Redes
de distribuição de água;
Estações elevatórias de água;
rede de drenagem pluvial.

Projetar sistemas urbanos
de distribuição de água.

Unidade curricular VII – Fundamentos de CAD
Objetivo de aprendizagem: Adquirir conhecimentos de desenho em sistema digital de
representação gráfica (CAD) para projetos de estações de tratamento água e esgoto.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades
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Processos Criativos
(EMIFFTP04) Reconhecer
produtos, serviços e/ ou
processos criativos por
meio de fruição, vivências
e reflexão crítica sobre as
funcionalidades de
ferramentas de
produtividade,
colaboração e/ou
comunicação.

Projetos Arquitetônico (estações
elevatórias), (Estação de
tratamento de água e estação
de tratamento de esgotos)
esquemático.

Executar exercícios para
ampliar a utilização das
ferramentas de atalhos;
Gerenciar projetos através
da criação de layers(projetos
em camadas);
Dimensionar a área de
trabalho, seguindo as
necessidades para a criação
de cada projeto.

● Unidade curricular VIII – Práticas Profissionais
Objetivo de aprendizagem: Possibilitar aos estudantes a relação teoria e prática durante a
assistência prestada, desenvolver
técnicas específicas, com acompanhamento do
professor supervisor, representando o momento que oportunizará ao estudante o
conhecimento da realidade.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.
(EMIFFTP12) Empreender
projetos pessoais ou
produtivos, considerando
o contexto local, regional,
nacional e/ou global, o
próprio potencial, as
características dos cursos
de qualificação e dos
cursos técnicos, do
domínio de idiomas
relevantes para o mundo
do trabalho, identificando
as oportunidades de
formação profissional

Objeto de conhecimento

Habilidades

Subsídios teórico-práticos para
o exercício da prática
profissional e identificação da
viabilidade da prática
profissional, contato e
elaboração do projeto
propositivo para instituição onde
realizarásua prática profissional.

Conhecer a estrutura e o
funcionamento das
instituições;
Respeitar a hierarquia
institucional.
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existentes no mundo do
trabalho e o alinhamento
das oportunidades ao
projeto de vida.

TRILHA IV – SANEAMENTO 4
COMPONENTES
CURRICULARES
Topografia
Sistema de
Abastecimento de
Água
Implantação e
Planejamento de
Redes
Hidrossanitários
Ações
Socioambientais
Química Ambiental
e Experimental
Sistemas Urbanos
de água e Esgoto
Fundamentos de
CAD
Práticas
Profissionais

Perfil do Professor
Curso Superior em Engenharia Sanitária, Engenharia de Agrimensura,
Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas,
Biologia, SANEAMENTO AMBIENTAL Tecnologia em Gestão e
Saneamento Ambiental, Tecnologia em SISTEMA URBANO DE
ESGOTO, Gestão e Saneamento Ambiental, Tecnologia Hidráulica e
Saneamento Ambiental, Tecnologia em Saneamento Ambiental e
Tecnologia Sanitária, com Complementação Pedagógica; ou
outrosBacharelados com Complementação Pedagógica; ou outros
Cursos de Tecnologia, em cujo Histórico Escolar conste as disciplinas
elencadas, com Complementação Pedagógica; ou Curso Emergencial
de Licenciatura Plena de Formação de Professores na área.

OBJETIVOS DA TRILHA






Planejar, executar e fazer o levantamento topográfico;
Fazer o dimensionamento hidráulico de redes de abastecimento de água;
Elaborar relatórios de sustentabilidade e auditoria ambiental;
Analisar as condições físico-químicas de águas residuárias e seus padrões de
lançamento; Identificar e projetar tipos de sistemas de esgoto;
Projetar de sistema urbano de esgoto e drenagem pluvial em AUTOCAD.

Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Topografia
Objetivos de aprendizagem:
Proporcionar aos estudantes conhecimentos sobre relevo do solo e como utilizar os diversos
aparelhos de medição;
Orientar os estudantes sobre a importância de trabalhar com os instrumentos adequados de
acordo com a atividade a ser realizada;
Avaliar o grau de precisão necessário nos trabalhos topográficos para os fins específicos e a
viabilidade de aplicação de novas tecnologias da topografia.

Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas

Objeto de conhecimento

Habilidades
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dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.

Altimetria. Desenho de curvas
de nível para um levantamento
topográfico. Escalas. Uso de
instrumento; Medida de
alinhamentos e de ângulos.
Erros.

Planejar o Levantamento
Topográfica;
Fazer o levantamento
Topográfico;
Desenhar o relevo de
acordo com a topografia;
Conhecer as Normas
Técnicas de Desenho
aplicada ao desenho
topográfico com o uso de
ferramenta computacional.

● Unidade curricular II – Sistema de Abastecimento de Água
Objetivo de aprendizagem: Fornecer ao estudante conhecimentos sobre os sistemas de
tratamentos e distribuição de água.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Distribuição de água.
Tratamento dos Resíduos
Gerados nas Estações de
Tratamento de Água; Lagoas de
estabilização: emprego,
funcionamento, localização,
dimensionamento.

Elaborar projetos;
Acompanhamento as
atividades desenvolvidas no
sistema de abastecimento
de água, desde o manancial
até as ligações prediais.

● Unidade curricular III – Implantação e Planejamento de Redes Hidrossanitárias
Objetivo de aprendizagem: Fornecer aos estudantes conceitos e terminologias de
dimensionamentos de redes hidrossanitárias desenvolvidos em AUTOCAD.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas, criativas e
inovadoras para
problemas reais

Objeto de conhecimento

Habilidades

Projeto CAD e
dimensionamento hidráulico de
redes de abastecimento de
água, adutoras, drenagem
pluvial e redes de esgoto
sanitário com software

Conhecer a terminologia e
conceitos fundamentais
pertinentes;
Compreender a importância
e funcionamento das
instalações;
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relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ ou à
comunicação, observando
a necessidade de seguir
as boas práticas de
segurança da informação
no uso das ferramentas.

específico.

Elaborar estudo da
concepção dos sistemas.

● Unidade curricular IV – Ações Socioambientais
Objetivo de aprendizagem: Fornecer aos estudantes referenciais e práticas sobre
importância da rede de abastecimento e tratamento da água e esgoto.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas, criativas e
inovadoras para
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ ou à
comunicação, observando
a necessidade de seguir
as boas práticas de
segurança da informação
no uso das ferramentas.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Qualidade de Vida. Importância
da rede de abastecimento e
tratamento da água e esgoto.
Elaboração de Projetos.

Conhecer os principais
problemas ambientais locais
e globais;
Identificar os impactos
positivos e negativos;
Conhecer as unidades de
conservação e analisar sua
relação;
Conceituar, identificar e
compreender a
Sustentabilidade.

● Unidade curricular V – Química Ambiental e Experimental
Objetivos de aprendizagem:
Habilitar o estudante em técnicas de amostragem e preservação de amostras de águas
residuais;
Capacitar o estudante em análise físico-químicas de águas residuais;
Conhecer os padrões de lançamento de águas residuais.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades
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Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

Caracterização de Águas
Residuárias: técnicas de
amostragem, preservação de
amostra e métodos de análise.
Análises físico-químicas de
águas residuárias. Padrões de
lançamento.

Determinar e avaliar
poluentes inorgânicos e
orgânicos;
Analisar e fazer amostragem
água residuais.

● Unidade curricular VI – Sistemas Urbanos de água e esgoto
Objetivo de aprendizagem: Oferecer ao estudante o conhecimento aplicado aos efluentes
e os aspectos que contemplam um sistema urbano de esgoto.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Sistemas urbanos de esgoto:
Tipos de sistemas de esgotos;
líquidos a esgotar; Quantidade
de líquidos a esgotar; hidráulica
dos coletores de esgoto; Redes
de esgoto; Estação elevatória
de esgotos; Tratamento de
águas residuais.

Projetar sistemas urbanos
de esgoto;
Projetar sistemas urbanos
de distribuição de esgoto e
águas residuais.
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Unidade curricular VII – Fundamentos de CAD
Objetivo de aprendizagem: Adquirir conhecimentos de desenho em sistema digital de
representação gráfica (CAD) para projetos de sistema urbano de água, esgoto e drenagem.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP04) Reconhecer
produtos, serviços e/ ou
processos criativos por
meio de fruição, vivências
e reflexão crítica sobre as
funcionalidades de
ferramentas de
produtividade,
colaboração e/ou
comunicação.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Redes de abastecimento de
água e esgoto a nível de bairro.

Reproduzir projetos;
Configurar os arquivos para
impressão em diversas
escalas conforme as normas
legislação.

● Unidade curricular VIII – Práticas Profissionais
Objetivo de aprendizagem:Proporcionar aos estudantes, experiências profissionais de
participação em situações reais de vida e de trabalho,em locais tais como empresas,
laboratórios, Universidades e instituições públicas, com práticas relacionadas ao campo de
trabalho da habilitação proposta.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.
(EMIFFTP12) Empreender
projetos pessoais ou
produtivos, considerando
o contexto local, regional,
nacional e/ou global, o

Objeto de conhecimento

Habilidades

Realização de estágio em
indústria e/ou laboratório.

Saber trabalhar em equipe;
Resolver problemas
identificados no nível de
suas funções mantendo a
calma e o limite de sua
capacidade;
Aplicar os conhecimentos
adquiridos.
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próprio potencial, as
características dos cursos
de qualificação e dos
cursos técnicos, do
domínio de idiomas
relevantes para o mundo
do trabalho, identificando
as oportunidades de
formação profissional
existentes no mundo do
trabalho e o alinhamento
das oportunidades ao
projeto de vida.

Orientações metodológicas
A organização curricular deve fundamentar-se na concepção de ensino e
aprendizagem por competências e habilidades, a qual implica em ações pedagógicas que
possibilitam ao estudante a construção de seu conhecimento. Na construção de novos
saberes, a escola constitui-se em um espaço onde professores e estudantes são sujeitos de
uma relação crítica e criadora. O fazer pedagógico poderá ser por meio de atividades em
sala de aula com aulas teóricas expositivo-dialogadas, estudos dirigidos, apresentações,
seminários, desenvolvimento de projetos, visitas técnicas/culturais pedagógicas, práticas
laboratoriais, levantamento de problemas e busca de soluções.
Recursos
Para o curso de biotecnologia é necessário biblioteca com acervo físico ou virtual específico
para o curso, data show, notebook, laboratório de informática com programas específicos,
Laboratório de desenho e Laboratório de Ciências da Natureza.
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Técnico em Alimentos
Eixo: Produção Alimentícia

Professores Colaboradores/Elaboradores
Bruno HoeltgebaumGern
EloiseClemes Alves
Elozia de Brito
Fábio Aparecido Cordeiro
Gabriela Bonfanti Vieira
Helton Jeremias de Souza
Isabel Cristina Heleno Schulte de Mello
Janine Manente Scotti
Jocássio Batista Soares
Juliana PaveiPizzolo
Kenia Lourdes de Oliveira Cruz
Michele Coral Dutra
Morgana Silveira Sazan
Simone Rocha da Rosa
Vanessa Nogueira Máximo Scudlarek
Wendell Pimentel de Almeida
Equipe SED
André Fabiano Bertozzo
Camila de Oliveira Galvagni
Letícia Vieira
Luis Duarte Vieira
RESUMO – APRESENTAÇÃO
O Curso Técnico em Alimentos é importante para a formação do profissional de Nível
Médio que atue no planejamento, controle e supervisão na indústria alimentícia. Vale
lembrar da importância de observar todos os requisitos legais, as normas de higiene, de
segurança e de qualidade. O egresso pode atuar no setor produtivo da indústria de
alimentos e bebidas, em laboratórios, entrepostos de armazenamento e beneficiamento,
institutos de pesquisa e consultoria, órgãos de fiscalização sanitária e proteção ao
consumidor, indústria de insumos para processos e produtos.
Habilitação Profissional
Carga Horária Semanal
Carga Horária do curso

Técnico em Alimentos
23 h/a
1.472 h/a

OBJETIVOS
Objetivo geral
Habilitar profissionais de Nível Médio para atuar no setor produtivo da Indústria de
Alimentos, Bebidas e em Laboratórios.
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Objetivos específicos
●
●
●
●

Qualificar profissionais capazes de aumentar a segurança e melhorar a
qualidade na produção, industrialização e oferta dos alimentos
disponibilizados para o consumo da população;
Reconhecer as matérias-primas regionais de alimentos, gerando
conhecimento compartilhado com entidades públicas e privadas;
Incentivar a produção alimentícia familiar rural;
Atender a formação de profissionais que atuem, de acordo com o Catálogo
Nacional de Cursos Técnicos do Ministério da Educação.

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
O profissional Técnico em Alimentos deverá dominar os conhecimentos acerca dos
setores produtivos da área de Alimentos, da organização e execução das operações
inerentes ao processamento dos produtos alimentares, do controle e da qualidade química e
microbiológica das matérias-primas, aplicando as técnicas e métodos analíticos e
estatísticos, sob os aspectos sensoriais, higiênico-sanitário, nutricional e legal.
Segundo o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, desenvolvido pelo Ministério da
Educação, o profissional Técnico em Alimentos será habilitado para:
● Acompanhar e monitorar os aspectos ambientais da empresa.
● Aplicar soluções tecnológicas para aumentar a produtividade e desenvolver produtos e
processos.
● Atuar com ética, criatividade, responsabilidade e liderança.
● Atuar no controle de qualidade de matérias-primas e produtos em processos
fabricação.
● Compreender a sociedade, sua gênese e transformação e os múltiplos fatores que
nela intervêm com produtos da ação humana e do seu papel como agente social.
● Conhecer e aplicar normas de sustentabilidade ambiental, respeitando o meio
ambiente e atendendo a sociedade como uma construção humana dotada de tempo,
espaço e história.
● Conhecer e utilizar as formas contemporâneas de linguagem, com vista ao exercício da
cidadania e à preparação para o trabalho, incluindo a formação ética e o
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico.
● Coordenar, conduzir, dirigir e executar o processamento e a conservação de matériasprimas, ingredientes, produtos e subprodutos da indústria alimentícia e de bebidas, da
agroindústria e do comércio de alimentos.
● Cumprir normas de segurança de trabalho.
● Desenvolver produtos, utilizando os fundamentos da bioquímica e da biotecnologia de
alimentos.
● Executar testes, ensaios, experiências e inspeções, elaborando os respectivos relatórios
técnicos.
● Implantar e coordenar procedimentos de segurança de alimentos em programas de
garantia e controle da qualidade.
● Integrar equipes responsáveis pela implantação, execução e acompanhamento de
programas de qualidade que visem à segurança alimentar.
● Ler, articular e interpretar símbolos e códigos em diferentes linguagens e
representações, estabelecendo estratégias de solução e articulando os conhecimentos
das várias áreas do saber.
● Manusear com técnica e correção instrumentos e equipamentos de laboratórios
específicos para análise de alimentos.
● Manusear e orientar a utilização de máquinas de produção e conservação de alimentos.
● Participar de equipes multiprofissionais, tendo em vista a elaboração de projetos e a
criação de pequenas e microempresas produtoras de alimentos, ter habilidades
empreendedoras.
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Posicionar-se crítica e eticamente frente às inovações tecnológicas, avaliando seu
impacto no desenvolvimento e na construção da sociedade.
Promover assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos, equipamentos
e maquinários.
Promover assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos, equipamentos
e maquinários.
Realizar análises físico-químicas, microbiológicas e sensoriais de controle de
processos.
Refletir sobre os fundamentos científicos – tecnológicos dos processos produtivos,
relacionando teoria e prática nas diversas áreas do conhecimento;
Responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos.
Supervisionar a instalação e a manutenção de equipamentos, controlando e corrigindo
desvios nos processos manuais, automatizados e indústria 4.0.
Ter atitude ética no trabalho e no convívio social, compreender os processos de
socialização humana em âmbito coletivo e perceber-se como agente social que
intervém na realidade.
Ter iniciativa, criatividade, autonomia, responsabilidade, saber trabalhar em equipe,
exercer liderança e ter capacidade empreendedora.
Utilizar adequadamente a linguagem como instrumento de comunicação e interação
social necessária ao desempenho da profissão.

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO
Trilhas

Componentes Curriculares

– Tecnologia de alimentos
ao Nutrição e dietética
dos Legislação de alimentos
Microbiologia
Segurança e conservação
dos alimentos
Análise de alimentos
Métodos e processos de
produção alimentícia
Carga Horária da Trilha I
Trilha
II
– Tecnologia de alimentos
Introdução
ao Nutrição e dietética
Estudo
dos Legislação de alimentos
Alimentos II
Microbiologia
Segurança e conservação
dos alimentos
Análise de alimentos
Métodos e processos de
produção alimentícia
Carga Horária da Trilha 2
Trilha III – Análise Tecnologia de alimentos
e
Bioquímica
Desenvolvimento
Gestão da qualidade
de
Produtos Microbiologia
Alimentícios I
Química dos alimentos
Métodos e processos de
produção alimentícia
Carga Horária da Trilha 3
Trilha
I
Introdução
Estudo
Alimentos I

Carga Horária
Semanal
4
4
2
2
4

Carga Horária
Semestral
64h
64h
32h
32h
64h

4
3

64h
48h

23
4
4
2
2
4

368
64h
64h
32h
32h
64h

4
3

64h
48h

23
4
4
3
3
4
5

368
64h
64h
48h
48h
64h
80h

23

368
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Trilha IV – Análise
e
Desenvolvimento
de
Produtos
Alimentícios II

Tecnologia de alimentos
Bioquímica
Gestão da qualidade
Microbiologia
Química dos alimentos
Métodos e processos de
produção alimentícia
Carga Horária da Trilha 4
Carga Horária total do Curso Técnico em Alimentos

4
4
3
3
4
5

64h
64h
48h
48h
64h
80h

23

368
1472

TRILHA I - INTRODUÇÃO AO ESTUDO DOS ALIMENTOS I
TEMA: BASES DA TECNOLOGIA DOS ALIMENTOS
COMPONENTES CURRICULARES
Tecnologia de alimentos
Nutrição e dietética
Legislação de alimentos
Microbiologia
Segurança e conservação dos
alimentos
Análise de alimentos
Métodos e processos de produção
alimentícia

Perfil do Professor
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior com
complementação pedagógica ou Diploma de
Docência ou licenciado para a Educação
Profissional: Tecnologia em Alimentos, Ciência e
Tecnologia de Alimentos, Química de Alimentos,
Engenharia de Alimentos, Tecnologia em
Gastronomia, Tecnologia em Agroindústria,
Engenharia Química, Agronomia, Nutrição, Biologia.

OBJETIVO DA TRILHA
Proporcionar aos estudantes, um contato inicial com as matérias-primas, produtos
acabados, métodos e processos de preparo, conservação e produção alimentícia nas
variadas cadeias produtivas, de modo que os conceitos, normas e legislações vigentes
sejam compreendidos e analisados de maneira crítica, considerando as diversidades físicoquímicas, microbiológicas e nutricionais nas diferentes formulações dos produtos.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade Curricular I – Tecnologia de Alimentos
Tema: Alimentos de Origem Animal
Objetivos de aprendizagem:
Reconhecer a diversidade de produtos alimentícios de origem animal, processamentos,
caracterizações e suas aplicações industriais e comerciais, bem como as fontes de
matérias-primas;
Realizar processos investigativos a fim de identificar e encontrar melhor aproveitamento e
qualidade na produção de alimentos, seja na área de biotecnologia, ou de processos de
transformações de alimentos a partir de fontes animal e derivados.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades
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Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Introdução a tecnologia de
alimentos; Tecnologia de
produtos cárneos, técnicas de
abate, corte e desossa de
bovinos, suínos, pescado,
ovinos;
Avaliação e classificação de
carcaças.
Bioquímica das carnes:
composição, estrutura,
transformação do músculo em
carne e implicações
tecnológicas.
Qualidade das carnes para
consumo e industrialização.
Métodos para determinação da
qualidade das carnes.
Palatabilidade e formas de
preparo de carnes.
Causas de deterioração e
formas de conservação das
carnes e derivados.
Operações utilizadas no
processamento das carnes.
Embutidos, presunto e produtos
cárneos fermentados curados e
maturados.

Distinguir e caracterizar
alimentos de origem animal
(carnes, aves, pescado e
produtos cárneos);
Introdução as embalagens;
Conhecer as diferentes
embalagens;
Garantir a qualidade e
segurança dos alimentos na
cadeia produtiva;
Identificar estruturas
alimentares.

● Unidade Curricular II – Nutrição e Dietética
Tema: Nutrição e Saúde
Objetivo de aprendizagem: Apropriar-se dos conceitos de alimentação, considerando as
diferentes matrizes ou fontes de energia, de modo a estudar a constituição de macro e
micronutrientes.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Introdução a nutrição e
dietética, grupos alimentares,
pirâmide alimentar, sistema
digestório e órgãos anexos,
nutrientes, macronutrientes e
micronutrientes, calorimetria,
hábitos alimentares, doenças
relacionadas à alimentação.

Conhecer e identificar os
diferentes alimentos, suas
estruturas e sua relação
com a saúde;
Reconhecer os impactos
nutricionais antes e depois
do processamento de
alimentos;
Identificar a tabela
nutricional nos alimentos
industrializados;
Aplicar os conhecimentos do
sistema digestivo no
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metabolismo e absorção dos
nutrientes alimentares.

● Unidade Curricular III – Legislação de Alimentos
Tema: Órgãos competentes da área de alimentos
Objetivos de aprendizagem:
Reconhecer os órgãos regulamentadores e suas legislações nacionais e regionais da área
de alimentos e sua aplicação;
Compreender os conceitos fundamentais da legislação e sua importância e aplicabilidade na
indústria de alimentos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Legislação de Alimentos e
Reconhecer os órgãos
Aditivos. Legislação Geral à
competentes e suas
área de alimentos. Regulamento responsabilidades voltadas
técnico e políticas setoriais.
a área industrial ou
Legislação comercial aplicada
processamento de
ao setor de alimentos.
alimentos;
Legislação do Ministério da
Aplicar as legislações com
Saúde e Legislação do
suas respectivas matrizes
Ministério da Agricultura.
dentro da área de produção
Legislação sanitária de
ou manipulação;
alimentos no âmbito do
Distinguir os tipos de perigos
ministério da saúde (ANVISA);
e pontos críticos de controle
no ciclo produtivo.

Unidade Curricular IV – Microbiologia
Tema: Introdução a microbiologia dos alimentos
Objetivo de aprendizagem: Compreender e identificar conceitos básicos da área de
microbiologia e suas relações na área alimentícia.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Introdução a microbiologia geral
e a microbiologia dos alimentos;
Características e classificação
dos microrganismos, Bactérias
e Protozoários;
Algas Bolores, Leveduras, Vírus
e Príons; Microrganismos de
interesse na indústria
alimentícia;
Genética de procarionte e
biotecnologia;
Introdução às técnicas para
preparo e esterilização de meios
e reagentes úteis à
microbiologia;
Técnicas básicas para a
observação microscópica de
microrganismos.

Introduzir as aplicações da
microbiologia dos alimentos;
Investigar os conhecimentos
básicos sobre fungos,
bactérias, algas, leveduras e
protozoários.

Unidade Curricular V – Segurança e Conservação dos Alimentos
TEMA: Práticas de conservação de alimentos
Objetivo de aprendizagem: Compreender o Manual de Boas Práticas de Fabricação dos
Alimentos e sua aplicação, apresentando formas de garantia da vida útil em matéria-prima,
produtos e métodos de conservação empregados na indústria de alimentos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,

Objeto de conhecimento

Habilidades

Bases conceituais da segurança
e biossegurança na produção e
conservação dos alimentos;
O conceito de risco;
Classes de risco;
Avaliação de riscos; físicos,
químicos, biológicos,
ergonômicos e mecânicos;
Simbologia aplicada,
Boas Práticas de Fabricação;
Níveis de biossegurança,
Equipamento de Proteção
Individual (EPI), Equipamento
de Proteção Coletiva (EPC),
Estudos de casos, Legislação
aplicada.

Elaborar e aplicar o manual
de boas práticas de
fabricação de alimentos;
Identificar os tipos de
conservação de alimentos
pelo uso do calor, frio, pela
desidratação/concentração,
pela salga/defumação.
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valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Higiene Industrial. -Agentes e
processos de limpeza e
sanitização.
Doenças devidas a alimentos.
Salubridade do ambiente.
Conservação dos Alimentos:
aspectos genéricos tecnologia
de alimentos.
Conservação dos alimentos
pelo emprego do frio.
Conservação dos alimentos
pelo emprego do calor.
Conservação dos alimentos
pelo controle da umidade.
Processos combinados na
conservação dos alimentos.

Unidade Curricular VI – Análise de Alimentos
TEMA: Métodos de análise fício-químicas de alimentos
Objetivos de aprendizagem:
Distinguir as principais práticas de caracterizações físico-químicas empregadas dos alimentos in
natura, processadas e vida de prateleira;
Reconhecer os diferentes tipos de operações unitárias empregadas nas análises de alimentos;
Compreender as metodologias atualizadas para caracterização de matérias-primas e das
aplicações práticas empregadas em análise de alimentos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que
está inserido, a
importância do respeito às
diferenças individuais e a
preservação do meio
ambiente.

Objeto de conhecimento

Normas de Segurança de
laboratório;
Técnicas de Laboratório;
Compreensão e Interpretação
de resultados.
Organização de materiais e
reagentes.
Boas práticas de Laboratório,
Pesagem, Equipamentos e
Reagentes, Volume,
Propriedades Físicas, Limpeza
e organização, Processos de
Separação de Misturas,
Preparo de soluções.

Habilidades

Distinguir e caracterizar as
composições físico-químicas
de alimentos, como úmida,
cinzas, açúcares, lipídios,
proteínas e fibras;
Investigar métodos
instrumentais na indústria
alimentícia para
caracterização.
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Unidade Curricular VII – Métodos e Processos de Produção Alimentícia
Tema: Métodos e elaboração de novos produtos e alimentos
Objetivos de aprendizagem:
Ampliar os conhecimentos sobre a produção, industrialização e comercialização de alimentos;
Compreender e aplicar os conceitos fundamentais das características químicas, e nutricionais, das
matérias-primas alimentares in natura e industrializadas;
Investigar a cadeia de produção, industrialização e comercialização de alimentos, com foco regional;
Compreender as etapas de produção e criação de fórmulas de produtos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.
(EMIFFTP12) Empreender
projetos pessoais ou
produtivos, considerando
o contexto local, regional,
nacional e/ou global, o
próprio potencial, as
características dos cursos
de qualificação e dos
cursos técnicos, do
domínio de idiomas
relevantes para o mundo
do trabalho, identificando
as oportunidades de
formação profissional
existentes no mundo do
trabalho e o alinhamento
das oportunidades ao
projeto de vida.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Estágio não obrigatório na área
do curso;
Projeto de inovação
organizacional: para solução
dos problemas de organização
constatados no estudo da
região/país e/ou;
Projetos de produtos ou
serviços: identificar e
transformar potencialidades
regionais em oportunidades;
Quaisquer uma das práticas
escolhidas deve acompanhar
um trabalho final
(artigo/relatório) escrito e
apresentado;
Etapas de criação e produção
de alimentos.

Entender o que são métodos
e processos na produção de
alimentos;
Introduzir os aspectos gerais
do processamento de
alimentos de origem vegetal
e animal;
Compreender a interface:
mercado, pesquisa,
desenvolvimento e
lançamentos de produtos.
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TRILHA II - INTRODUÇÃO AO ESTUDO DOS ALIMENTOS II
TEMA: APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA DOS ALIMENTOS

COMPONENTES CURRICULARES
Tecnologia de alimentos
Nutrição e dietética
Legislação de alimentos
Microbiologia
Segurança
e
conservação
dos
alimentos
Análise de alimentos
Métodos e processos de produção
alimentícia

Perfil do Professor
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior
com complementação pedagógica ou Diploma de
Docência ou licenciado para a Educação
Profissional: Tecnologia em Alimentos, Ciência e
Tecnologia de Alimentos, Química de Alimentos,
Engenharia de Alimentos, Tecnologia em
Gastronomia, Tecnologia em Agroindústria,
Engenharia Química, Agronomia, Nutrição,
Biologia.

OBJETIVO DA TRILHA
Ampliar a compressão sobre matérias-primas, produtos acabados, métodos e
processos de preparo, conservação e produção alimentícias nas variadas cadeias
produtivas, aplicando as normas e legislações vigente, como ponto de partida para o
desenvolvimento do projeto de curso, considerando a diversidade físico-química,
microbiológica e nutricional no âmbito das suas diferentes matrizes e fontes energéticas
para a garantia da vida útil dos produtos.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade Curricular I – Tecnologia de alimentos
TEMA: Introdução aos alimentos de origem vegetal
Objetivos de aprendizagem:
Categorizar e identificar os tipos de produtos alimentícios de origem vegetal,
processamentos, caracterizações e suas aplicações industriais e comerciais, bem como as
fontes de matérias-primas;
Identificar a diversidade de alimentos (a partir de fontes vegetais, produção de frutas,
hortaliças, cereais e panifícios) para que, com auxílio de processos investigativos, buscar
soluções na área de biotecnologia e de processos de transformações de alimentos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano

Objeto de conhecimento

Habilidades

Introdução a tecnologia de
alimentos de origem vegetal;
Tecnologia, processamento e
armazenamento de cereais e
panifícios;
Produção e avaliação da
qualidade de farinhas,
concentrados e isolados
proteicos de grãos, cereais e
vegetais;

Distinguir e caracterizar
produtos de origem vegetal
e produtos derivados;
Identificar estruturas
alimentares e suas técnicas
de processamento;
Garantir a qualidade e
segurança dos alimentos na
cadeia produtiva.
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pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Tipos de massas alimentícias;
Tecnologia, conservação,
colheita e armazenamento de
frutas e hortaliças;
Processamento de doce em
pasta e geléia;
Transformações para produção
de alimentos de origem vegetal,
sob o ponto de vista nutricional
e operacional.

● Unidade Curricular II – Nutrição e Dietética
Tema: Técnicas Dietéticas
Objetivo de aprendizagem:
Conhecer as transformações dos alimentos, a partir das técnicas de preparos;
Identificar e elaborar os melhores modos de preparo e processamento de alimentos;
Desenvolver práticas de pré-preparo e preparo dos alimentos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação

Objeto de conhecimento

Habilidades

Introdução a técnicas dietéticas,
processo de cocção, diferenças
dos métodos de cocção, calor,
seco e misto, processo de
higienização de hortifrutis,
tempo de preparo dos
alimentos, temperatura e
armazenamento dos alimentos.

Aplicar técnicas de seleção,
pré-preparo e preparo, para
garantir e digestibilidade dos
alimentos;
Reconhecer os impactos
nutricionais antes e pós
processamento de
alimentos;
Identificar estruturas
alimentares.

● Unidade Curricular III – Legislação de Alimentos
Tema: Legislação de Alimentos
Objetivo de aprendizagem:Aplicar a legislação de acordo com o setor de alimentos, para
garantir a qualidade higiênico-sanitária na manipulação e no processo de elaboração dos
alimentos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades
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Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

-Legislação sanitária de
alimentos de origem animal,
vegetal e bebidas (MAPA);
-·Legislação para alimentos
destinados à exportação
(CODEX ALIMENTARIUS).

Aplicar as legislações com
suas respectivas matrizes
dentro da área de produção
ou manipulação;
Distinguir os tipos de perigos
e pontos críticos de controle
no ciclo produtivo.

Unidade Curricular IV – Microbiologia
Tema: Microbiologia e seus fatores limitantes
Objetivo de aprendizagem: Distinguir os tipos de morfologia básica (microbiana) e os
principais fatores de influência para o crescimento microbiano.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Interevenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos

Objeto de conhecimento

Habilidades

Aprofundamento da
microbiologia biotecnologia para
a produção e preservação
alimentícia. Introdução aos
processos fermentativos;
Fatores intrínsecos e
extrínsecos de controle do
desenvolvimento de
microrganismos nos alimentos;
Coleta, transporte, estocagem e
preparo de amostras para
análises microbiológicas;

Reconhecer os
microrganismos de interesse
em alimentos;
Apresentar os fatores de
desenvolvimento de
metabolismo, reprodução e
crescimento microbiano.
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prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Técnicas para preparo e
esterilização de meios e
reagentes úteis à microbiologia;
Introdução ao metabolismo
microbiano e suas fases de
crescimento (lag, log ou
exponencial).

Unidade Curricular V – Segurança e Conservação de Alimentos
Tema: Práticas de conservação de alimentos
Objetivos de aprendizagem:
Aplicar os métodos utilizados para conservação de alimentos;
Identificar e apresentar formas de garantia de vida útil de matéria-prima e produtos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Interevenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que
está inserido, a
importância do respeito às
diferenças individuais e a
preservação do meio
ambiente.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Aplicação dos conceitos da
segurança e biossegurança na
produção e conservação dos
alimentos;
Estudos de casos, Legislação
aplicada;
Higiene Industrial;
Doenças devidas a alimentos;
Salubridade do ambiente;
Conservação dos Alimentos:
aspectos genéricos tecnologia
de alimentos;
Fatores condicionantes da
estabilidade dos alimentos. Conservação dos alimentos
pelo uso das fermentações;
Conservação dos alimentos
pelo controle da umidade;
Processos combinados na
conservação dos alimentos.

Apresentar os tipos de
conservação por aditivos;
Apresentar os tipos de
conservação por
fermentação;
Distinguir as vantagens e
desvantagens do uso de
embalagens para
conservação de alimentos.

Unidade Curricular VI – Análise de Alimentos
Tema: Práticas de análise físico-químicas de alimentos
Objetivos de aprendizagem:
Categorizar e classificar a matéria-prima alimentar;
Conhecer e aplicar práticas empregadas em análise de alimentos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários

Objeto de conhecimento

Habilidades
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Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Interevenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que
está inserido, a
importância do respeito às
diferenças individuais e a
preservação do meio
ambiente.

Aplicar as normas de segurança
de laboratório, técnicas de
Laboratório, compreensão e
interpretação de resultados.
Métodos, análise e fatores de
influência na avaliação
sensorial.
Correlação entre medidas
sensoriais e instrumentais.
Princípios básicos sobre
psicofísica e aplicação de
métodos e técnicas de análises:
sensorial, físico e química.

Reconhecer os tipos de
análise de alimentos na
geral e região local;
Investigar e aplicar métodos
de análises químicas dos
alimentos.

Unidade Curricular VII – Métodos e Processos de Produção Alimentícia
Tema: Elaboração de novos produtos
Objetivos de aprendizagem:
Compreender o desenvolvimento e elaboração de novos produtos alimentícios;
Compreender as etapas de produção e criação de fórmulas de produtos avaliando o monitoramento
da qualidade, produção e lançamento.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.
(EMIFFTP12) Empreender
projetos pessoais ou
produtivos, considerando
o contexto local, regional,
nacional e/ou global, o

Objeto de conhecimento

Habilidades

Introdução a elaboração de
projetos e fluxogramas de novos
produtos;
Estágio não obrigatório na área
do curso;
Projeto de inovação
organizacional: para solução
dos problemas de organização
constatados no estudo da
região/país e/ou;
Projetos de produtos ou
serviços: identificar e
transformar potencialidades
regionais em oportunidades;
Quaisquer uma das práticas
escolhidas deve acompanhar
um trabalho final
(artigo/relatório) escrito e
apresentado.

Aplicar as técnicas de
processamento de alimentos
no desenvolvimento de
produtos;
Compreender
desenvolvimento de novos
produtos;
Identificar técnicas para o
desenvolvimento de novos
produtos, bem como
conservação do produto
acabado.
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próprio potencial, as
características dos cursos
de qualificação e dos
cursos técnicos, do
domínio de idiomas
relevantes para o mundo
do trabalho, identificando
as oportunidades de
formação profissional
existentes no mundo do
trabalho e o alinhamento
das oportunidades ao
projeto de vida.

TRILHA III - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS I
TEMA: ESTUDO DE FATORES INTRÍNSECOS NA PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA
COMPONENTES
CURRICULARES

Perfil do Professor

Tecnologia de alimentos

Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior com
complementação pedagógica ou Diploma de Docência
ou licenciado para a Educação Profissional: Tecnologia
em Alimentos, Ciência e Tecnologia de Alimentos,
Química de Alimentos, Engenharia de Alimentos,
Tecnologia
em
Gastronomia,
Tecnologia
em
Agroindústria, Engenharia Química, Agronomia,
Nutrição, Biologia.

Bioquímica
Gestão da Qualidade
Microbiologia
Química dos Qlimentos
Métodos e processos de produção
alimentícia

OBJETIVO DA TRILHA
Ampliar a compressão sobre a produção alimentícia considerando a diversidade
físico-química, microbiológica e nutricional de um produto, aplicando o desenvolvimento do
projeto final de curso.
Unidades / Componentes curriculares
Unidade Curricular I – Tecnologia de Alimentos
Tema: Introdução aos alimentos: leite e derivados
Objetivos de aprendizagem:
Categorizar os tipos de produtos alimentícios do leite e seus derivados, processamentos,
caracterizações e suas aplicações industriais e comerciais, as fontes de matérias-primas;
Propor diversificação de alimentos (Leite e derivados) para dispor de uma ampla variedade.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas

Objeto de conhecimento

Habilidades
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dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Estudo das principais
tecnologias na produção de
laticínios e derivados.
Estudo das principais
tecnologias na produção
alimentícia: óleos e gorduras,
bebidas e fermentação.

Distinguir e caracterizar
produtos do leite e seus
derivados;
Garantir a qualidade e
segurança dos alimentos na
cadeia produtiva;
Identificar estruturas
alimentares.

Unidade Curricular II – Bioquímica
Tema: Introdução a bioquímica dos alimentos
Objetivo de aprendizagem:
Conhecer os fundamentos básicos da bioquímica;
Compreender e reconhecer aspectos estruturais das biomoléculas importantes para a área
alimentícia (carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos nucléicos e vitaminas) num contexto
fisiológico através de uma abordagem metabólica.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante

Objeto de conhecimento

Habilidades

Fundamentos básicos da
bioquímica.
Aspectos estruturais das
biomoléculas importantes para a
área alimentícia.
Biomoléculas (carboidratos,
proteínas, lipídios, ácidos
nucléicos e vitaminas) e
contexto fisiológico através de
uma abordagem metabólica.
Conceitos gerais de bioquímica.
Estrutura e função das
biomoléculas.
Técnicas analíticas na análise

Identificar e caracterizar as
principais biomoléculas
constituintes dos seres vivos
e alimentos;
Analisar métodos
qualitativos e quantitativos
bioquímicos de análise de
alimentos;
Distinguir aspectos
relevantes do metabolismo
aeróbico do anaeróbico.
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argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

de alimentos e biomoléculas.

Unidade Curricular III – Gestão de Qualidade
Tema: Controle de qualidade e as ferramentas utilizadas
Objetivos de aprendizagem:
Reconhecer a importância do sistema de qualidade na produção de alimentos, associando o
controle de qualidade com produtividade, com os princípios de controle de qualidade;
Conhecer as legislações, normas e práticas de qualidade de produção, manipulação e
conservação na área alimentícia.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Empreendedorismo.
Controle de qualidade total.
Conceito de controle de
processos.

Interpretar como o sistema
de gestão da qualidade total
está associado ao mercado
alimentício.

Unidade Curricular IV – Microbiologia
Tema: Microbiologia e seus Fatores
Objetivo de aprendizagem: Compreender e distinguir os tipos de morfologia básica
(microbiana) e os principais fatores de influência para o crescimento microbiano.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,

Objeto de conhecimento

Habilidades

Fatores intrínsecos e
extrínsecos que controlam o
desenvolvimento de
microrganismos nos alimentos.
Métodos Físicos de Controle
Microbiano.
Métodos Químicos de Controle

Reconhecer os
microrganismos de interesse
em alimentos;
Apresentar os fatores de
desenvolvimento de
metabolismo, reprodução e
crescimento microbiano;
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demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Microbiano. Meios de cultura.
Obtenção de culturas puras.
Crescimento das culturas
bacterianas.
Método para quantificar
diretamente o crescimento
microbiano.
Genética procarionte.
Microbiologia ambiental –Coluna
de Winogradsky.

Realizar métodos analíticos
microbiológicos.

Unidade Curricular V – Química dos Alimentos
Tema: Introdução à química dos alimentos
Objetivos de aprendizagem:
Compreender a composição dos alimentos;
Compreender a dinâmica do metabolismo e as características orgânicas das moléculas;
Aprofundar o conhecimento dos componentes dos alimentos, estudando-os individualmente
e as reações que ocorrem nos alimentos para compreender e avaliar suas transformações.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Características orgânicas dos
componentes que fazem parte
da área de alimentos.
Propriedades da água e seus
efeitos sobre as transformações
físico-químicas dos alimentos.
Carboidratos, Lipídios e
Proteínas: classificação,
estrutura e propriedades em
relação aos alimentos.
Transformações químicas e
físicas e seu efeito sobre cor,
textura, sabor e aroma dos
alimentos.

Identificar as estruturas
químicas dos alimentos;
Conhecer as propriedades
físicas e químicas dos
alimentos bem como sua
aplicação em produtos
alimentícios.

449

Unidade Curricular VI – Métodos e processos de produção alimentícia
Tema: Aplicação dos métodos de pesquisa
Objetivo de aprendizagem:
Compreender o desenvolvimento de metodologias científicas na produção textual de
projetos;
Desenvolver a fundamentação científica adequada à problemática e método de pesquisa
planejada;
Aplicar os conhecimentos relativos às diferentes etapas do processo de pesquisa de acordo
com as normas estabelecidas pela ABNT.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.
(EMIFFTP12) Empreender
projetos pessoais ou
produtivos, considerando
o contexto local, regional,
nacional e/ou global, o
próprio potencial, as
características dos cursos
de qualificação e dos
cursos técnicos, do
domínio de idiomas
relevantes para o mundo
do trabalho, identificando
as oportunidades de
formação profissional
existentes no mundo do
trabalho e o alinhamento
das oportunidades ao
projeto de vida.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Estágio não obrigatório na área
do curso.
Projeto de inovação
organizacional: para solução
dos problemas de organização
constatados no estudo da
região/país e/ou projetos de
produtos ou serviços: identificar
e transformar potencialidades
regionais em oportunidades.
Elaboração do trabalho final
(artigo/relatório) escrito e
apresentado.

Distinguir os principais
métodos de pesquisas
científicas, bem como suas
funções e objetivos;
Desenvolver organização
sequencial, argumentação,
relevância e contribuição da
pesquisa do trabalho escrito,
ou sistema desenvolvido,
correção gramatical, clareza,
apresentação estética e
adequação aos aspectos
formais e às normas da
ABNT;
Aprimorar o domínio do
conteúdo, organização e
habilidades de comunicação
e expressão;
Criar hipóteses a partir da
fundamentação teórica e
aprimorar a capacidade de
argumentação.
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TRILHA IV - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS II
TEMA: APLICAÇÃO DOS ESTUDOS NO PROJETO FINAL DE CURSO
COMPONENTES
CURRICULARES

Perfil do Professor

Tecnologia de alimentos

Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior com
complementação pedagógica ou Diploma de Docência ou
licenciado para a Educação Profissional: Tecnologia em
Alimentos, Ciência e Tecnologia de Alimentos, Química de
Alimentos, Engenharia de Alimentos, Tecnologia em
Gastronomia, Tecnologia em Agroindústria, Engenharia
Química, Agronomia, Nutrição, Biologia.

Bioquímica
Gestão da Qualidade
Microbiologia
Química dos alimentos
Métodos e processos
produção alimentícia

de

OBJETIVO DA TRILHA
Apropriar-se dos estudos sobre os aspectos físicos, químicos, microbiológicos e
nutricionais, legislações, métodos de conservação, processos de preparo e qualidade na
produção alimentícia, para a elaboração do projeto de conclusão de curso com
embasamento científico.
Unidades / Componentes curriculares
Unidade Curricular I – Tecnologia de alimentos
Tema: Introdução às bebidas
Objetivo de aprendizagem: Identificar e reconhecer os tipos de bebidas, processamentos,
caracterizações e suas aplicações industriais e comerciais, e as fontes de matérias-primas
diversificando os alimentos para dispor de uma ampla variedade de oferta ao mercado
consumidor.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do

Objeto de conhecimento

Habilidades

Transformações para produção
de alimentos de origem vegetal,
sob o ponto de vista nutricional
e operacional.
Estudo das principais
tecnologias na produção
alimentícia: óleos e gorduras,
bebidas e fermentação.

Distinguir e caracterizar
bebidas;
Garantir a qualidade e
segurança dos alimentos na
cadeia produtiva;
Identificar estruturas
alimentares.
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trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.
Unidade Curricular II – Bioquímica
tema: A bioquímica e a importância nos alimentos
Objetivos de aprendizagem:
Compreender e identificar as modificações bioquímicas dos alimentos durante o
desenvolvimento, armazenamento e processamento e conservação;
Compreender o princípio de funcionamento enzimático, como cinética e inibição, e as
principais enzimas utilizadas nas indústrias de alimentos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Modificações bioquímicas dos
alimentos durante o
desenvolvimento,
armazenamento e
processamento e conservação.
Principais enzimas utilizadas
nas indústrias de alimentos.
Bioenergética e Metabolismo
aeróbico e anaeróbico. Análise
de processos fermentativos e
bioenergética.
Aulas práticas de caracterização
e quantificação de biomoléculas.
Métodos Bioquímicos de
conservação de alimentos.

Identificar e caracterizar as
principais biomoléculas
constituintes dos seres vivos
e alimentos;
Aprofundar nos estudos
sobre as enzimas e cinética
enzimática industrial;
Estudar os processos
fermentativos do ponto de
vista bioquímico e industrial.
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Unidade Curricular III – Gestão da qualidade
Tema: Aplicação das ferramentas de qualidade
Objetivos de aprendizagem:
Diferenciar perigos físicos, químicos e biológicos armazenamento e processamento e
conservação de alimentos;
Identificar e empregar algumas ferramentas da gestão da qualidade e os principais
programas de qualidade na área de alimentos, bem como auditorias e certificações.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Métodos de controle de
processos e ferramentas.
Programas de qualidade mais
utilizados pelas indústrias
atualmente.

Estudar e associar as
diferentes ferramentas de
controle de qualidade
aplicados a indústria de
alimentos;
Entender e aplicar a
legislação vigente sobre
programas e certificações da
qualidade na indústria de
alimentícias.

Unidade Curricular IV – Microbiologia
Tema: análises microbiológicas
Objetivos de aprendizagem:
Distinguir os tipos de morfologia básica (microbiana) e os principais fatores de influência
para o crescimento microbiano em alimentos;
Aplicar teses de hipóteses de pesquisa em contaminação microbiológicas de alimentos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas

Objeto de conhecimento

Habilidades

Técnicas básicas para a
observação microscópica de
microrganismos.
Técnicas básicas para preparo e
esterilização de meios de
cultura e utensílios.
Técnicas básicas para
crescimento e contagem de
microrganismos.
Diluição Seriada: volume e nº de
UFC/ml.
Contagem em Placa; Método de
Espalhamento em Placas e
Pour-Plate.

Reconhecer os
microrganismos de interesse
em alimentos;
Apresentar os fatores de
desenvolvimento de
metabolismo, reprodução e
crescimento microbiano;
Realizar métodos analíticos
microbiológicos.
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atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Filtração: contagem em planos.
Método do Número mais
provável (NMP).
Análise de Coliformes Totais,
Coliformes Fecais e Escherichia
coli. Contagem Total de
Microrganismos Mesófilos e
Psicrófilos em Alimentos.
Contagem de Staphylococcus
Coagulase-positiva em
Alimentos. Detecção de
Salmonella em Alimentos.
Contagem Total de Fungos
Filamentosos e Leveduras em
Alimentos. Provas Bioquímicas
para Identificação de
Enterobactérias.

Unidade Curricular V – Química dos Alimentos
Tema: Conhecendo as estruturas dos alimentos
Objetivos de aprendizagem:
Conhecer e compreender a química das vitaminas, aditivos, pigmentos naturais,
propriedades da água, carboidratos, lipídios e proteínas;
Aplicar os conhecimentos estudados em produtos alimentícios.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Vitaminas aquo e lipossolúveis.
Aditivos, classificação e uso em
alimentos.
Pigmentos naturais,
classificação, estrutura e
propriedades em relação aos
alimentos.
Efeito do processamento sobre
os componentes de alimentos.

Aplicar a investigação
científica em aulas práticas
para determinação dos
componentes dos alimentos;
Identificar as possibilidades
de aplicação dos
conhecimentos das
moléculas orgânicas em
produtos alimentícios
industrializados;
Desenvolver o espírito de
equipe, de forma
colaborativa respeitando as
diferentes formas de
pensamento.
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Unidade Curricular VI – Métodos e processos de produção alimentícia
Tema: Projeto final de curso
Objetivos de aprendizagem:
Compreender a aplicação de um protocolo de pesquisa desenvolvimento de habilidades
relativas às diferentes etapas do processo de pesquisa;
Elaborar trabalho científico, demonstrando habilidade intelectual e organizacional na sua
elaboração.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.
(EMIFFTP12) Empreender
projetos pessoais ou
produtivos, considerando
o contexto local, regional,
nacional e/ou global, o
próprio potencial, as
características dos cursos
de qualificação e dos
cursos técnicos, do
domínio de idiomas
relevantes para o mundo
do trabalho, identificando
as oportunidades de
formação profissional
existentes no mundo do
trabalho e o alinhamento
das oportunidades ao
projeto de vida.

Estágio não obrigatório na área
do curso.
Projeto de inovação
organizacional: para solução
dos problemas de organização
constatados no estudo da
região/país e/ou projetos de
produtos ou serviços: identificar
e transformar potencialidades
regionais em oportunidades.
Elaboração do trabalho final
(artigo/relatório) escrito e
apresentado.

Aplicar os conceitos de
métodos e processos e
normas da ABNT para
elaboração de trabalho de
conclusão de curso;
Compreender a estrutura
geral das diversas formas de
apresentação da pesquisa,
estrutura do artigo segundo
as normas específicas, a
normalização das
referências e citações e
aspectos dos resultados,
discussão e conclusões;
Elaborar um trabalho com
embasamento científico,
sobre métodos e
processamento de produtos
de origem animal e vegetal.

Orientações metodológicas
A proposta desta Trilha é que o estudante esteja no centro do processo de
aprendizagem, participando ativamente e sendo responsável pela construção de
conhecimento. Sugere-se que o desenvolvimento das práticas pedagógicas seja por meio
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das metodologias ativas. A partir de questões norteadoras, de modo que os estudantes
investigam, debatam e elaboram possibilidades de solução, que atenda às necessidades
identificadas, quando da investigação e ou levantamento, aplicando os conceitos/conteúdos
curriculares. Nesse processo, sugere-se que as atividades sejam colaborativas, com foco no
desenvolvimento de competências, habilidades, valores e atitudes.
Recursos
Para o desenvolvimento das atividades do curso são necessários os seguintes recursos:
● Laboratório de Alimentos: Cozinha com infraestrutura, equipada com utensílios e
equipamentos para o desenvolvimento de atividades práticas, coletivas, preparo e
desenvolvimento de alimentos em conformidade com a RDC 216/2004.
● Laboratório de Biologia e Química: bancadas, utensílios, insumos, reagentes,
equipamentos necessários para estudos e práticas de análises físico-química,
microbiológica aplicadas aos alimentos conforme a RDC 512/2021 e ABNT NBR ISO 7218.
● Acervo literário voltado para área alimentícia atualizado a partir de 2020.
● 4 Projetores Multimídia com entrada HDMI para apresentação de projetos e utilização em
sala de aula.
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Técnico em Química
Eixo: Produção Industrial

Professores Colaboradores-Elaboradores
Ana Cristina Gobetti de Godoi
Antônio Ozair Bernardo
Camila Ramos de Ávila
Conceição Aparecida dos Santos Amaral Burdzaki
EleaniBettanin Conte
Fernando Santos de
Oliveira
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WebysterGeremias
Equipe SED
André Fabiano Bertozzo
Camila de Oliveira Galvagni
Letícia Vieira
Luis Duarte Vieira
RESUMO – APRESENTAÇÃO
O Técnico em Química é habilitado para operar, controlar e monitorar processos
industriais e laboratoriais, controlar a qualidade de matérias-primas, insumos e produtos,
realizar amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas.
Habilitação Profissional
Carga Horária Semanal
Carga Horária do curso

Química
23
1.472

Certificação Intermediária
Trilha 2
Auxiliar de Laboratório de Química

OBJETIVOS
Objetivo geral
Qualificar profissionalmente técnicos de nível médio no eixo de Produção Industrial, com
Habilitação Técnico em Química.
Objetivos específicos


Capacitar o estudante, através de conhecimento científico e habilidades específicas, a
prestar assistência ao profissional de nível superior;
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Desenvolver conhecimentos, habilidades, atitudes e valores no estudante a fim de que atue
como profissional e cidadão, no desempenho de suas atividades considerando o contexto
social;
Contribuir para formação de técnicos de nível médio que atendam às necessidades do
desenvolvimento industrial, buscando incentivá-lo e instigá-lo ao crescimento contínuo, para
trabalhar e colaborar coletivamente, na superação de problemas sociais, proporcionando o
desenvolvimento de competências e habilidades específicas na formação técnica;
Habilitar tecnicamente, no exercício de atividades de planejamento, desenvolvimento,
supervisão, manuseio, preservação, armazenamento de matéria-prima, preparo, controle de
produção e manutenção, relacionadas aos processos laboratoriais e de industrialização de
insumos e produtos, visando o atendimento da legislação e a qualidade e produtividade.
PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
O Técnico em Química será habilitado para:








Operar, controlar e monitorar processos industriais e laboratoriais.
Controlar a qualidade de matérias-primas, insumos e produtos.
Realizar amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas.
Desenvolver produtos e processos.
Comprar e estocar matérias-primas, insumos e produtos.
Controlar estoques de produtos acabados.
Realizar a especificação de produtos e processos e a seleção de fornecedores de
produtos químicos.
Para atuação como Técnico em Química, são fundamentais:





Conhecimentos e saberes relacionados aos processos de planejamento e operação
das atribuições da área, de modo a assegurar a saúde e a segurança dos
trabalhadores e dos futuros usuários e operadores de empresas em processos de
transformação em química;
Conhecimentos e saberes relacionados à sustentabilidade do processo produtivo, às
normas e relatórios técnicos, à legislação da área, às novas tecnologias relacionadas
à indústria 4.0, à liderança de equipes, à solução de problemas técnicos e à gestão
de conflitos.

Certificação Intermediária
Trilha 2
Auxiliar de Laboratório de Química

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO
Trilhas
Trilha I – Química
01

Componentes Curriculares

Instrumentação Laboratorial
Metrologia
Química Geral
Aplicativos de Química
Química Inorgânica
Química Orgânica
Carga Horária da Trilha 1 – Química 01
Trilha II – Química Tecnologia
e
Gestão

Carga Horária
Semanal
4
4
5
3
4
3
23 aulas
2

Carga Horária
Semestral
64h
64h
80h
48h
64h
48h
32h
464

02

Ambiental
Análise Química Qualitativa
3
Análise Instrumental
3
Bioquímica
3
Eletroquímica e Corrosão
3
Físico - Química
2
Processos Industriais
3
Práticas Profissionais
4
Carga Horária da Trilha 2 – Química 02
23 aulas
Trilha III –
Tecnologia
e
Gestão
3
Química 03
Ambiental
Análise Química Quantitativa
4
Físico - Química
3
Bioquímica
4
Princípios da Termodinâmica
4
Práticas Profissionais
5
Carga Horária da Trilha 3 – Química 03
23 aulas
Trilha IV –
Microbiologia
5
Química 04
Tecnologia Química
6
Análise e Controle de
5
Qualidade
Produção Química
5
Práticas Profissionais
2
Carga Horária da Trilha 4 – Química 04
23 aulas
Carga Horária Total do Curso Técnico em Química

48h
48h
48h
48h
32h
48h
64h
48h
64h
48h
64h
64h

80h
96h
80h
80h
32h
1472 horas

TRILHA I – QUÍMICA 01
COMPONENTES
CURRICULARES
Instrumentação
Laboratorial
Metrologia
Química Geral
Aplicativos de Química
Química Inorgânica
Química Orgânica

Perfil do Professor
Curso Superior com licenciatura ou bacharelado com
complementação pedagógica ou Diploma de Docência ou
licenciado para a Educação Profissional: Química, Engenharia
Química, Tecnologia em Química, Tecnologia em Processos
Químicos e Industriais, e Engenharia Bioquímica, Ciências
com Habilitação em Química; Ciências Exatas com Habilitação
em Química, Engenharia Química, Química Industrial.

OBJETIVO DA TRILHA
•
•
•
•

•

Formular problemas matemáticos, físicos e químicos;
Identificar, perceber, acessar e manejar fontes de informação;
Elaborar e desenvolver pesquisa bibliográfica;
Ler, compreender e produzir textos técnicos, considerando suas especificidades e
contextos de uso para a construção de sentidos, utilizando recursos e estratégias
adequadas;
Desenvolver postura profissional de forma analítica e crítica, que possibilite trabalhar
coletivamente de forma organizada e sistemática.
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Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Instrumentação Laboratorial
Objetivos de aprendizagem:
Desenvolver raciocínio químico dedutível através dos conceitos elucidados;
Compreender e aplicar sistemas em reação e as propriedades dos elementos;
Analisar e apropriar-se das regras, bem como os cuidados e usos dos materiais
relacionados ao laboratório;
Manipular materiais de laboratório com a finalidade de desenvolver técnicas de estudo e
análise dos materiais.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação

Segurança e normas de
Laboratório. Vidrarias e
equipamentos de laboratório.
Técnicas de pesagem. Técnicas
de medição de volumes.
Separação de Misturas. Preparo
de soluções. Aquisição de
dados por amostragem.
Aferição de equipamentos.
Técnicas básicas de volumetria.

Operar corretamente os
materiais e equipamentos
de laboratório;
Dominar a atividade
laboratorial.

● Unidade curricular II – Metrologia
Objetivos de aprendizagem:
Analisar e compreender a origem da metrologia química e seus principais conceitos;
Compreender a importância da rastreabilidade e da confiabilidade para a qualidade dos
resultados das medições;
Aplicar e analisar estatisticamente dados a fim de averiguar a confiabilidade dos dados
obtidos nas análises.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando

Metrologia, definições geral e
aplicada à metrologia química,
Sistema internacional de
unidades. Medição, exatidão e
precisão. Erros, estatística
básica aplicada à medição em
laboratório analítico.

Manusear vidrarias e
equipamentos do laboratório
de química;
Utilizar tabelas e gráficos
nas análises químicas;
Converter unidades de
medidas corretamente;
Fazer análise de erro nas
medições.
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as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.
● Unidade curricular III – Química Geral
Objetivos de aprendizagem:
Analisar e discutir a utilização de modelos na ciência Química;
Aplicar conceitos, princípios e leis fundamentais referentes à estrutura e aos estados físicos
da matéria e a aspectos estequiométricos, de equilíbrio, termodinâmicos e cinéticos
envolvidos nos fenômenos químicos;
Examinar e interpretar a periodicidade química dos elementos para compreender suas
estruturas e reatividades;
Analisar e descrever as interações entre átomos, moléculas e suas estruturas, relacionandoas com as propriedades da matéria.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

Cálculo Estequiométrico.
Balanceamento de equações:
tentativa, algébrico e por
oxirredução. Estudo dos gases.
Tipos de Reações Químicas.
Equações Químicas. Reações
de precipitação. Reações
Orgânicas. Reações de
Oxirredução.

Conhecer e aplicar os
fundamentos da Química
Geral;
Compreender que a
utilização de um modelo
está relacionado ao que ele
consegue explicar;
Identificar as limitações e
potencialidades de cada
modelo atômico e de
ligação, de forma a utilizálos na compreensão da
estrutura da matéria;
Realizar cálculos
envolvendo grandezas
físicas e unidades;
Reconhecer soluções ácidas
e alcalinas e os principais
grupos funcionais.
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● Unidade curricular IV – Aplicativos de Química
Objetivo de aprendizagem: Compreender e utilizar diferentes programas e aplicativos do
Office para produção de rótulos e formatação de relatório técnico/científico.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Utilização de programas e
aplicativos do Office. Produção
de rótulos. Formatação de
Relatório técnico/científicos.
Simuladores. Planilhas
eletrônicas.

Desenvolver formas de
manipulação e construção
destes aplicativos;
Montar, monitorar e corrigir
variáveis de processos
através destes aplicativos;
Criar e elaborar planilhas
eletrônicas, com fórmulas e
gráficos;
Criar apresentações com
slides utilizando os recursos
de animação e modelos;
Formatar relatórios técnicocientíficos conforme normas
estabelecidas;
Produzir rótulos utilizando
aplicativo específico.

● Unidade curricular V – Química Inorgânica
Objetivo de aprendizagem: Apropriar-se dos princípios da química inorgânica que
permitam ao estudante reconhecer a relação estrutura-reatividade nos compostos
inorgânicos, enfatizando os compostos de coordenação em reações catalíticas, no
metabolismo dos metais no homem e no meio ambiente.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a

Ácidos. Bases. Sais e suas
reações e complexação. Óxidos.
Tabela Periódica. Estudo do
Hidrogênio. Estudo dos
Elementos Representativos,
Estudo dos Gases Nobres.
Estudo dos Elementos:
transição externa, transição
interna. Radiatividade.

Relacionar as características
ácidas ou básicas de uma
substância ou mistura com
os valores de pH do meio;
Reconhecer, a partir do
estudo das funções
inorgânicas, óxidos de
caráter básico e de caráter
ácido, relacionando-os com
processos de controle de pH
e com os gases
responsáveis pela chuva
ácida;
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proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

Identificar as funções
inorgânicas e as
propriedades características
das principais substâncias
classificadas nesses grupos.

● Unidade curricular VI - Química Orgânica
Objetivos de aprendizagem:
Analisar e compreender as relações entre a estrutura de compostos orgânicos, suas
propriedades químicas e físicas, bem como sua reatividade;
Apropriar-se dos fundamentos da química orgânica estrutural;
Analisar e estabelecer as relações entre estrutura e propriedades físicas e químicas de
compostos orgânicos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

Hidrocarbonetos. Oxigenadas.
Nitrogenadas. Sulfuradas.
Organoclorados. Mistas.
Introdução à Química Orgânica,
Carbono e Tetravalência,
Cadeias Carbônicas, Funções
Orgânicas, Isomeria, Reações
Orgânicas, Polímeros,
Bioquímica, Síntese Orgânica.

Descrever as
transformações químicas em
linguagem discursivas;
Compreender os códigos e
símbolos próprios da
química atual;
Reconhecer ou propor a
investigação de um
problema relacionado à
química, selecionando
procedimentos
experimentais pertinentes.
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TRILHA II – QUÍMICA 02
COMPONENTES
CURRICULARES
Tecnologia e Gestão Ambiental
Análise Química Qualitativa
Análise Instrumental
Bioquímica
Eletroquímica e Corrosão
Físico-Química
Processos Industriais
Práticas Profissionais

Perfil do Professor
Curso Superior com licenciatura ou bacharelado com
complementação pedagógica ou Diploma de Docência
ou licenciado para a Educação Profissional: Química,
Engenharia Química, Tecnologia em
Química,
Tecnologia em Processos Químicos e Industriais, e
Engenharia Bioquímica, Ciências com Habilitação em
Química; Ciências Exatas com Habilitação em Química,
Engenharia Química, Química Industrial.

OBJETIVOS DA TRILHA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplicar as técnicas de amostragem e de manuseio de amostras de matérias-primas,
reagentes, produtos e utilidades;
Identificar procedimentos de armazenagem de amostras de matérias-primas,
reagentes, produtos e utilidades;
Identificar as substâncias químicas;
Identificar procedimentos de preparação de análises;
Realizar cálculos estequiométricos;
Aplicar os procedimentos de preparação e condução de experimentos;
Realizar cálculos de rendimento;
Identificar processos de corrosão;
Identificar as diversas formas de corrosão e os métodos de controle utilizados;
Realizar sínteses orgânicas;
Identificar as operações de equipamentos de destilação e extração;
Efetuar análise física e química;
Desenvolver uma postura profissional crítica que possibilite trabalhar em equipe de
forma organizada metódica e assistemática no ambiente de trabalho;
Identificar, perceber, acessar e manejar fontes de informação;
Empregar corretamente os fundamentos da redação oficial no ambiente de trabalho;
Especificar os conhecimentos e equipamentos de medição hidrostática nas
atividades de manuseio de vidrarias em laboratórios;
Apresentar seminário técnico;
Elaborar laudos técnicos.

Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Tecnologia e Gestão Ambiental
ObjetivoS de aprendizagem:
Compreender e registrar aspectos químicos naturais do meio ambiente e de aspectos
químicos resultantes da interação antrópica sobre o meio;
Investigar e valorizar a preservação dos meios bióticos e abióticos para que se tenha uma
biosfera saudável;
Conhecer e analisar os aspectos legais que regulamentam o comportamento antrópico no
meio ambiente;
Aplicar o conhecimento como agente educador da comunidade na preservação do meio
ambiente.

470

Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação

Objeto de conhecimento

Habilidades

Legislação ambiental. Sistemas
Ter conhecimentos dos
de Gestão Ambiental. Normas
conceitos básicos de relação
ISSO. Normas de Segurança e
entre a Química e o
Saúde. Legislação Ambiental,
Ambiente;
Sustentabilidade, Programa de • Trabalhar de acordo com a
Gerenciamento Ambiental,
legislação;
Gerenciamento de Resíduos, • Gerenciar resíduos sólidos e
Impacto Ambiental,
seu descarte.
Classificação e Riscos de
Produtos Químicos.

● Unidade curricular II – Análise Química Qualitativa
Objetivo de aprendizagem: Analisar e descrever os componentes inorgânicos de amostras
naturais e artificiais e a determinação qualitativa dos componentes inorgânicos por meio do
estudo dos vários tipos de equilíbrios químicos (ácido-base, complexometria, de oxirredução
e precipitação).
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação
de operadores lógicos, de
operadores aritméticos,
de laços de repetição, de
decisão e de condição.

Introdução à Análise Química.
Análise de Cátions por via seca
e úmida. Análise de Ânions por
via úmida. Alcalimetria por
gravimetria. Acimetria por
gravimetria. Alcalimetria por
volumetria. Acimetria por
volumetria. Análise de
Complexação. Análise de
oxirredução.

Conhecer os principais
íonsdeinteressee suas
reações de identificação;
Reconhecer as fontes de
erros determinados e
indeterminados de cada
técnica analítica estudada;
Planejar e executar análises,
descartando agentes
químicos de forma
sustentável, visando a
diminuição de resíduos e a
segurança das operações.

471

● Unidade curricular III – Análise Instrumental
Objetivos de aprendizagem:
Analisar e discutir os fundamentos e aplicações de um conjunto de técnicas de análise
química envolvendo métodos ópticos;
Interpretar os resultados empregando um conjunto de técnicas de análise química
envolvendo métodos ópticos;
Examinar e interpretar os fundamentos e aplicações dos métodos cromatográficos de
análises químicas para a identificação e quantificação de substâncias moleculares polares e
apolares, íons inorgânicos e orgânicos em soluções aquosas e amostras reais;
Analisar e descrever conjuntamente o elenco de métodos instrumentais disponíveis, bem
como seu acoplamento.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

Fundamentos de análise
instrumental. Potenciometria.
Espectrometria de absorção e
de emissão. Cromatografia.

Conhecer os princípios da
química analítica,
fundamentos, conceitos;
Relacionar os conceitos
teóricos com a prática nas
rotinas de laboratório,
bem como a elaboração de
POPS’s (procedimento
operacional padrão) para os
equipamentos e
instrumentos utilizados;
Oportunizar aos estudantes
a capacidade de leitura,
análise e interpretação dos
dados coletados nos
diversos métodos analíticos;
Conhecer o princípio de
funcionamento e operação
dos instrumentos de análise
analíticos;
Executar métodos
instrumentais para a
identificação;
Quantificar e qualificar a
composição química de
determinados produtos;
Descrever processos,
fenômenos , capacidade de
determinadas situações;
Adquirir habilidade e
conhecimento do preparo da
amostra para cada técnica
de análise instrumental.
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● Unidade curricular IV – Bioquímica
Objetivos de aprendizagem:
Analisar e compreender a estrutura e conformação molecular dos seres vivos e as funções
resultantes das interações moleculares;
Compreender e aplicar os conceitos da bioquímica nos processos de análises química.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

Química e importância biológica
dos carboidratos, lipídeos,
proteínas, enzimas e ácidos
nucléicos. Termodinâmica.
Metabolismo dos carboidratos,
lipídios e proteínas.
Interrelações e regulação do
metabolismo.

Analisar amostras a fim de
identificar os compostos
bioquímicos;
Identificar as biomoléculas e
representá-las;
Compreender a importância
dos compostos bioquímicos;
Identificar as biomoléculas,
representá-las e determinar
a sua importância.

● Unidade curricular V - Eletroquímica e Corrosão
Objetivos de aprendizagem:
Analisar e compreender os problemas, prejuízos e os benefícios do fenômeno da corrosão;
Diferenciar a corrosão eletroquímica e química;
Conhecer e descrever os principais meios corrosivos, assim como a importância das
reações anódicas e catódicas envolvidas na corrosão eletroquímica;
Compreender e examinar os tipos de pilhas eletroquímicas presentes no processo corrosivo;
Identificar e descrever as diferentes formas de corrosão e seus produtos formados;
Analisar, compreender e aplicar as técnicas e tipos de proteção contra a corrosão;
Formular e compreender problemas envolvendo velocidade e taxa de corrosão.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

Número de Oxidação. Reações
de Oxirredução. Pilhas.
Eletrólise. Tipos de corrosão.
Métodos de proteção contra
corrosão.

Identificar processos
eletroquímicos;
Conceituar eletroquímica,
explicando o funcionamento
de uma pilha;
Determinar o valor da ddp
de uma pilha;
Conceituar corrosão e metal
de sacrifício, propondo
ações para que esses
fenômenos sejam utilizados
com consciência e/ou
evitados.

● Unidade curricular VI – Físico-Química
Objetivos de aprendizagem:
Descrever e analisar os fundamentos da estrutura, propriedades e processos básicos em
química;
Analisar e interpretar dados experimentais na caracterização de elementos e compostos, e
em processos físicos e reações químicas.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e

Misturas. Soluções.
Concentração das soluções.
Diluição de soluções.
Propriedades Coligativas.
Velocidade de reação. Ordem
de reação. Equilíbrio Químico.
Lei de Le Chatelier. Equilíbrio da
água PH.

Conhecer os fundamentos
da e aplicar os fundamentos
da Físico Química;
Determinar se uma reação é
exotérmica ou endotérmica
através do cálculo ou da
observação da reação;
Identificar o tipo de solução
e sua concentração;
Fazer cálculos envolvendo
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avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

grandezas químicas e
soluções de diversos tipos;
Preparar uma solução com
exatidão;
Calcular a variação de
entalpia de uma reação
química.

● Unidade curricular VII – Processos Industriais
Objetivos de aprendizagem:
Aplicar e descrever os princípios da Estequiometria;
Analisar Balanços de Massa e Energia nos processos químicos industriais;
Compreender e analisar os vários processos de fabricação de produtos, em termos de
matérias-primas, fluxogramas de processo e aplicação dos mesmos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Geometria molecular. Gestão de
recursos na indústria.
Elaboração de POP.
Sanitização Industrial.

Conhecer os processos
produtivos e propor novas
técnicas/meios para a
produção;
Controlar processos e
reações, focando no
desenvolvimento e na
questão ambiental.

● Unidade curricular VIII - Práticas Profissionais
Objetivo de aprendizagem: Desenvolver e aplicar um projeto de pesquisa e análise
utilizando laboratórios da escola ou em uma empresa, na realização de estágio em indústria
e/ou laboratório.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

Desenvolvimento de projeto no
laboratório da escola ou em
empresa.

Trabalhar colaborativamente
em equipe;
Resolver problemas
identificados no nível de
suas funções mantendo a
calma e o limite de sua
capacidade;
Aplicar os conhecimentos
adquiridos.

TRILHA III – QUÍMICA 03
COMPONENTES
Perfil do Professor
CURRICULARES
Tecnologia
e
Gestão Curso Superior com licenciatura ou bacharelado com
Ambiental
complementação pedagógica ou Diploma de Docência ou
licenciado para a Educação Profissional: Química,
Engenharia Química, Tecnologia em Química, Tecnologia em
Processos Químicos e Industriais, e Engenharia Bioquímica,
Ciências com Habilitação em Química; Ciências Exatas com
Habilitação em Química, Engenharia Química, Química
Industrial.
Análise
Química Curso Superior com licenciatura ou bacharelado com
Quantitativa
complementação pedagógica ou Diploma de Docência ou
licenciado para a Educação Profissional: Química,
Físico-Química
Engenharia Química, Tecnologia em Química, Tecnologia em
Bioquímica
Processos Químicos e Industriais, e Engenharia Bioquímica,
Princípios da
Ciências com Habilitação em Química; Ciências Exatas com
Termodinâmica
Habilitação em Química, Engenharia Química, Química
Práticas Profissionais
Industrial.

OBJETIVOS DA TRILHA
• Diferenciar processos de injeção e extrusão;
Identificar polímeros e polímeros de engenharia;
• Aplicar processos de reciclagem;
• Identificar processos eletroquímicos;
• Identificar aspectos práticos de processos químicos;
• Interpretar fluxograma de processo;
• Diferenciar as diversas funções bioquímicas;
• Avaliar os riscos no ambiente de trabalho;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Quantificar substâncias químicas;
Identificar os diversos tipos de reações químicas;
Operar balanças analíticas e semi-analíticas;
Identificar os diversos indicadores de reações químicas;
Estimar e controlar efeitos ambientais das operações efetuados;
Atuar nos programas de higiene industrial e prevenção de acidentes;
Identificar os princípios e caracterizar técnicas da higiene industrial;
Atuar em emergências operacionais.

Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Tecnologia e Gestão Ambiental
Objetivos de aprendizagem:
Analisar e descrever aspectos químicos naturais do meio ambiente e de aspectos químicos
resultantes da interação antrópica sobre o meio;
Desenvolver cuidado permanente com relação à preservação dos meios bióticos e abióticos
para que tenha uma biosfera saudável;
Analisar e discutir os aspectos legais que regulamentam o comportamento antrópico no
meio ambiente;
Discutir e registrar modelos de preservação do meio ambiente ecologicamente saudável.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.
Mediação e Intervenção
Sociocultural
EMIFFTP08) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças

Legislação das águas.
Tratamento de Afluentes.
Tratamento de Efluentes.

Trabalhar de acordo com a
legislação;
Operar estações de
tratamento e realizar as
suas análises.
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socioculturais e a
conservação ambiental.

● Unidade curricular II – Análise Química Quantitativa
Objetivos de aprendizagem:
Apropriar-se dos fundamentos da análise quantitativa gravimétrica e volumétrica;
Analisar e discutir as aplicações dos métodos clássicos de análise, observando suas
potencialidades e limitações;
Investigar, compreender e executar métodos clássicos de análises químicas para a
quantificação de íons importantes e a dosagem de substâncias de interesse;
Aplicar o conhecimento químico abordando o manuseio e o descarte de substâncias e
resíduos químicos gerados no laboratório.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

Alcalimetria por gravimetria.
Acimetria por gravimetria.
Alcalimetria por volumetria.
Acimetria por volumetria.
Análise de Complexação.
Análise de oxirredução

Preparar e padronizar uma
solução pelo método
gravimétrico e volumétrico;
Calcular corretamente os
dados provenientes de
análises,
escolher
corretamente o método de
análise a ser empregado,
realizar a análise e
interpretar os dados obtidos.

● Unidade curricular III – Físico-Química
Objetivos de aprendizagem:
Analisar e compreender os fundamentos da estrutura, propriedades e processos básicos em
química;
Investigar, analisar e interpretar dados experimentais na caracterização de elementos e
compostos, e em processos físicos e reações químicas.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

Velocidade de reação.
Ordem de reação. Equilíbrio
Químico. Lei de Le Chatelier.
Equilíbrio da água PH.

Compreender a influência da
concentração, temperatura e
catalisador sobre a
velocidade de uma reação
química;
Saber propor o mecanismo
de uma reação química
baseado na lei de
velocidade;
Determinar os parâmetros
de Arrhenius e compreender
os conceitos de superfície
de energia potencial,
coordenada de reação,
estado de transição e
complexo ativado;
Saber distinguir os principais
tipos de catálise;
Entender os fenômenos
envolvidos nas reações
fotoquímicas;
Saber usar ferramentas
computacionais para
resolução de problemas
numéricos e algébricos;
Reconhecer a importância
do estudo da velocidade de
uma reação no controle da
quantidade de produtos
obtidos;
Determinar a velocidade
média de uma reação a
partir da variação da
quantidade das substâncias
envolvidas em função do
tempo;
Identificar os fatores que
interferem na velocidade de
uma reação;
Relacionar o equilíbrio
químico e seu deslocamento
com a obtenção de maiores
quantidades de
determinados compostos
para fins científicos,
econômicos ou ecológicos;
Operar corretamente com
constante de equilíbrio.
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● Unidade curricular IV – Bioquímica
Objetivos de aprendizagem:
Descrever e analisar a estrutura e conformação molecular dos seres vivos e as funções
resultantes das interações moleculares;
Aplicar conceitos da bioquímica nos processos de análises química.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

Análise de carboidratos. Análise
de lipídios. Análise de proteínas.
Fermentação. Saponificação.

Escolher técnicas corretas
para cada análise de
compostos bioquímicos;
Utilizar as técnicas para
isolar o DNA de células.

● Unidade curricular V – Princípios da Termodinâmica
Objetivos de aprendizagem:
Compreender os princípios da Termodinâmica e suas aplicações na Química;
Analisar e descrever o estado de um sistema químico em função de suas propriedades
macroscópicas e compreender a espontaneidade.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano

Reações endo e exotérmicas.
Entalpia de formação. Entalpia
de combustão. Energia de
Ligação. Lei de Hess.

Conhecer os conceitos
básicos da termodinâmica,
em particular aqueles com
maior alcance na descrição
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pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

dos sistemas químicos;
Compreender que diferentes
modelos explicam diferentes
realidades;
Compreender que a
utilização de um modelo
está relacionada ao que ele
consegue explicar;
Compreender as relações
entre as interações inter e
intramolecular e as
propriedades da matéria;
Compreender as reações
químicas e realizar cálculos
estequiométricos;
Formular as leis da
termodinâmica, avaliando as
transformações
termodinâmicas baseadas
nessas leis;
Entender a visão molecular
da entropia;
Calcular a entalpia, energia
livre e entropia de reação a
partir de
dados
termoquímicos;
Relacionar as propriedades
termodinâmicas
dos
compostos com
sua
estrutura molecular;
Verificar o efeito da
temperatura nas
propriedades termoquímicas
das substâncias.

● Unidade curricular VI – Práticas Profissionais
Objetivo de aprendizagem: Desenvolver e aplicar um projeto de pesquisa e análise
utilizando laboratórios da escola ou em uma empresa, na realização de estágio em indústria
e/ou laboratório.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou

Realização de estágio em
indústria e/ou laboratório.

Saber trabalhar em equipe;
Resolver problemas
identificados no nível de
suas funções mantendo a
calma e o limite de sua
capacidade;
Aplicar os conhecimentos
adquiridos.
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um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

TRILHA IV – QUÍMICA 04
COMPONENTES
CURRICULARES
Microbiologia
Tecnologia Química
Análise e Controle de
Qualidade
Produção Química
Práticas Profissionais

Perfil do Professor
Curso Superior com licenciatura ou bacharelado com
complementação pedagógica ou Diploma de Docência ou
licenciado para a Educação Profissional: Química, Engenharia
Química, Tecnologia em Química, Tecnologia em Processos
Químicos e Industriais, e Engenharia Bioquímica, Ciências com
Habilitação em Química; Ciências Exatas com Habilitação em
Química, Engenharia Química, Química Industrial.

OBJETIVOS DA TRILHA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificar os processos de uma refinaria de petróleo;
Identificar o processo analítico de uma refinaria de petróleo;
Identificar os diversos equipamentos da química instrumental;
Avaliar os princípios de operação dos equipamentos da química instrumental;
Avaliar os diversos cálculos utilizados na química instrumental;
Identificar os princípios da qualidade e da produtividade;
Interpretar e analisar conceitos de economia e de administração à indústria
química;
Dimensionar recursos materiais;
Identificar as interfaces dos processos industriais na cadeia de produção;
Interpretar procedimentos, manuais técnicos e literatura específica;
Ampliar ferramentas da qualidade;
Trabalhar em equipe;
Comunicar-se de forma clara e concisa;
Atuar de acordo com os princípios da ética profissional;
Administrar e calcular recursos materiais;
Relacionar uso da energia;
Elaborar relatórios técnicos;
Dominar a linguagem técnico-organizacional;
Realizar análises de custos e perdas;
Dimensionar e avaliar a importância de preservação do meio ambiente, do
impacto dos processos industriais, dos procedimentos laboratoriais, assim
como de tratamento de resíduos;
Identificar mecanismo e procedimento de segurança e análise de riscos de
processos;
Interpretar procedimentos, Normas Ambientais Internacionais e a legislação
Ambiental aplicada ao Setor Industrial;
Interpretar a qualidade de efluente e resíduos gerados frente aos padrões
determinados pelos órgãos de controle;
Utilizar os dispositivos e equipamentos de segurança de acordo com as
normas vigentes.
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Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Microbiologia
Objetivos de aprendizagem:
Compreender e analisar técnicas básicas microbiológicas e de biossegurança em ambientes
clínicos, hospitalares e laboratoriais;
Desenvolver habilidades no manuseio de instrumentos/equipamentos da área de
microbiologia.
Apropriar-se de noções conceituais para interpretação e avaliação referente aos resultados
de exames laboratoriais;
Descrever e analisar noções conceituais para a atuação em pesquisa e na indústria em
temas ligados à área de microbiologia.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

Princípios básicos de
microbiologia. Características
gerais de bactérias, e fungos.
Controle de microrganismos por
agentes físicos e químicos.
Noções gerais sobre os grupos
de fungos e bactérias de
interesse em indústria química.
Introdução ao estudo
microbiológico. Noções de
biossegurança. Preparo de
meios de cultura e semeadura.
Técnicas de coloração em
lâminas para identificação de
microrganismos. Alimentos e
microbiologia. Microbiologia da
água. Microrganismos
patogênicos. Infecção e
resistência. Soros e vacinas.
Microbiologia ambiental.

Compreender a importância
dos microrganismos nas
áreas da saúde, industrial e
ambiental;
Conhecer o cultivo e a
identificação de
microrganismos “in vitro” em
laboratório;
Conhecer as formas de
preparo de meios de cultivos
sólidos e líquidos;
Saber esterilizar os
equipamentos e materiais;
Conhecer as formas de
coleta, armazenamento e
envio de amostras.

● Unidade curricular II – Tecnologia Química
Objetivo de aprendizagem: Analisar e apropriar-se de princípios científicos da química que
se aplicam à indústria química e familiarizar-se com as atividades na indústria.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades
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Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Tecnologia de leite e derivados.
Tecnologia de bebidas.
Tecnologia de doces.
Tecnologia de frutas. Tecnologia
de Massas alimentícias e
produtos de panificação.
Tecnologia de cárneos. Métodos
de Conservação de Alimentos.
Tecnologia de Papel e Celulose.
Tecnologia de Produtos
Parafínicos.

Conhecer os processos
produtivos e propor novas
técnicas/meios para a
produção;
Controlar processos e
reações, focando no
desenvolvimento e na
questão ambiental.

● Unidade curricular III – Análise e Controle de Qualidade
Objetivos de aprendizagem:
Analisar e reconhecer a importância da vigilância e do controle de qualidade da água para
consumo humano e sua influência na escolha da tecnologia, concepção, projeto e operação
de sistemas de tratamento;
Analisar e identificar as unidades de um sistema de tratamento de água por ciclo completo
(convencional);
Investigar e discutir elementos de concepção, projeto e operação de sistemas de tratamento
de água.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes

Análise microbiológica de água
e alimentos. Gestão da
qualidade.

Entender as ferramentas de
controle de qualidade e
aplica-las;
Realizar análises e
interpretar os dados para
fins de controle de qualidade
na indústria.
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mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.
● Unidade curricular IV – Produção Química
Objetivos de aprendizagem:
Investigar e analisar os métodos de preparação, caracterização, propriedades, e exemplos
de aplicações de materiais poliméricos, metálicos e cerâmicos;
Descrever e relacionar as características estruturais dos materiais com as propriedades
macroscópicas.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

Sabões. Detergentes.
Sanitizantes. Domissanitários.
Extração de óleos essenciais.
Purificação do Etanol destinado
a bebidas. Métodos de
Processamento Industrial
(Extrusão, Prensagem, entre
outros).Síntese Orgânica.

Conhecer e desenvolver
técnicas de produtos
químicos;
Técnicas de fabricação de
produtos químicos.
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● Unidade curricular V – Práticas Profissionais
Objetivos de aprendizagem:
Desenvolver e aplicar um projeto de pesquisa e análise utilizando laboratórios da escola ou
em uma empresa, na realização de estágio em indústria e/ou laboratório.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

Realização de estágio em
indústria e/ou laboratório.

Saber trabalhar em equipe;
Resolver problemas
identificados no nível de
suas funções mantendo a
calma no limite de sua
capacidade;
Aplicar os conhecimentos
adquiridos.

Orientações metodológicas
Para garantir um melhor processo de ensino-aprendizagem nesta Trilhas de
Aprofundamento é preciso garantir que o estudante seja o protagonista em seu processo
formativo. Assim sendo, indica-se a utilização de metodologias ativas.
Sugere-se ainda que no decorrer das Trilhas sejam garantidas vivências práticas e
não apenas teóricas.
Recursos
Para o curso de Química é necessário biblioteca com acervo físico ou virtual
específico para o curso, datashow, notebook, laboratório de informática, Laboratório de
Biologia e Química.
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Técnico em Biotecnologia
Eixo: Produção Industrial

Professores Colaboradores-Elaboradores
Adriana Lugaresi
Angélica Schmitz Heinzen
Ariane Luckmann
Cintia Jardim da Silva
Elisandra Antunes
Conceição Aparecida dos Santos Amaral Burdzaki
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Emanuelle Cristine de Abreu
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Taina Pitz Barbosa
Volnei Perin Della Giustina

Equipe SED
André Fabiano Bertozzo
Camila de Oliveira Galvagni
Letícia Vieira
Luis Duarte Vieira
RESUMO – APRESENTAÇÃO
A Biotecnologia é uma área que se destaca cada vez mais nacionalmente,
especialmente na área de pesquisa científica. O Biotecnologista precisa desenvolver
habilidades técnico-científicas para criar e aprimorar produtos e processos em diversas
áreas, dentre elas, podemos citar a área de saúde humana, animal, pecuária, agricultura,
indústria, prestação de serviços, conservação e sustentabilidade do meio ambiente.
Portanto, o profissional formado em Biotecnologia é qualificado para identificar
oportunidades para o desenvolvimento de produtos e serviços biotecnológicos. De forma
mais direta, pode ser entendida como o emprego da ciência no estudo, controle e alterações
de seres vivos, com o intuito de produzir bens ou modificar processos biológicos com
objetivos comerciais e com vistas na melhoria da qualidade de vida. As adaptações ao
processo de produção agroindustrial, antes restrito a indústria, recebe atualmente o suporte
dos novos conhecimentos da biologia molecular, da química, entre outras especialidades.
Os avanços biotecnológicos podem revolucionar diversos aspectos das nossas vidas e de
nossa relação com o meio ambiente.
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BIOTECNOLOGIA
23 aulas semanais
1472 horas

Habilitação Profissional
Carga Horária Semanal
Carga Horária do curso

OBJETIVOS
Objetivo geral
Possibilitar ao educando a construção do conhecimento científico e técnico e das
formas de organização social para ser capaz de criar soluções originais para problemas
novos que exigem criatividade, a partir do domínio do conhecimento, formando-o de acordo
com as tendências tecnológicas e em consonância com as demandas dos setores
produtivos.
Objetivos específicos







Desenvolver, através de uma concepção mais ampla de educação, todas as
dimensões educativas que ocorrem no âmbito das relações sociais;
Promover o desenvolvimento sustentável do meio ambiente;
Atuar em equipes multidisciplinares;
Compreender e aplicar a ética e responsabilidades profissionais;
Motivar o estudante na busca do desenvolvimento humano, técnico e científico
através de uma abordagem integradora entre o Ensino Médio e Técnico;
Agregar interação entre as disciplinas básicas com as técnicas, propiciando ao
educando a inserção no Ensino Superior.

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
O Técnico em Biotecnologia será habilitado para:












Executar atividades laboratoriais de biotecnologia e biociências.
Controlar e monitorar processos industriais e laboratoriais da sua área.
Preparar materiais, meios de cultura, soluções e reagentes.
Analisar substâncias e materiais biológicos.
Cultivar in vivo e in vitro microrganismos, células e tecidos animais e vegetais.
Auxiliar em pesquisas de melhoramento genético.
Realizar o preparo de amostras dos tecidos animais e vegetais.
Extrair, replicar e quantificar biomoléculas.
Realizar a produção de imunobiológicos, vacinas, diluentes, kits de diagnóstico.
Operar a criação e o manejo de animais de experimentação.
Controlar a qualidade de matérias-primas, insumos e produtos

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO
Trilhas
Trilha I –
Biotecnologia 1

Componentes Curriculares
Imunologia
Microbiologia
Gestão Ambiental
Técnica
de
Bioquímica

Análise

Carga Horária
Semanal
2
4
2
2

Carga Horária
Semestral
32
64
32
32
493

Biologia Nuclear
2
Biotecnologia
2
Parasitologia
3
Biossegurança
2
Histologia
2
Fisiologia Vegetal
2
Carga Horária da Trilha 1
23
Trilha II –
Imunologia
2
Biotecnologia 2
Microbiologia
4
Gestão Ambiental
2
Técnica
de
Análise
2
Bioquímica
Biologia Nuclear
2
Biotecnologia
2
Parasitologia
3
Biossegurança
2
Histologia
2
Fisiologia Vegetal
2
Carga Horária da Trilha 2
23
Trilha III –
Bioestatística
2
Biotecnologia 3
Técnicas de Análise Nuclear
3
Imunologia
2
Microbiologia
2
Gestão Ambiental
2
Técnica de Análise
2
Bioquímica
Cultura de células Animais e
3
Vegetais
Biotecnologia
2
Práticas Profissionais
5
Carga Horária da Trilha 3
23
Trilha IV –
Bioestatística
2
Biotecnologia 4
Técnicas de Análise Nuclear
3
Imunologia
2
Microbiologia
2
Gestão Ambiental
2
Técnica de Análise
2
Bioquímica
Cultura de células Animais e
3
Vegetais
Biotecnologia
2
Práticas Profissionais
5
Carga Horária da Trilha 4
23
Carga Horária total do Curso Técnico em Biotecnologia

32
32
48
32
32
32
368 horas
32
64
32
32
32
32
48
32
32
32
368 horas
32
48
32
32
32
32
48
32
80
368 horas
32
48
32
32
32
32
48
32
80
368 horas
1472 horas

TRILHA I - BIOTECNOLOGIA 1
COMPONENTES
CURRICULARES
Imunologia
Microbiologia

Perfil do Professor
Curso Superior em Ciências Biológicas com Licenciatura
Plena, Biologia com Licenciatura Plena; Diploma e Histórico
494

Gestão Ambiental
Técnica de Análise Bioquímica
Biologia Nuclear
Biotecnologia
Parasitologia
Biossegurança
Histologia
Fisiologia Vegetal

Escolar de Curso Superior em Ciências Biomedicina,
Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Medicina,
Bioquímica, Engenharia Bioquímica, com Complementação
Pedagógica; ou outros Bacharelados com Complementação
Pedagógica; ou outros Cursos de Tecnologia, em cujo
Histórico Escolar conste as disciplinas elencadas, com
Complementação Pedagógica; ou Curso Emergencial de
Licenciatura Plena de Formação de Professores na área.

OBJETIVO DA TRILHA
Estimular a criatividade, a autonomia intelectual, o pensamento crítico e a
autoaprendizagem para a sistematização e a construção do conhecimento pautado na
relação teoria e prática.

Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Imunologia
Objetivo de aprendizagem: Apresentar e discutir os princípios básicos e os mecanismos
imunológicos associados à proteção e às patologias de relevância para a clínica médica.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Conceitos gerais de Imunologia.
Descrição e Análise do Sistema
Imune, noções básicas do
funcionamento do Sistema
Imune.

Reconhecer as diferentes
células que compõem o
sistema imunológico;
Dominar as técnicas de
imunodiagnóstico.
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● Unidade curricular II – Microbiologia
Objetivo de aprendizagem: Apresentar aos estudantes o mundo dos microrganismos,
proporcionando conhecimento dos conceitos básicos de microbiologia.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Interveção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Introdução ao estudo de
microbiologia (Conceitos e
aplicações). Princípios básicos
de microbiologia. Instalações,
equipamentos e materiais
necessários à montagem de um
laboratório de microbiologia.
Coleta, transporte, estocagem e
preparo de amostras para
análise microbiológica.

Reconhecer e aplicar as
técnicas básicas
microbiológicas e de
biossegurança em
ambientes clínicos,
hospitalares e laboratoriais;
Desenvolver habilidades no
manuseio de
instrumentos/equipamentos
da área de microbiologia.

● Unidade curricular III – Gestão Ambiental
Objetivo de aprendizagem: Tornar o estudante consciente dos conceitos e ferramentas
que visem a busca pela sustentabilidade, através do uso racional dos recursos naturais.
Eixos Estruturantes/
Habilidades
Específicas dos
Itinerários Formativos
Associadas
aos Eixos
Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados
à investigação científica.
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base

Objeto de conhecimento

Habilidades

Legislação ambiental,
sustentabilidade,
gerenciamento de
resíduos, impacto
ambiental, classificação e
risco de produtos químicos.

Compreenderdispositivos
legaisrelacionados agestão
ambientaldando suporte
efornecerinformações
paratomadores dedecisão em
proldodesenvolvimentosustentável;
Aplicar ferramentas da gestão
ambiental quando for possível.
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em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista
e posicionando-se
mediante argumentação,
com o cuidado de citar
as fontes dos recursos
utilizados na pesquisa e
buscando apresentar
conclusões com o uso
de diferentes mídias.
Empreeendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários
para seu alcance e
definindo um modelo de
negócios. (EMIFFTP12)
Empreender projetos
pessoais ou produtivos,
considerando o contexto
local, regional, nacional
e/ou global, o próprio
potencial, as
características dos
cursos de qualificação e
dos cursos técnicos, do
domínio de idiomas
relevantes para o mundo
do trabalho, identificando
as oportunidades de
formação profissional
existentes no mundo do
trabalho e o alinhamento
das oportunidades ao
projeto de vida.
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● Unidade curricular IV – Técnica de Análise Bioquímica
Objetivo de aprendizagem: Proporcionar ao estudante conhecimentos na área de
Bioquímica e correlacionar com as disciplinas de Biotecnologia.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que
está inserido, a
importância do respeito às
diferenças individuais e a
preservação do meio
ambiente.

Aminoácidos. Técnicas de
análise qualitativa e quantitativa.
Proteínas. Ligação Peptídica.
Práticas laboratoriais de
aminoácidos e proteínas.

Realizar análises
bioquímica, físico-química,
químico-biológica,
padronizar e controlar a
qualidade;
Manusear equipamentos
utilizados na área de
bioquímica.

● Unidade curricular V – Biologia Nuclear
Objetivo de aprendizagem: Apresentar e discutir as bases moleculares, citogenéticas e
epigenéticas dos mecanismos que governam o ciclo de vida da célula, a expressão de seus
genes e a diferenciação celular.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas

Introdução à biologia nuclear.
Replicação, transcrição e
tradução. Processamento de
RNA. Compartimentalização
celular e interações
intracelulares.

Conhecer os mecanismos
moleculares envolvidos na
replicação do DNA,
Transcrição do RNA e
tradução de proteínas, bem
como os mecanismos
biomoleculares de controle
destas funções;
Avaliar e interpretar os
mecanismos envolvidos no
controle do crescimento
celular e suas funções.
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atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.
Unidade curricular VI – Biotecnologia
Objetivo de aprendizagem: Demonstrar aos estudantes o que é biotecnologia no contexto
do curso e na vida profissional, ministrando-lhes noções gerais de biotecnologia.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Conceitos e perspectivas
históricas, Biotecnologia e a
multidisciplinaridade.

Aplicar de forma clara e
segura os conhecimentos
teóricos básicos em
biotecnologia;
Reconhecer a importância
da biotecnologia na
atualidade.

Unidade curricular VII – Parasitologia
Objetivos de aprendizagem:
Compreender a Parasitologia como um processo de relação interespecífica e entender
sobre as relações parasita-hospedeiro;
Identificar a morfologia e a fisiologia dos seres envolvidos no processo.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar

Conhecimento teórico e prático
sobre vários tipos de

Classificar os diferentes
tipos de parasitas e as
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e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

verminoses e demais parasitas.

diferentes parasitoses;
Diferenciar os diferentes
tipos de parasitas em
laboratório;
Identificar a estrutura e ciclo
dos parasitos relacionando
com os vetores;
Distinguir as diversas ações
dos parasitos sobre o
hospedeiro.

Unidade curricular VIII – Biossegurança
Objetivo de aprendizagem: Desenvolver noções e conceitos básicos de biossegurança no
contexto do curso e na vida profissional voltados à preservação da saúde e proteção do
meio ambiente.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Toxicologia aplicada a produtos
químicos. Gerenciamento de
materiais e resíduos de
laboratórios. Segurança
individual e coletiva. Normas de
assepsia.

Aplicar de forma clara e
segura os conhecimentos
teóricos básicos em
biossegurança;
Descrever, executar e
possuir capacidade de
analisar o nível de
biossegurança de um
laboratório;
Saber quais os
componentes e suas
funções em um laboratório,
preconizando as normas de
Biossegurança.

Unidade curricular IX – Histologia
Objetivo de aprendizagem: Proporcionar aos estudantes os elementos necessários para a
obtenção de conhecimentos teóricos e práticos a respeito da histologia dos diferentes
tecidos.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades
Específicas dos
Itinerários
Formativos
Associadas
aos Eixos
Estruturantes
Investigação
Científica
(EMIFFTP03)
Selecionar e
sistematizar, com
base em estudos
e/ou pesquisas
(bibliográfica,
exploratória, de
campo, experimental
etc.) em fontes
confiáveis,
informações sobre
problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
identificando os
diversos pontos de
vista e posicionandose mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as
fontes dos recursos
utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar
conclusões com o
uso de diferentes
mídias.

Objeto de
conhecimento

Habilidades

Noções básicas sobre
citologia e histologia
geral e especial.

Identificar os tecidos que formam os
seres vivos;
Preparar material para análise
histológica;
Localizar os tecidos ao longo do
organismo, bem como os órgãos que
destes são originados;
Conhecer amorfologia celulare tecidual
animal,assim como afisiologia
dosprincipais órgãos animais;
Aplicartécnicas
depreparaçãohistológicaparaobservação
nomicroscópio óptico;
Conhecer amorfologiacelular erelacionar
coma sua funçãono tecidoanimal.

Unidade curricular X – Fisiologia Vegetal
Objetivo de aprendizagem: Propiciar aos estudantes a compreensão dos processos
fisiológicos nos vegetais e suas inter-relações.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,

Relações hídricas, fotossíntese,
respiração, nutrição,
assimilação de nitrogênio.

Reconhecer os processos
fisiológicos essenciais, seus
mecanismos e importância
para o desenvolvimento
vegetal.
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exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

TRILHA II - BIOTECNOLOGIA 2
COMPONENTES
CURRICULARES
Imunologia
Microbiologia
Gestão Ambiental
Técnica de Análise Bioquímica
Biologia Nuclear
Biotecnologia
Parasitologia
Biossegurança
Histologia
Fisiologia Vegetal

Perfil do Professor
Curso Superior em Ciências Biológicas com Licenciatura
Plena, Biologia com Licenciatura Plena; Diploma e Histórico
Escolar de Curso Superior em Ciências Biomedicina,
Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Medicina,
Bioquímica, Engenharia Bioquímica, com Complementação
Pedagógica; ou outros Bacharelados com Complementação
Pedagógica; ou outros Cursos de Tecnologia, em cujo
Histórico Escolar conste as disciplinas elencadas, com
Complementação Pedagógica; ou Curso Emergencial de
Licenciatura Plena de Formação de Professores na área.

OBJETIVO DA TRILHA
Desenvolver a interação entre ciência, tecnologia e produção biotecnológica.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Imunologia
Objetivo de aprendizagem: Demonstrar a importância da disciplina Imunologia para a área
da saúde e sua aplicação como instrumento capaz de desenvolver o raciocínio lógico, a
criatividade e a capacidade crítica.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades
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Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Conhecimento e Práticas dos
Principais Testes Sorológicos,
Discutir e interpretar as
solicitações de exames
imunológicos.

Reconhecer o processo
interativo entre os vários
mecanismos de defesa:
inato, respostas imunes
humorais e celulares;
Reconhecer os processos
imunopatológicos e suas
implicações na homeostasia
do organismo;
Aplicar as técnicas de
diagnóstico imunológico.

● Unidade curricular II – Microbiologia
Objetivo de aprendizagem: Relacionar os conhecimentos sobre microrganismos com a
saúde pública.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Técnicas básicas para
crescimento e contagem de
microrganismos (Contagem em
placas e Número Mais Provável,
presença e ausência). Técnicas
básicas para análise
microbiológica de água,
alimentos, solos e resíduos.
Controle de microrganismos por
agentes físicos e químicos.

Conhecer da importância
dos microrganismos nas
áreas da saúde, industrial e
ambiental;
Possuir conhecimento para
o cultivo e a identificação de
microrganismos “in vitro” em
laboratório;
Preparar meios de cultivos
sólidos e líquidos;
Compreender sobre
métodos e de esterilização
de equipamentos e
materiais;
Coletar, armazenar e enviar
amostras.
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● Unidade curricular III – Gestão Ambiental
Objetivo de aprendizagem: Identificar problemas oportunidades e soluções no âmbito da
gestão ambiental das empresas de modo promover um desenvolvimento sustentável em
suas áreas de atuação.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Relação homem e meio
ambiente. Problemas
ambientais da atualidade.

Identificar aspectos
ambientais no âmbito
pessoal e na coletividade
com autonomia,
responsabilidade,
flexibilidade, resiliência para
tomada de decisões com
base em princípios éticos,
democráticos e
sustentáveis.

Empreendedorismo
EMIFFTP11) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.
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(EMIFFTP12) Empreender
projetos pessoais ou
produtivos, considerando
o contexto local, regional,
nacional e/ou global, o
próprio potencial, as
características dos cursos
de qualificação e dos
cursos técnicos, do
domínio de idiomas
relevantes para o mundo
do trabalho, identificando
as oportunidades de
formação profissional
existentes no mundo do
trabalho e o alinhamento
das oportunidades ao
projeto de vida.
● Unidade curricular IV – Técnica de Análise Bioquímica
Objetivo de aprendizagem: Identificar a estrutura e a função dos componentes
moleculares das células e de compostos químicos biologicamente importantes e
compreender as interações moleculares que ocorrem nos organismos vivos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que
está inserido, a
importância do respeito às
diferenças individuais e a
preservação do meio
ambiente.

Enzimas. Enzimas na Indústria
de Alimentos. Enzimas
hidrolizantes de Dissacarídeos.
Enzimas Proteolíticas. Enzimas
peptídicas. Enzimas lipolíticas.
Enzimas oxidativas. Enzimas
flavorizantes. Coenzimas.
Cofatores Enzimáticos.

Dosar as concentrações dos
constituintes orgânicos,
inorgânicos e medir a
atividade das enzimas nos
materiais biológicos
utilizando métodos
diferenciados.

● Unidade curricular V – Biologia Nuclear
Objetivo de aprendizagem: Compreender os avanços da clonagem genética, suas
aplicações e implicações éticas, além das técnicas de análise e sequenciamento de DNA e
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suas aplicações.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Expressão e regulação gênica
em procariontes e eucariontes;
Controle do ciclo celular.
Transposons e
integrons.Marcadores
moleculares (proteicos,
isoenzimáticos, baseados em
hibridização e baseados na
reação de PCR).

Aplicar técnicas de biologia
molecular para diagnósticos.

Unidade curricular VI – Biotecnologia
Objetivo de aprendizagem: Compreender os processos históricos e conceitos em bioética
e relacionar as normas bioéticas com pesquisas em animais, seres humanos e reprodução
assistida.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o

Bioética: conceitos, argumentos
e normas.

Estabelecer o pensamento
crítico acerca das aplicações
da biotecnologia, com
respeito as diversas formas
de vida;
Definir o que é bioética
embasado na legislação
vigente.
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cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.
Unidade curricular VII – Parasitologia
Objetivo de aprendizagem: Conhecer as principais doenças causadas pelos parasitas e as
principais técnicas utilizadas no diagnóstico e formas de tratamento e prevenção bem como,
relacionar os conhecimentos adquiridos com os problemas da comunidade.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Principais métodos de exames
laboratoriais, coleta,
identificação de ovos, cistos e
larvas, meios de prevenção e
métodos de tratamento de
parasitas
sanguíneos;Conhecimentos
básicos sobre parasitoses de
maior importância na saúde
humana e saúde pública.

Relacionar ações para
prevenir as doenças
parasitárias;
Relacionar os parasitas com
as respectivas parasitoses;
Identificar os diferentes
fármacos no tratamento das
diversas parasitoses;
Identificar protozoários e
helmintos em técnicas de
laboratório;
Entender a importância da
profilaxia como medida
preventiva de antroponose e
zoonose.

Unidade curricular VIII – Biossegurança
Objetivo de aprendizagem: Definir os diferentes tipos de níveis de biossegurança em
laboratórios e aprender sobre gerenciamento de matérias e resíduos de laboratório.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades
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Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Normas de prevenção de
acidentes em laboratório.
Atendimentos de emergência
em laboratório. Mapas de
Riscos. Ergonomia.

Saber trabalhar em equipe,
sendo capaz de dirigir,
supervisionar, planejar,
coordenar e executar
atividades no âmbito da
biossegurança no
laboratório e na indústria;
Atuar no gerenciamento de
matéria e resíduos de
laboratório;
Conhecer as normas de
prevenção de acidentes em
laboratórios;
Compreender as normas de
assepsia;
Construir Mapas de riscos.

Unidade curricular IX – Histologia
Objetivo de aprendizagem: Identificar e descrever os diferentes tecidos dos sistemas
humanos, compreender a embriogênese e o desenvolvimento embrionário humano
comparando com outros animais.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Estudo histológico dos principais
órgãos e sistemas dos seres
vivos.

Localizar os tecidos ao
longo do organismo, bem
como os órgãos que destes
são originados;
Identificar histologicamente
órgãos e tecidos animais;
Analisar aspectos
anatômicos e fisiológicos
dos principais sistemas
animais.
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Unidade curricular X – Fisiologia Vegetal
Objetivo de aprendizagem: Compreender a influência dos fatores externos bióticos e
abióticos nos processos fisiológicos vegetais.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Transporte de solutos
orgânicos, crescimento e
desenvolvimento.

Reconhecer a influência dos
fatores ambientais sobre os
processos fisiológicos;
Identificar a interatividade
entre os processos
fisiológicos e inter-relações;
Compreender as exigências
fundamentais para o perfeito
desenvolvimento vegetal.

TRILHA III - BIOTECNOLOGIA 3
COMPONENTES
CURRICULARES
Bioestatística
Técnicas de Análise Nuclear
Imunologia
Microbiologia
Gestão Ambiental
Técnica de Análise Bioquímica
Cultura de células Animais e
Vegetais
Biotecnologia
Práticas Profissionais

Perfil do Professor
Curso Superior em Ciências Biológicas com Licenciatura
Plena, Biologia com Licenciatura Plena; Diploma e
Histórico Escolar de Curso Superior em Ciências
Biomedicina, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal,
Medicina, Bioquímica, Engenharia Bioquímica, com
Complementação Pedagógica; ou outros Bacharelados
com Complementação Pedagógica; ou outros Cursos de
Tecnologia, em cujo Histórico Escolar conste as
disciplinas elencadas, com Complementação Pedagógica;
ou Curso Emergencial de Licenciatura Plena de Formação
de Professores na área.

OBJETIVO DA TRILHA
Operacionalizar e executar técnicas de análises químicas, físico-químicas,
microbiológicas, microscopia e histologia, químico-biológicas, biologia molecular e análises
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gerais e desenvolver técnicas e métodos relativos à produção de serviços e produtos
biotecnológicos.
Unidades / Componentes curriculares
Unidade curricular I – Bioestatística
Objetivo de aprendizagem:Discutir conceitos básicos de Estatística essenciais na
produção e leiturade trabalhos científicos na área da Biotecnologia.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição

Introdução à Bioestatística.
Normas de construção de
tabelas e gráficos. Bioestatística
e informática.

Entender as relações
matemáticas presentes nos
conceitos estatísticos;
Desenvolver habilidades
interpretativas para
argumentar, refletir ecriticar.

Unidade curricular II – Técnicas de Análise Nuclear
Objetivo de aprendizagem:
diagnóstico de doenças.

Entender e aplicar os métodos moleculares utilizados no

Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades
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Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que
está inserido, a
importância do respeito às
diferenças individuais e a
preservação do meio
ambiente.

As principais aplicações das
técnicas moleculares;
Eletroforese, extração e
purificação de DNA vegetal,
isolamento e purificação de
DNA cromossomal e plasmidial
de bactérias.

Conhecer e aplicar as
técnicas de Biologia
Molecular;
Dominar técnicas de biologia
molecular.

● Unidade curricular III – Imunologia
Objetivo de aprendizagem: Identificar os componentes de defesa inata e específica do
organismo e determinar os mecanismos inerentes à imunidade inata e específica do sistema
de defesa.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Reação sorológica na rotina de
Imunologia Clínica. Exames
imunológicos.

Identificar os componentes
de defesa inata e específica
do organismo;
Determinar os mecanismos
inerentes à imunidade inata
e específica do sistema de
defesa;
Compreender a ontogenia
do sistema imune.
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● Unidade curricular IV – Microbiologia
Objetivo de aprendizagem: Apresentar aos estudantes conceitos sobre técnicas
microbiológicas, conceitos sobre antibióticos, assim como conhecimento sobre seres
microscópicos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Técnicas básicas para preparo e
esterilização de meios de
cultura e utensílios. Técnicas
básicas para a observação
microscópica de
microrganismos. Noções gerais
sobre os grupos de fungos,
vírus e bactérias de interesse
em patologia humana e
infecções alimentares.

Conhecer sobre as técnicas
de boas práticas em
laboratórios;
Compreender sobre o
preparo de meios de cultivos
sólidos e líquidos;
Utilizar métodos de
esterilização de
equipamentos e materiais;
Reconhecer os principais
agentes patológicos.

● Unidade curricular V – Gestão Ambiental
Objetivo de aprendizagem:Conhecer os dispositivos legais relacionados a gestão
ambiental e auxiliar na aplicabilidade dos mesmos para viabilizar a qualidade de vida.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou

Segurança alimentar. Saúde
coletiva e qualidade de vida.

Conhecer as técnicas,
princípios, requisitos legais,
procedimentos gerenciais
envolvendo os recursos
naturais (água, ar e solo)
que promovam a segurança
alimentar e qualidade de
vida.
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pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.
● Unidade curricular VI – Técnica de Análise Bioquímica
Objetivo de aprendizagem: Descrever as reações químicas realizadas pelas células
envolvendo processos metabólicos de substâncias como os glicídios.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que
está inserido, a
importância do respeito às
diferenças individuais e a
preservação do meio
ambiente.

Carboidratos. Ligação
glicosídica. Conceito e tipos de
fermentação. Glicídios.
Polímeros vegetais.

Compreender as interações
moleculares que ocorrem
nos organismos vivos.

● Unidade curricular VII – Cultura de células animais e vegetais
Objetivo de aprendizagem: Informar e aplicar técnicas sobre cultura celular animal e
vegetal, como ela deve ser feita, suas técnicas, limitações, vantagens e desvantagens,
aplicações, e noções básicas sobre biossegurança neste tipo de trabalho.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Histórico, Biotécnicas de cultivo,
Meios de cultivo celular,
Aplicações do cultivo de células
animais, tipo de células
cultiváveis, Biochip. Introdução
a Cultura de Tecidos Vegetais.

Cultivar células Primárias;
Entender o princípio de
Células Transformadas;
Detectar contaminações em
cultivos celulares;
Utilizar os meios ideais para
cultivo celular animal.

Unidade curricular VIII – Biotecnologia
Objetivo de aprendizagem: Identificar as fases do processo biotecnológico, materiais,
metodologias e técnicas aplicadas na biotecnologia.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,

Fases do processo
biotecnológico, Materiais,
metodologias e técnicas
aplicadas em processos
biotecnológicos.

Conhecer os mecanismos
usados na produção de
bens e serviços de origem
biotecnológica e descrever
os benefícios que a
biotecnologia traz para a
sociedade.
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informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.
Unidade curricular IX – Práticas Profissionais
Objetivo de aprendizagem: Apresentar aos estudantes a relação teoria e prática durante a
assistência prestada, desenvolvendo técnicas específicas, com acompanhamento do
professor supervisor, representando o momento que oportunizará ao estudante o
conhecimento da realidade.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.
(EMIFFTP12) Empreender
projetos pessoais ou
produtivos, considerando
o contexto local, regional,
nacional e/ou global, o
próprio potencial, as
características dos cursos
de qualificação e dos
cursos técnicos, do
domínio de idiomas
relevantes para o mundo
do trabalho, identificando
as oportunidades de

Subsídios teórico-práticos para
o exercício da prática
profissional e identificação da
viabilidade da prática
profissional, contato e
elaboração do projeto
propositivo para instituição
aonde realizará sua prática
profissional.

Conhecer a estrutura e o
funcionamento das
instituições;
Respeitar a hierarquia
institucional.
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formação profissional
existentes no mundo do
trabalho e o alinhamento
das oportunidades ao
projeto de vida.
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

TRILHA IV - BIOTECNOLOGIA 4
COMPONENTES
CURRICULARES
Bioestatística
Técnicas de Análise Nuclear
Imunologia
Microbiologia
Gestão Ambiental
Técnica
de
Análise
Bioquímica
Cultura de células Animais e
Vegetais
Biotecnologia
Práticas Profissionais

Perfil do Professor
Curso Superior em Ciências Biológicas com Licenciatura
Plena, Biologia com Licenciatura Plena; Diploma e Histórico
Escolar de Curso Superior em Ciências Biomedicina,
Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Medicina,
Bioquímica, Engenharia Bioquímica, com Complementação
Pedagógica; ou outros Bacharelados com Complementação
Pedagógica; ou outros Cursos de Tecnologia, em cujo
Histórico Escolar conste as disciplinas elencadas, com
Complementação Pedagógica; ou Curso Emergencial de
Licenciatura Plena de Formação de Professores na área.

OBJETIVO DA TRILHA
Operacionalizar e executar técnicas de análises químicas, físico-químicas,
microbiológicas, microscopia e histologia, químico-biológicas, biologia molecular e análises
gerais e desenvolver técnicas e métodos relativos à produção de serviços e produtos
biotecnológicos.
Unidades / Componentes curriculares
Unidade curricular I – Bioestatística
Objetivo de aprendizagem: Avaliar de forma crítica os resultados estatísticos da área da
biotecnologia e aplicar programas estatísticos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades
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Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

Medidas de tendência central
para uma amostra. Medidas de
dispersão. Noções de
probabilidade. Delineamento
experimental.

Entender a probabilidade, a
chance, a incerteza, os
modelos e a simulação;
Utilizar softwares para a
resolução de problemas
bioestatísticos.

Unidade curricular II – Técnicas de Análise Nuclear
Objetivo de aprendizagem: Entender e aplicar os métodos moleculares da agricultura na
identificação de patógenos e uso na tecnologia do DNA recombinante.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que
está inserido, a
importância do respeito às
diferenças individuais e a
preservação do meio
ambiente.

Quantificação de DNA. Reação
de PCR em análises clínicas,
forense e no melhoramento
genético; Endonucleases de
restrição; Sondas; Hibridização;
Sequenciamento; Teste Smart;
Teste Cometa.

Realizar a extração de DNA,
PCR;
Conhecer os equipamentos
e soluções necessárias para
as análises.
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● Unidade curricular III – Imunologia
Objetivo de aprendizagem: Reconhecer os processos imunopatológicos e suas
implicações na homeostasia do organismo e aplicar as técnicas de diagnóstico imunológico.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Métodos utilizados para o
controle de qualidade. Métodos
de diagnóstico.

Entender e aplicar técnicas
imunológicas.

● Unidade curricular IV – Microbiologia
Objetivo de aprendizagem: Identificar, integrar e aplicar os conhecimentos, atuando de
forma eficiente no diagnóstico, tratamento e profilaxia das principais doenças infecciosas.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando

Microbiologia Aplicada:
Principais microrganismos.
Métodos de detecção de
microrganismo. Genéticas dos
microrganismos. Método de
destruição de microrganismos.
Microbiologia dos Alimentos.
Linhas Gerais de preservação.

Empregar técnicas de
isolamento, cultivo e
controle de crescimento de
microrganismos;
Identificar técnicas de
combate e destruição de
microrganismos;
Determinar métodos de
prevenção e de proliferação
e contaminação por
microrganismos.
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as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.
● Unidade curricular V – Gestão Ambiental
Objetivo de aprendizagem: Definir o que são e quais os objetivos das políticas ambientais
e compreender a aplicação da legislação para o saneamento básico e ambiental.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Saneamento básico e
ambiental.

Interagir criativamente nos
diferentes contextos,
ambientais, sociais e
organizacionais;
Compreender seu campo de
gestão ambiental e
responsabilidade social;
Internalizar valores de
responsabilidade ambiental,
justiça, ética profissional e
ambiental;
Propor soluções para
problemas ambientais em
seus diferentes graus de
complexidade, levando em
consideração os princípios
da ética ambiental e da
dignidade humana.
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● Unidade curricular VI – Técnica de Análise Bioquímica
Objetivo de aprendizagem: Estudar a estrutura química dos lipídios bem como suas
diversas funções mostrando que estes atuam em muitas etapas cruciais do metabolismo e
na definição das estruturas celulares.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que
está inserido, a
importância do respeito às
diferenças individuais e a
preservação do meio
ambiente.

Óleos e gorduras. Reações
oxidativas. Esteroides. Ácidos
graxos superiores. Vitaminas.
Micro-organismos produtores
dos aminoácidos e vitaminas.
Sais minerais. Oxidações
biológicas.

Reconhecer as bases
químicas e metabólicas de
cada substância analisada;
Elaboração e execução de
projetos de pesquisa
científica básica, nos vários
setores da bioquímica ou a
ela ligados.

● Unidade curricular VII – Cultura de células animais e vegetais
Objetivo de aprendizagem: Proporcionar aos estudantes o conhecimento básico e
avançado a respeito de técnicas e princípios fisiológicos do cultivo in vitro de plantas
visando a conservação, o uso e o manejo da biodiversidade.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou

Cultura de Tecidos Vegetais;
Micropropagação. Meios e
reguladores. Produção de
haplóides de duplo-haplóides;
Calos e regeneração de plantas.
Embriogênese somática;
Expressão Gênica em Plantas;
Transformação Genética de
Plantas; Métodos de
Transformação via
Agrobacteriumtumefaciens,
biolística, eletroporação, choque

Identificar um explante de
qualidade para condução;
Preparar meio de cultura
para micropropagação
vegetal;
Conduzir procedimento de
laboratório como assepsia,
preparo de soluções;
Conhecimento de técnicas
de biotecnologia vegetal
como clones hibridização e
transgenia.
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pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

osmótico; Protoplastos e fusão
de protoplastos. Estabilidade e
expressão gênica. Plantas
transgênicas vantagens e
riscos.

Unidade curricular VIII – Biotecnologia
Objetivo de aprendizagem: Conhecer os diversos processos e aplicações da biotecnologia
ambiental e industrial, bem como as pesquisas relacionadas a essas áreas.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Processos biotecnológicos.
Aplicação nas diversas áreas:
Animal e vegetal, industrial e
pesquisa básica. Atualidades
em biotecnologia

Relacionar os produtos
obtidos através da
biotecnologia e os
processos utilizados;
Saber trabalhar em equipe,
sendo capaz de dirigir,
supervisionar, planejar,
coordenar e executar
atividades no âmbito da
biotecnologia, no laboratório
e na indústria.
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Unidade curricular IX – Práticas Profissionais
Objetivo de aprendizagem: Proporcionar aos estudantes experiências profissionais de
participação em situações reais de vida e de trabalho em locais tais como empresas,
laboratórios, Universidades e instituições públicas, com práticas relacionadas ao campo de
trabalho da habilitação proposta.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.
(EMIFFTP12) Empreender
projetos pessoais ou
produtivos, considerando
o contexto local, regional,
nacional e/ou global, o
próprio potencial, as
características dos cursos
de qualificação e dos
cursos técnicos, do
domínio de idiomas
relevantes para o mundo
do trabalho, identificando
as oportunidades de
formação profissional
existentes no mundo do
trabalho e o alinhamento
das oportunidades ao
projeto de vida.
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Intervenção do estudante na
instituição concedente para
prática profissional e elaboração
de relatório e apresentação em
banca das experiências para
socialização.

Saber trabalhar em equipe;
Resolver problemas
identificados no nível de
suas funçõesmantendo a
calma e o limite de sua
capacidade;
Aplicar os conhecimentos
adquiridos.
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Orientações metodológicas
A proposta de curso ora descrita dialoga com uma concepção de ensino e
aprendizagem por competências e habilidades, a qual implica em ações pedagógicas que
possibilitam ao estudante a construção de seu conhecimento. Na construção de novos
saberes, a escola constitui-se em um espaço onde professores e estudantes são sujeitos de
uma relação crítica e criadora. Desta forma, a intervenção pedagógica favorece a
aprendizagem a partir da diversidade, não a partir das características e dificuldades do
educando. O fazer pedagógico se dá por meio de atividades em sala de aula com aulas
teóricas expositivo-dialogadas, estudos dirigidos, apresentações, seminários e
desenvolvimento de projetos. Visitas técnicas/culturais pedagógicas, práticas laboratoriais,
levantamento de problemas e busca de soluções no entorno da Instituição são atividades
extra classe, que complementam e dinamizam o processo.

Recursos
Biblioteca com acervo físico ou virtual específico e atualizado;
Laboratório de informática com programas específicos;
Laboratório de biotecnologia;
Laboratório de bioquímica e biologia molecular;
Laboratório de microbiologia.
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Eixo: Segurança
Técnico em Segurança do Trabalho

Professores Colaboradores-Elaboradores
Elozia de Brito
Fernanda Aparecida Doline
Gilne Gomes Gonçalves
Jaison Fernando Lotério
Luana Damazio Teixeira Caleiro
Sueli Sobierai Antônio
Tatiana Cardozo Anacleto Gonçalves
Vivaldo Olímpio Duarte
Equipe SED
Beatriz VergesFleck
Camila de Oliveira Galvagni
Letícia Vieira
Luis Duarte Vieira
RESUMO – APRESENTAÇÃO
O Técnico de Nível Médio em Segurança do Trabalho, profissional do Eixo
Tecnológico Segurança, atua em empresas públicas e privadas ou em órgãos oficiais como
integrante dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do
Trabalho, participando de inúmeras atividades voltadas para a prevenção de acidentes e
proteção ao meio ambiente.

Habilitação Profissional

Segurança do Trabalho

Carga Horária Semanal

20 aulas

Carga Horária do curso

1280 horas

CERTIFICAÇÕES INTERMEDIÁRIAS
TRILHA

CERTIFICAÇÃO

2ª Trilha

Agente de Observação de Segurança

3ª Trilha

Auxiliar Técnico em Segurança do Trabalho

OBJETIVOS
Objetivo geral
Formar profissionais de nível técnico em segurança do trabalho, para atuarem
profissionalmente de modo a atender as demandas econômicas existentes na comunidade
em que a escola está inserida, bem como nas circunvizinhas.
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Objetivos específicos
 Promover a formação de profissionais com competências, habilidades e valores que
lhes possibilitem a inserção no mercado de trabalho e a participação responsável na
vida social;
 Preparar profissionais técnicos com habilitação em segurança do trabalho, de acordo
com as diretrizes presentes nas resoluções e pareceres que regulamentam a
educação profissional;
 Munir o discente de técnicas e métodos compatíveis com a formação técnica em
segurança do trabalho para a atuação qualitativa no mercado de trabalho;
PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
O Técnico de Nível Médio em Segurança do Trabalho, profissional do Eixo
Tecnológico Segurança, atua em empresas públicas e privadas ou em órgãos oficiais como
integrante dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do
Trabalho, participando de inúmeras atividades voltadas para a prevenção de acidentes e
proteção ao meio ambiente. Entre estas é possível destacar que o Técnico em Segurança
do Trabalho, conforme o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (2020), será habilitado
para:
 Elaborar e implementar políticas de saúde no trabalho, identificando variáveis de
controle e ações educativas para prevenção e manutenção da qualidade de vida do
trabalhador.
 Desenvolver ações educativas na área de saúde e segurança do trabalho.
 Investigar, analisar e recomendar medidas de prevenção e controle de acidentes.
 Realizar estudo da relação entre ocupações dos espaços físicos com as condições
necessárias.
 Promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador em seu local de atuação.
 Analisar os métodos e os processos laborais.
 Identificar fatores de risco de acidentes do trabalho, de doenças profissionais e de
trabalho e de presença de agentes ambientais agressivos ao trabalhador.
 Realizar procedimentos de orientação sobre medidas de eliminação e neutralização
de riscos.
 Elaborar procedimentos de acordo com a natureza da empresa.
 Promover programas, eventos e capacitações de prevenção de riscos ambientais.
 Divulgar normas e procedimentos de segurança e higiene ocupacional.
 Indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção coletiva e individual contra
incêndio.
 Levantar e utilizar dados estatísticos de doenças e acidentes de trabalho para
ajustes das ações prevencionistas.
 Produzir relatórios referentes à segurança e à saúde do trabalhador.
Certificações Intermediárias
De acordo com o interesse da unidade escolar e devidamente explicitado em seu
Plano Político Pedagógico, bem como no Plano Pedagógico de Curso, o curso de formação
aqui proposto, poderá possibilitar a qualificação profissional com certificações a partir de
saídas intermediárias. Estas certificações obedecem ao previsto na CBO, tendo nesta
instituição as seguintes nomenclaturas e características:
a) Perfil Agente de Observação de Segurança:
 Desenvolvimento de atividades em áreas confinadas;
 Acompanhamento de serviços como liberação de entrada e saída de trabalhadores;
 Reconhecimento, avaliação e controle de riscos;
 Manuseio de equipamentos e produtos;
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Realização de medições;
Utilização de procedimentos estabelecidos;
Realização de medições através de procedimentos padrão estabelecidos.
b) Perfil Auxiliar Técnico em Segurança do Trabalho:
Auxiliar na aplicação dos procedimentos de segurança do trabalho;
Orientação de colaboradores e prestadores de serviços quanto ao uso adequado de
equipamentos de proteção individual;
Prezar pela integridade de funcionários e do patrimônio;
Verificação da validade da carga de extintores;
Dar suporte em atividades administrativas relacionadas à treinamentos, incidentes e
implantação de procedimentos;
Participar na elaboração de programas de segurança como PPRA, PGR,
PPR, PCA e outros;
Auxiliar a equipe de Saúde Segurança e Meio Ambiente na avaliação de requisitos
de segurança, inspeções e auditorias;
Conhecimentos na elaboração e implementação da política de saúde e segurança no
trabalho (SST) e gerenciamento de documentação de SST;
Realizar DDS com equipes de campo, lançamentos de dados de horas/homens (h/h)
de treinamentos em sistemas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO

TRILHAS

Trilha I –Técnico
em segurança do
trabalho I

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

CARGA
HORÁRIA
SEMESTRAL

4

64 h

5

80 h

Higiene Ocupacional

5

80 h

Psicologia Organizacional
NR’s: Definições e
aplicabilidades
Carga Horária Total da Trilha I

2

32 h

4

64 h

20 aulas

320 horas

6

96h

4

64 h

4

64 h

6

96h

20 aulas

320 horas

8

128h

5

80h

5

80h

2

32h

20 aulas

320 horas

COMPONENTES
CURRICULARES
Introdução a segurança do
trabalho
Prevenção de acidentes

Combate a sinistros
Segurança do trabalho: Direitos
Trilha II – Técnico e deveres
em segurança do Transporte e movimentação de
trabalho II
cargas com segurança
Introdução a ergonomia: A
relação entre homem e máquina
Carga Horária Total da Trilha II
Prevenção e socorro
Processos de gerenciamento de
Trilha III –Técnico
risco
em segurança do
Tecnologia e segurança do
trabalho III
trabalho
Saúde mental no trabalho
Carga Horária Total da Trilha III
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Trilha IV –
Técnico em
segurança do
trabalho IV

Redação técnica aplicada a
segurança do trabalho
Informática e layout aplicados à
segurança do trabalho
Gestão da segurança do
trabalho
Ergonomia aplicada a segurança
do trabalho
Estágio Supervisionado e
Trabalho de conclusão de
curso
Carga Horária Total da Trilha IV

3

48h

2

32h

6

96h

4

64 h

5

80h

20 aulas

320 horas

Carga horária total do curso técnico em Segurança do Trabalho

1280 horas

TRILHA I – TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO I
TEMA: Conhecendo a história, normas e legislação da segurança do trabalho
COMPONENTES CURRICULARES
Introdução a segurança do trabalho
Prevenção de acidentes
Higiene Ocupacional
NR’s: Definições e aplicabilidades
Psicologia Organizacional

PERFIL DO PROFESSOR
Licenciatura
ou
bacharelado
com
complementação pedagógica ou diploma de
docência ou licenciado para a educação
profissional nas áreas de Engenharia de
Segurança do Trabalho, Medicina do Trabalho,
Tecnólogos em Segurança do Trabalho,
Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e
Sanitária; Técnicos de Nível Médio em
Segurança do Trabalho.
Curso
Superior
em
Psicologia,
com
complementação pedagógica.

OBJETIVO DA TRILHA
Ao final desta primeira trilha o estudante deverá ser capaz de conhecer e interpretar
os fundamentos históricos, conceituais e operacionais da segurança do trabalho, bem como
definir conceitos legais que envolvem os conceitos de acidente e prevenção de acidente do
trabalho. Ainda deverá desenvolver e aplicar procedimentos de saúde e segurança
ocupacional executados, de forma responsável, com base nas normas regulamentadoras e
dentro dos principais conceitos que envolvem a psicologia organizacional.
Unidades / Componentes curriculares
Unidade curricular I – Introdução a segurança do trabalho
Objetivo de aprendizagem: Apresentar os conceitos básicos de higiene e segurança do
trabalho, fornecendo subsídios teóricos sobre a legislação de segurança do trabalho.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Empreendedorismo
(EMIFFTP12)
Empreender projetos
pessoais ou produtivos,
considerando o contexto
local, regional, nacional
e/ou global, o próprio
potencial, as
características dos cursos
de qualificação e dos
cursos técnicos, do
domínio de idiomas
relevantes para o mundo
do trabalho, identificando
as oportunidades de
formação profissional
existentes no mundo do
trabalho e o alinhamento
das oportunidades ao
projeto de vida.

Características da história e
evolução do trabalho;
Definição, estrutura e hierarquia
da legislação vigente: leis,
decretos, resoluções, portarias,
instruções normativas, súmulas
do TST e outros;
Introdução à Portaria n°
3.214/78 e à Lei n° 6.514/1977,
artigos V da CLT.
Atribuições do Técnico em
Segurança do Trabalho: Portaria
n° 3.275 de 21 de setembro de
1989.
Definição e aplicação da CLT
(tutela do trabalho, justa causa,
proteção do trabalho do menor e
da mulher);
Definição de dano e culpa;
Definição de Responsabilidade
Civil e Criminal aplicada à
Saúde e Segurança do Trabalho
em: - Situações de acidente de
trabalho; - Assédio moral e
outras situações relacionadas
aos contratos de trabalho
(código civil e código penal);
Lei 8.213/92 - Definição e
características da Legislação
Previdenciária relacionada à
saúde e à segurança no
trabalho: PPP e aposentadoria
especial, comunicação de
acidente de trabalho (CAT),
NTEP e FAP (Decreto nº
3048/99 e Lei nº 8.213/91);
Obrigações de empregadores e
empregados e elaboração de
Ordens de Serviços (NR
Definição, dimensionamento e
aplicabilidade de Órgãos de
Saúde e Segurança
Ocupacional: SESMT (NR 4),
CIPA (NR 5), SESMTR e
CIPATR (NR 31) e outras
Definição e aplicabilidade de
Programas e Laudos de Saúde
e Segurança Ocupacional:
PPRA, PCMSO, PCMAT,
LTCAT, Laudo Ergonômico,

Conhecer histórico da
Segurança do Trabalho e da
Previdência Social;
Conhecer a legislação
trabalhista;
Saber obrigações das
empresas quanto à
Inspeção Prévia;
Saber os direitos e deveres
dos empregadores e
trabalhadores;
Conhecer os benefícios
acidentários e
previdenciários;
Saber relacionar os
acidentes e doenças
ocupacionais ao trabalho;
Saber preencher
Comunicação de Acidente
de Trabalho;
Compreender a evolução da
Engenharia de Segurança
do Trabalho;
Conhecer a história do
prevencionismo;
Diferenciar entidades
públicas e privadas;
Perceber a engenharia de
segurança do trabalho no
contexto capital-trabalho;
Analisar o papel e as
responsabilidades do
engenheiro de segurança do
trabalho e técnico de
segurança do trabalho;
Reconhecer os conceitos de
acidentes, bem como sua
classificação;
Entender as causas de
acidentes, fator pessoal de
insegurança, ato inseguro,
condição ambiental de
insegurança;
Analisar as consequências
do acidente, lesão pessoal e
prejuízo material;
Interpretar os agentes do
acidente e fontes de lesão;
Interpretar os riscos das
principais atividades
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PPR (proteção respiratória) e
PCA (conservação auditiva) e
PGR (NR 9, NR 7,
Princípios à Higiene
Ocupacional e suas etapas:
identificação, avaliação e
controle;
Características das atividades e
operações insalubres NR 15 e
Normas de Higiene Ocupacional
(NHO).

laborais.

Unidade curricular II – Prevenção de acidentes
Objetivo de aprendizagem: Tornar compreensível ao estudante os conceitos básicos da
prevenção de acidentes, desenvolvendo uma cultura prevencionista através de fundamentos
teóricos da segurança do trabalho.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08)
Selecionar e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Histórico da segurança e saúde
do trabalho.Conceito legal de
acidente de trabalho. Conceito
Prevencionista do Acidente de
Trabalho. Divisão do acidente
de trabalho: Acidente típico,
Acidente de trajeto, Doenças
Ocupacional. a) Doenças
Profissional, b) Doenças do
Trabalho. Comunicação do
acidente. Comunicação de
Acidente do Trabalho O Decreto
nº 2.172 de 1997.Definições
Básicas Prevenção de Acidente
de Trabalho.Lesão
corporal.Perturbação funcional.
Causas dos acidentes de
trabalho. Estatísticas de
Acidentes. NBR 14280 Cadastro
de Acidente de Trabalho. Taxa
de freqüência. Taxa de
Gravidade. Noções sobre
medidas de proteção coletiva
para a prevenção de acidentes
e doenças. Prioridade no
Controle de Riscos. Definição,
finalidade e aplicação de
Equipamentos de Proteção
Coletiva – EPC. Sinalização de
Segurança (NR 26). Noções de
resistência de materiais

Reconhecer as doenças
causadas por agentes
físicos, doenças causadas
por agentes químicos,
doenças causadas por
agentes biológicos e
doenças do trabalho na
indústria e no meio rural;
Conhecer e saber as formas
de Penetração dos Agentes
tóxicos: métodos de
investigação toxicológica;
Conhecer o metabolismo no
organismo humano das
diversas substâncias
presentes nos ambientes
laborais;
Aplicar princípios
preventivos às doenças
ocupacionais relativas às
atividades laborais;
Compreender as
necessidades de saúde do
empregado/ comunidade;
Interpretar a legislação
referente aos direitos do
usuário dos serviços de
saúde, utilizando-a como um
dos balizadores na
realização do seu trabalho;
Saber interpretar e cumprir
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aplicáveis em segurança: látex,
PVC, nylon, poliamida borracha,
couro, nitril e outros.
Características e propriedades
dos materiais: isolantes térmicos
e acústicos, condutores elétricos
e isolantes elétricos.
Características da NR 6
(Definição, tipos, finalidade e
aplicação de Equipamentos de
Proteção Individual –
EPI):Responsabilidades do
empregador e empregado.
Princípios de guarda e
conservação dos EPIs
(atribuição do empregado).
Princípios de manutenção e
higienização periódicas
(atribuição do empregador).
Definição, características e
aplicabilidade do Certificado de
Aprovação (CA).

as NRs 6, 7 e 26.

Unidade curricular III – Higiene Ocupacional
Objetivo de aprendizagem: Promover o necessário conhecimento para a identificação e
avaliação dos constantes riscos e perigos no ambiente de trabalho, buscando uma postura
preventiva e crítica em relação à proteção da saúde e segurança do trabalhador e de
proteção do meio ambiente.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08)
Selecionar e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a

Princípios à Higiene
Ocupacional e suas etapas:
identificação, avaliação e
controle. Características das
atividades e operações
insalubres NR 15 e Normas de
Higiene Ocupacional –NHO.
Riscos físicos, químicos e
biológicos. Metodologia de
análise qualitativa e quantitativa.
Tipos de equipamentos de
avaliação e medição de riscos.
Níveis de Ação (integração com
NR 9) e Tomada de Decisão.
Atividades e Operações
perigosas – NR 16, NR 19 e NR
20. Explosivos e inflamáveis
(líquidos e

Elaborar de relatórios
técnicos de periculosidade,
a partir da identificação,
avaliação e descrição de
riscos, com base nos
conhecimentos técnicos e
legais sobre atividades e
operações perigosas,
propondo medidas de
proteção dos trabalhadores,
com responsabilidade;
Descrever fontes de perigos
e atividades perigosas,
segundo os critérios
técnicos e legais,
informando e propondo
medidas de proteção, com
responsabilidade e visão
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conservação ambiental.
(EMIFFTP09)
Propor e testar estratégias
de mediação e
intervenção para atuar em
equipes de forma
colaborativa, respeitando
as diferenças individuais e
socioculturais, níveis
hierárquicos, as ideias
propostas para a
discussão e a contribuição
necessária para o alcance
dos objetivos da equipe,
desenvolvendo uma
avaliação crítica dos
desempenhos individuais
de acordo com critérios
estabelecidos e o
feedback aos seus pares,
tendo em vista a melhoria
de desempenhos e a
conservação ambiental.

gases):características e
capacidade das embalagens,
características das instalações e
áreas de riscodelimitação de
áreas. Rotulagemtransporte e
armazenagem de materiais
perigosos. Características das
Legislações voltadas
periculosidade. Energia elétrica:
Lei nº 7.369, de 20/09/1985 e
Decreto nº 93.412, de
14/10/1986. Bomba de gasolina:
Lei nº 2.573, de
15/08/1995.Radiação Ionizante:
Portaria nº 3.393 de dezembro
de 1987. Vigilância Armada:
Portaria 387/2006-DG/DPF
(segurança patrimonial – Polícia
Federal). Definições de Norma
NR 29, NR 30, NR 31, NR 33;
NR 35.

sistêmica;
Avaliar e descrever a
exposição a atividades e
operações perigosas,
detalhando as
características de
explosivos, inflamáveis ou
atividades afins, segundo a
legislação vigente,
informando e propondo
medidas de proteção, com
responsabilidade e postura
profissional;
Indicar e delimitar áreas de
risco que envolvam agentes
ou atividades perigosas em
atividades produtivas;
Reconhecer e indicar formas
e técnicas de transporte e
armazenagem seguros, de
acordo com as exigências
legais e com o agente de
risco, com responsabilidade;
Reconhecer e indicar
embalagens, rotulagem e
sinalização de acordo com
as exigências legais e as
características das
atividades e operações
perigosas, atendendo às
exigências das normas
regulamentadoras e outros
procedimentos técnicos;
Propor recomendações
técnicas de acordo com o
perigo identificados (ex:
medidas para transporte e
armazenagem segura de
explosivos, inflamáveis e
afins), com responsabilidade
e postura profissional,
informando empregadores e
empregados
Reconhecer e identificar
riscos no processo de
trabalho a partir das
características das
legislações voltadas
periculosidade.
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Unidade curricular IV – Psicologia Organizacional
Objetivo de aprendizagem: Introduzir o estudante nos fundamentos da psicologia
organizacional, fornecendo conhecimentos que o auxiliem a entender o histórico da
psicologia dentro das relações de trabalho e das organizações.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Processos Criativos
EMIFFTP05)
Selecionar e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.
(EMIFFTP06)
Propor e testar soluções
éticas, estéticas, criativas
e inovadoras para
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ ou à
comunicação, observando
a necessidade de seguir
as boas práticas de
segurança da informação
no uso das ferramentas.

Introdução. Conceituação.
Importância da psicologia
organizacional. Sistemática a
seguir na preparação do
trabalho dentro da empresa.
Aspectos do trabalho nas várias
funções estabelecidas no
ambiente organizacional.
Psicologia do desenvolvimento.
Personalidade. Relações
humanas. Processo de
percepção. Desenvolvimento
autoestima. Expressão de
sentimentos e emoções.
Processos de comunicação.
Conceitos. Trabalho individual.
Trabalho em equipe.
Administração de conflitos.

Entender o histórico da
psicologia dentro das
relações de trabalho;
Reconhecer a psicologia
organizacional como elo da
segurança do trabalho;
Promover o
desenvolvimento de
comportamentos adequados
e eficientes à sua vida
laboral;
Analisar as possíveis
atuações de aprendizagem
de psicologia ocupacional.

Unidade curricular V – NR’s: Definições e aplicabilidades
Objetivo de aprendizagem: Aprofundar os conhecimentos teóricos das normas
regulamentadoras em vigor, de forma a possibilitar a aplicação de procedimentos de
segurança do trabalho, de saúde e segurança ocupacional executados, de forma
responsável, com base nestas mesmas normas.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP03)
Selecionar e sistematizar,
com base em estudos
e/ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória,

Definição e aplicabilidade de
todas as NR em vigor;
Casos específicos das NR 18,
NR 15, NR 16, NR 17, NR 22 e
outros regulamentos expedidos
pelo MTE e FUNDACENTRO)

Desenvolver e aplicar
procedimentos de saúde e
segurança ocupacional
executados, de forma
responsável, com base nas
normas regulamentadoras;
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de campo, experimental
etc.) em fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Noções sobre NR 13, NR 14 e
NR 21; NR 22, NR 24, NR 26,
Definição e exigências
relacionadas à Legislação
Ambiental aplicada ao trabalho
(federais, estaduais e
municipais);Resoluções do
CONAMA, NBRs, NR 25 e afins.

Elaborar ordens de serviço
de saúde e segurança no
trabalho, cumprindo o
disposto nas NRs e dando
ciência aos empregados
sobre os riscos e as
medidas de prevenção e de
proteção aplicáveis ao seu
trabalho, com organização e
comprometimento;
Dimensionar SESMT e
CIPA, seguindo os aspectos
das normas
regulamentadoras vigentes,
demonstrando capacidade
para instruir empregadores e
empregados para o
cumprimento dessas
normas, com
responsabilidade;
Elaborar e aplicar relatórios,
instruções e procedimentos
de trabalho, com base em
programas e laudos de
Saúde e Segurança
Ocupacional (exigidos pelo
Ministério do Trabalho), com
comprometimento;
Auxiliar o acompanhamento
e a execução das ações
previstas no PPRA,
PCMSO, PCMAT, PPR,
PCA, PGR e Laudo
Ergonômico, esclarecendo
empregadores e
empregados sobre os
prazos e responsabilidades
sobre as ações;
Ser capaz de orientar
empregadores e
empregados sobre o
descarte adequado de
resíduos gerados nos
diferentes processos de
trabalho (indústrias, serviços
de saúde e outros), com próatividade;
Identificar noções das NR
13, NR 14 e NR 21 e sua
aplicabilidade no processo
de trabalho para
empregadores e
empregados;
Identificar as características
relacionadas à Legislação
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Ambiental aplicada ao
processo de trabalho, em
diferentes setores das
empresas, com
comprometimento.

TRILHA II – TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO II
TEMA: A importância do técnico de segurança do trabalho
COMPONENTES
CURRICULARES

PERFIL DO PROFESSOR

Combate a sinistros
Segurança do trabalho: Direitos e
deveres
Transporte e movimentação de
cargas com segurança
Introdução a ergonomia: A relação
entre homem e máquina

Licenciatura ou bacharelado com complementação
pedagógica ou diploma de docência ou licenciado
para a educação profissional nas áreas de Engenharia
de Segurança do Trabalho, Medicina do Trabalho,
Tecnólogos em Segurança do Trabalho, Engenharia
Civil, Engenharia Ambiental e Sanitária;Técnicos de
Nível Médio em Segurança do Trabalho.

OBJETIVO DA TRILHA
Durante todo o percurso formativo da trilha II, o estudante deverá desenvolver
competências e habilidades para reconhecer as características de fatores para a ocorrência
de sinistros e as possíveis ações de proteção ativa e passiva nas organizações. Para tanto,
será preciso conhecer a história do prevencionismo, compreender a evolução da segurança
do trabalho, inclusive nos aspectos econômicos, políticos e sociais. Será necessário, ainda,
elaborar conceitos sobre as normas que regem os princípios da ergonomia, interpretando
conceitos e legislações pertinentes.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Combate a sinistros
Objetivo de aprendizagem: Apresentar os conceitos e procedimentos na prevenção de
incêndios, fomentando o entendimento e compreensão de procedimentos de organizações e
projetos de equipamentos de combate a incêndio.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08)
Selecionar e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,

Introdução à proteção contra
incêndios. O fogo e seus
elementos. Pontos e
temperaturas importantes do
fogo. Propagação do fogo.
Fases do fogo. Métodos de
extinção do fogo. Classes de

Reconhecer as
características de fatores
para a ocorrência de
sinistros;
Entender os conceitos que
envolvem o fogo e seus
elementos;
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demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

incêndio. Agentes extintores.
Extintores de incêndio.
Manuseio de extintores de
incêndio. Hidrantes. Mangueiras
de hidrantes. Detectores de
incêndio e alarmes manuais.
Chuveiros automáticos –
sprinklers. Iluminação de
emergência e sinalização de
segurança. Saídas de
emergência e escadas
enclausuradas. Portas de saída
de emergência.
ManutençãoPlano de
emergência e procedimento de
abandono.

Elaborar simulações e
vivências práticas de
combate a incêndio;
Analisar riscos potenciais e
estabelecer critérios para
escolha de métodos e
equipamentos de combate a
incêndio;
Desenvolver ações de
proteção ativa e passiva na
empresa;
Elaborar um Plano de
Emergência.

Unidade curricular II – Segurança do trabalho: Direitos e deveres
Objetivos de aprendizagem:
Possibilitar a compreensão das especificidades do trabalho humano, bem como alguns
aspectos das diversas realidades das condições dos trabalhadores;
Identificar a noção de direito de formação no contexto do trabalho e, ao mesmo
tempo,apropriar-se das normas regulamentadoras na área de segurança do trabalho.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Empreendedorismo
(EMIFFTP12)
Empreender projetos
pessoais ou produtivos,
considerando o contexto
local, regional, nacional
e/ou global, o próprio
potencial, as
características dos cursos
de qualificação e dos
cursos técnicos, do
domínio de idiomas
relevantes para o mundo
do trabalho, identificando
as oportunidades de
formação profissional
existentes no mundo do
trabalho e o alinhamento
das oportunidades ao
projeto de vida.

Obrigações de empregadores e
empregados e elaboração de
Ordens de Serviços (NR);
Definição, dimensionamento e
aplicabilidade de Órgãos de
Saúde e Segurança
Ocupacional: SESMT (NR 4),
CIPA (NR 5), SESMTR e
CIPATR (NR 31) e outras;
Definição e aplicabilidade de
Programas e Laudos de Saúde
e Segurança Ocupacional:
PPRA, PCMSO, PCMAT,
LTCAT, Laudo Ergonômico,
PPR (proteção respiratória) e
PCA (conservação auditiva) e
PGR (NR 9, NR 7).

Compreender a evolução da
Engenharia de Segurança
do Trabalho;
Conhecer a história do
prevencionismo;
Diferenciar entidades
públicas e privadas;
Perceber a engenharia de
segurança do trabalho no
contexto capital-trabalho;
Analisar o papel e as
responsabilidades do
engenheiro de segurança do
trabalho e técnico de
segurança do trabalho;
Reconhecer os conceitos de
acidentes, bem como sua
classificação;
Entender as causas de
acidentes: fator pessoal de
insegurança, ato inseguro,
condição ambiental de
insegurança;
Analisar as consequências
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do acidente: lesão pessoal e
prejuízo material;
Interpretar os agentes do
acidente e fontes de lesão;
Interpretar os riscos das
principais atividades
laborais;
Interpretar as Normas
regulamentadoras, NR 4;
Entender a finalidade,
composição e ações da
SESMT, NR5;
Dominar as conceituações
que envolvem a CIPA e NR
6-EPI.
Unidade curricular III –Transporte e movimentação de cargas com segurança
Objetivo de aprendizagem: Esclarecer quais são os requisitos básicos de segurança nas
atividades que envolvam o manuseio, movimentação, armazenagem e transporte de cargas
sem o risco de danos e acidentes no ambiente de trabalho.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP03)
Selecionar e sistematizar,
com base em estudos
e/ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória,
de campo, experimental
etc.) em fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Conceitos: Segurança;
transporte e movimentação de
cargas;
Equipamento e transporte de
cargas guindastes,
empilhadeiras e afins;
NR 11;
Bloqueios de fonte e energia e
sinalização;
Itens NR 12 relacionada a
manutenção;
Zona de Perigo em máquinas e
equipamentos;
Ponto de perigos característico
de movimentos de maquinas e
equipamentos;
Sistema de proteção e
segurança.

Desenvolver treinamento
para o manuseio dos
equipamentos, a maneira
correta de operar um
equipamento ou operar uma
máquina;
Falar e se expressar quando
o assunto é máquinas e
equipamentos, sabendo
usar, manusear e até
repassar os conceitos e
habilidades das máquinas;
Ministrar todo o conceito e
desenvolvimento de uma
máquina industrial, como
operador x máquinas;
Argumentar com base em
fatos, dados e informações
confiáveis, para formular,
negociar e defender ideias,
quando se trata dos
transportes industriais que
revolucionaram o mundo;
Reconhecer características
de movimentação de cargas,
inspeções, materiais e a
sinalização para manter a
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prevenção de acidentes;
Reconhecer aimportância
dos procedimentos de
espaços confinados dentro
das empresas;
Compreender os
procedimentos da NR33, a
preocupação mundial com
os trabalhadores que entram
em Espaços Confinados e a
função de proteger e
fiscalizar os trabalhadores;
Identificar, qualificar e
apresentar da maneira
profissional a importância
dos trabalhadores que
realizam trabalhos em
altura, conhecendo seus
equipamentos,
procedimentos, modelos de
cintos de Segurança e
Talabartes que o mercado
oferece;
Saber usar e reconhecer os
equipamentos, ministrar
DDS, treinamentos e cursos
para multiplicar o
entendimento desse
trabalho;
Mostrar o básico sobre
todos os procedimentos que
envolvem a indústria de
pescados e construção
naval.
Unidade curricular IV – Introdução à Ergonomia: A relação entre homem e máquina
Objetivo de aprendizagem: Apresentar o histórico e a evolução da ergonomia, facilitando o
conhecimento dos diferentes objetivos da ergonomia e suas diferentes áreas de
abrangência, trazendo à discussão as possíveis aplicações da ergonomia nas várias etapas
dos processos produtivos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05)
Selecionar e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à

Objeto de conhecimento

Habilidades

Ergonomia aplicada ao trabalho:
Principais abordagens (sistemas
versus postos de trabalho),
abrangência e contribuições;
Domínios especializados e
tópicos relevantes (ergonomia
física, cognitiva e

Interpretar a conceituação e
legislações pertinentes;
Conhecer as normas que
regem os princípios
Ergonômicos;
Entender as noções da
fisiologia do trabalho;
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produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.
(EMIFFTP06)
Propor e testar soluções
éticas, estéticas, criativas
e inovadoras para
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ ou à
comunicação, observando
a necessidade de seguir
as boas práticas de
segurança da informação
no uso das ferramentas.

organizacional);
Aplicações na indústria, em
serviços, em produtos e outros
setores produtivos (rural,
serviços de saúde, comércio,
telemarketing e outros setores
produtivos);
NR 17 e seus anexos
Princípios de ergonomia:
Antropometria estática e
dinâmica;
Biomecânica ocupacional;
Manejos e controles;
Organização do trabalho;
Iluminação e seus efeitos sobre
o organismo humano;
Características dos assentos e
dos postos de trabalho;
Atividades com terminais de
vídeo;
Condições ambientais de
trabalho (ruído, temperatura,
umidade relativa do ar,
velocidade do ar, qualidade do
ar interior e iluminância;
NR-17 – Ergonomia;
Definição, objetivos, métodos,
técnicas e recomendações da
Análise Ergonômica do Trabalho
– AET.

Saber sobre os aspectos
antropométricos;
Conhecer o sistema homemmáquina;
Dimensionar os postos de
trabalho;
Analisar e avaliar as
limitações sensoriais,
dispositivos de controle,
dispositivos de informações,
trabalho em turno e análise
ergonômica.

TRILHA III – TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO III
TEMA: Segurança do trabalho: Mente sã, corpo são
COMPONENTES
CURRICULARES
Prevenção e socorro
Processos de gerenciamento de
risco
Tecnologia e segurança do
trabalho
Saúde mental no trabalho

PERFIL DO PROFESSOR
Licenciatura ou bacharelado com complementação
pedagógica ou diploma de docência ou licenciado para
a educação profissional nas áreas de Engenharia de
Segurança do Trabalho, Medicina do Trabalho,
Tecnólogos em Segurança do Trabalho, Engenharia
Civil, Engenharia Ambiental e Sanitária;Técnicos de
Nível Médio em Segurança do Trabalho.
Curso Superior em Psicologia, com complementação
pedagógica.
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OBJETIVO DA TRILHA
A trilha 3 proverá ao estudante conhecimentos básicos sobre as funções dos
diferentes sistemas do corpo humano, bem como uma melhor compreensão e aplicação de
ações de prevenção de doenças ocupacionais, através do estudo e aplicação de medidas
de controle dos agentes e fatores de riscos associados às diversas formas e processos de
trabalho, gerenciamento de risco ocupacional e estratégias de controle associados a
sistemas de gestão integrados, tais como: saúde, segurança e meio ambiente, visando a
proteção da saúde e a integridade de vida da força de trabalho. Nesta trilha o estudante
deverá dominar também requisitos básicos de segurança do trabalho que dizem respeito a
tecnologias da área, provendo a segurança de forma mais abrangente e multidisciplinar e,
quando for requisitado, ser capaz de auxiliar no planejamento e aplicação de programas de
saúde psíquica.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Prevenção e socorro
Objetivo de aprendizagem: Estabelecer diretrizes para que os estudantes tenham
conhecimentos sobre anatomia e fisiologia humana para um pronto atendimento, com
treinamento específico, utilizando materiais alternativos, visando a preservação da
integridade física da vítima.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP03)
Selecionar e sistematizar,
com base em estudos
e/ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória,
de campo, experimental
etc.) em fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Princípios da anatomia e
fisiologia humana;
Noções primeiros socorros;
Noções de combate a incêndio;
Sistema preventivos combate a
incêndio;
Brigada de incêndio.

Saber prestar os primeiros
socorros;
Conhecer as funções dos
diferentes sistemas do corpo
humano;
Identificar o perfil da saúde
na região e direcionar a
atuação do Técnico em
Segurança do Trabalho
considerando o homem
como um todo;
Conhecer equipamentos e
materiais necessários à
prestação dos primeiros
socorros;
Saber fazer abordagem de
pacientes com traumas;
Reconhecer e elaborar o
PPCI;
Desenvolver e implementar
sistema preventivo de
incêndio, aplicando medidas
de prevenção e de
contingência em situações
de risco aos empregadores
e empregados, com
responsabilidade e trabalho
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em equipe;
Elaborar rotas de fuga, com
base na NR 23 e suas
características tais como
aberturas, saídas, vias de
passagens e de circulação
em caso de emergência,
acessibilidade, entre outras,
com responsabilidade;
Elaborar programa de
Brigada de Incêndio, a partir
das normas
regulamentadoras e suas
características para atender
as condições mínimas para
formação, treinamento e
reciclagem da brigada de
incêndio nas empresas, com
atuação em equipe;
Orientar empregadores e
empregados sobre as ações
em situações de
emergência, rota de fuga,
conduta diante da
emergência;
Aplicar técnicas de combate
a incêndio, a partir dos
procedimentos e da
classificação do fogo,
utilizando os equipamentos
necessários, com liderança;
Realizar inspeções nos
equipamentos de incêndio,
observando quantidade,
conservação, conexões,
vedações, calibragem com
comprometimento;
Aplicar as informações
retiradas das Fichas de
Informação de Segurança
de Produto Químico-FISPQ,
orientando empregadores e
empregados em caso de
acidentes com algum
produto químico;
Executar treinamentos sobre
combate a incêndio para
empregadores, empregados
e equipe, com base nos
procedimentos e NR 23, por
meio de palestras, oficinas,
simulações, vídeos, com
flexibilidade;
Identificar a classificação de
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combustíveis, inflamáveis e
explosivos, a partir da
definição e consequência de
cada um e relacionar com os
tipos de agentes extintores;
Identificar os tipos, a
aplicabilidade e o
dimensionamento dos
Sistemas de Proteção e
Combate a Incêndios;
Identificar as sinalizações de
emergência, a partir da
definição, aplicabilidade e
tipos no processo de
trabalho em segurança;
Orientar empregadores e
empregados sobre as NR19
e NR 20, que contempla
informações sobre o
armazenamento, transporte
e rotulagem de materiais
combustíveis, inflamáveis e
explosivos.
Unidade curricular II – Processos de gerenciamento de riscos
Objetivo de aprendizagem: Fundamentar os estudantes nas ações de planejamento,
organização, direção e controle nos processos básicos sobre riscos ambientais, de técnicas
de avaliação e de efeitos dos riscos sobre o organismo humano e o ambiente.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08)
Selecionar e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Evolução e conceituação de
prevenção;
Processo gerenciamento de
risco: Conceitos;
Identificação e gerenciamento
de risco;
Identificação e análise de risco;
Técnica e identificação de risco;
Técnica e análise de riscos;
Técnica de avaliação de risco.

Reconhecer conceitos
básicos sobre riscos
ambientais, técnicas de
avaliação e efeitos dos
riscos sobre o organismo
humano e o ambiente;
Compreender e aplicar
ações de prevenção de
doenças ocupacionais,
através do estudo e
aplicação de medidas de
controle dos agentes e
fatores de riscos associados
às diversas formas e
processos de trabalho,
gerenciamento de risco
ocupacional e estratégias de
controle associados a
sistemas de gestão
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integrados, tais como:
saúde, segurança e meio
ambiente, visando a
proteção da saúde e a
integridade de vida da força
de trabalho;
Identificar as características
dos acidentes e suas
respectivas áreas de
impacto;
Classificar e selecionar a
metodologia de Análise de
Riscos;
Aplicar a metodologia
adequada de Análise de
Riscos;
Saber usar as diferentes
ferramentas para análise de
riscos;
Saber calcular os custos de
um acidente;
Definir prioridades para os
aspectos e impactos de
Segurança e Saúde
Ocupacional e Ambiental.

(EMIFFTP09)
Propor e testar estratégias
de mediação e
intervenção para atuar em
equipes de forma
colaborativa, respeitando
as diferenças individuais e
socioculturais, níveis
hierárquicos, as ideias
propostas para a
discussão e a contribuição
necessária para o alcance
dos objetivos da equipe,
desenvolvendo uma
avaliação crítica dos
desempenhos individuais
de acordo com critérios
estabelecidos e o
feedback aos seus pares,
tendo em vista a melhoria
de desempenhos e a
conservação ambiental.

Unidade curricular III – Tecnologia e segurança do trabalho
Objetivo de aprendizagem: Apresentar a importância da relação entre segurança do
trabalho e tecnologia, tornando possível o reconhecimento da tecnologia como fator dos
processos de desenvolvimento das empresas, bem como a importância das máquinas e
equipamentos para a segurança de trabalhadores.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Empreendedorismo
(EMIFFTP12)
Empreender projetos
pessoais ou produtivos,
considerando o contexto
local, regional, nacional
e/ou global, o próprio
potencial, as
características dos cursos
de qualificação e dos
cursos técnicos, do
domínio de idiomas
relevantes para o mundo
do trabalho, identificando
as oportunidades de
formação profissional

Introdução a máquina e
equipamentos;
Segurança em maquinários e
equipamentos;
Capacitação e treinamento;
Definições de acorno com a
norma regulamentadora NR 12;
Arranjo físicos;
Segurança em arranjo físico.

Identificar os riscos em
máquinas e equipamentos;
Identificar e reconhecer
quais os procedimentos que
devem ser feitos de acordo
normas regulamentadoras;
Entender o que se trata a
Tecnologia Industrial dentro
das empresas;
Reconhecer e identificar a
tecnologia como fator dos
processos de
desenvolvimento das
empresas;
Identificar a importância das
máquinas e equipamentos
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existentes no mundo do
trabalho e o alinhamento
das oportunidades ao
projeto de vida.

para a segurança dos
funcionários;
Reconhecer a importância
da prevenção de acidentes
na empresa e o quanto são
necessárias as inspeções de
segurança nas máquinas e
equipamentos.

Unidade curricular IV – Saúde mental no trabalho
Objetivos de aprendizagem:
Fundamentar a formação de profissionais que possam atuar na área do trabalho humano,
levando em consideração sua complexidade, seus aspectos psicossociais e políticos e a
necessidade de conhecimentos interdisciplinares;
Identificar diferentes padrões de comportamento humano e relacioná-los ao aspecto
biopsicossocial e as relações interpessoais no ambiente de trabalho.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Processos Criativos
(EMIFFTP05)
Selecionar e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.
(EMIFFTP06)
Propor e testar soluções
éticas, estéticas, criativas
e inovadoras para
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ ou à
comunicação, observando
a necessidade de seguir
as boas práticas de
segurança da informação
no uso das ferramentas.

Programas de promoção a
saúde psíquica;
Saúde mental no trabalho;
Estresse;
Síndrome de Bornout;
Depressão;
O assédio psicológico no
trabalho;
Qualidade de vida no trabalho;
Psicologia do trabalho;
Conceitos;
Contexto histórico;
Importância da psicologia no
trabalho;
Qualidade de vida no ambiente
de trabalho.

Saber utilizar as regras de
etiqueta social e profissional;
Desenvolver e aplicar
formas de mediação de
conflitos;
Identificar os diferentes
papeis da dinâmica e do
trabalho em equipe;
Ser capaz de atuar em
vários processos de
comunicação, seus
elementos, sua utilização e
possíveis ruídos;
Planejar e aplicar programas
de saúde psíquica.
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TRILHA IV – TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO IV
TEMA: Conhecendo a história, normas e legislação da segurança do trabalho
COMPONENTES
CURRICULARES
Redação técnica aplicada
segurança do trabalho

PERFIL DO PROFESSOR
a

Licenciatura Plena em Letras - Língua Portuguesa.

Informática e layout aplicados à Licenciatura ou bacharelado com complementação
segurança do trabalho
pedagógica ou diploma de docência ou licenciado para
a educação profissional nas áreas de Engenharia de
Gestão da segurança do trabalho
Segurança do Trabalho, Medicina do Trabalho,
Ergonomia aplicada a segurança Tecnólogos em Segurança do Trabalho, Engenharia
Civil, Engenharia Ambiental e Sanitária;Técnicos de
do trabalho
Nível Médio em Segurança do Trabalho.
Curso de licenciatura em qualquer área de
Estágio supervisionado e trabalho
conhecimento,
com
comprovada
experiência
de conclusão de curso
profissional de no mínimo dois anos, para atuação em
questões específicas do curso.

OBJETIVO DA TRILHA
Nesta última trilha de formação, o estudante deverá conhecer os sistemas
operacionais que são usados no mercado, os principais elementos das interfaces dos
sistemas operacionais e dos softwares voltados à segurança do trabalho, provendo
pesquisas e sugestões de oportunidades de negócios voltados à saúde e segurança do
trabalhador de forma empreendedora, conforme o perfil da empresa, adaptando-se às
mudanças nas formas de trabalho. Ainda dentro da trilha 4, o estudante será capaz de
produção e apresentação do trabalho de conclusão de curso (artigo), elaborado de acordo
com as normas cientificas e dentro de padrões estabelecidos pela ABNT.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Redação técnica aplicada a segurança do trabalho
Objetivo de aprendizagem: Desenvolver competências e habilidade na elaboração de
relatórios e pareceres técnicos relacionados à segurança no trabalho, a partir da construção
de textos com coerência e coesão, com organização e de acordo com os diferentes tipos de
texto, utilizando normas brasileiras regulamentadoras e os fundamentos da língua
portuguesa para comunicar um fato, procedimento, ocorrência entre outros.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Processos Criativos
(EMIFFTP05)
Selecionar e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à

Elaboração de trabalhos
científicos;
Técnicas para redigir textos;
Trabalhos científicos;
Resumo informativo;
Resumo crítico;
Resumo científico;

Habilidades

Elaborar trabalhos
científicos de pesquisa
bibliográfica, segundo
orientação da ABNT;
Redigir relatórios;
Produzir material escrito
para cursos de prevenção
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produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.
(EMIFFTP06)
Propor e testar soluções
éticas, estéticas, criativas
e inovadoras para
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ ou à
comunicação, observando
a necessidade de seguir
as boas práticas de
segurança da informação
no uso das ferramentas.

Resenha;
Fichamento;
Tipos de Fichamento
Paper;
Artigo;
Redação técnica: aspectos da
redação empresarial e
comunicação empresarial
escrita;
Tipos de texto: descritivo,
jornalístico, informativo e outros;
Estrutura, características e
técnicas para elaboração de:
ata, circular, memorando, ordem
de serviço, parecer, registro de
ocorrência, requerimento e
outros;
Coesão e coerência textual;
Tópicos para revisão:
Pronomes
Preposições, conjunções,
advérbios e interjeições;
Verbos;
Crase;
Coerência e coesão;
Pontuação;
Estrutura e formatação de texto
técnico;
Normas da ABNT: definição e
aplicabilidade;
NBR 10.719/89, citações NBR
10.520/2002, NBR 6.023/2002:
definição e aplicabilidade;
Estudo das Normas
Regulamentador: Interpretação
da Norma;
Elaboração de Instrução
Normativa;
Elaboração de Ordens de
Serviços NR 01.

de acidentes de trabalho;
Estabelecer as relações de
coesão textual, de forma a
produzir textos escritos não
literários em linguagem
formal culta;
Elaborar relatório e parecer
técnico;
Descrever tecnicamente os
ambientes de trabalho e os
processos de trabalho;
Relatar e registrar acidentes,
condições de riscos e outras
ocorrências.

Unidade curricular II – Informática e layout aplicados à segurança do trabalho
Objetivo de aprendizagem: Possibilitar ao estudante noções de utilização de softwares,
operações da internet e dos recursos do computador e aplicar estes conhecimentos na
profissão de técnico em segurança do trabalho, tendo em vista questões relativas à
segurança no trabalho, à implantação de novas instalações físicas e tecnológicas da
empresa, identificando a área, os recursos e fluxos dos processos, interpretando projetos e
elaborando layout do local de trabalho e emitindo relatórios para eliminar ou minimizar os
riscos do ambiente.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP03)
Selecionar e sistematizar,
com base em estudos
e/ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória,
de campo, experimental
etc.) em fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Introdução a informática;
Aplicativos administrativos e
operacionais (WORD / EXCEL /
POWER POINT / outros);
Sistemas operacionais;
Sistemas operacionais
aplicados a Segurança do
Trabalho;
Gerenciamentos e operação de
correios eletrônicos;
Definições de Layout,
Estudo de planta baixa,
Identificação dos símbolos de
projeto;
Definições de mapa de risco;
Elaboração do mapa de risco;
Elaboração preventiva conforme
a planta baixa;
Aplicação dos recursos de
informática;
Características do Desenho
técnico:
leitura e interpretação de
desenho técnico aplicável à
segurança.
caligrafia técnica.
formatos de papel, legenda e
tipos de linha.
simbologia de projetos.
desenho geométrico,
perspectivas, escalas e
cotagem;
Unidades de medida, seus
múltiplos, distância e área de
acordo com o Sistema
Internacional;
Vistas ortográficas: tipos de
projeção, cortes e seções; tipos
de corte;
Definição e aplicabilidade das
NR 8, NR 12 (somente na parte
de distâncias entre máquinas e
distância de segurança), NR 23,
NR 24, NR 26, NR 31 em
desenho técnico.

Conhecer os sistemas
operacionais que são
usados no mercado;
Reconhecer os principais
elementos das interfaces
dos sistemas operacionais e
dos softwares;
Trabalhar com arquivos e
pastas e elaborar planilhas;
Criar e formatar
apresentação em Power
Point;
Conhecer os softwares
usados para edição de texto;
Formatar corretamente
textos para os formatos
pedidos nas normas
técnicas;
Saber utilizar a internet
como ferramenta de
trabalho;
Conhecer as normas de
desenho técnico, escalas e
dimensionamento;
Executar e ler plantas
baixas, cortes e fachadas;
Executar e ler elementos
gráficos e legendas;
Executar e ler mapas de
risco;
Interpretar desenhos
técnicos industriais;
Identificar possíveis
impactos sociais da internet
no trabalho e na educação a
partir da sua história,
gerando informações para a
sociedade;
Navegar e pesquisar
informações na Internet em
bases de dados de saúde e
segurança no trabalho, sites
oficiais, selecionando e
salvando dados de forma
organizada e resguardando
o direito autoral;
Criar e gerenciar e-mail
próprio com fins
profissionais para transmitir
informações relativas à
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ocupação, à prevenção de
acidentes e promoção da
saúde e segurança no
trabalho;
Redigir e enviar e-mails com
conteúdos anexos como
textos, planilhas, slides ou
outros arquivos, com
postura profissional;
Editar textos sobre a
ocupação prevenção de
acidentes e promoção da
saúde e segurança no
trabalho, para informar
empregadores e
empregados, utilizando
recursos de formatação e
inserção de tabelas, gráficos
e imagens, respeitando o
direito autoral;
Criar e desenvolver
planilhas eletrônicas,
pesquisando, elaborando e
apresentando dados com o
uso de recursos como
fórmulas e funções lógicomatemáticas, ordenando e
classificando os dados;
Gerar e interpretar gráficos a
partir de planilhas
eletrônicas, demonstrando
dados relativos à ocupação,
com organização;
Criar apresentações em
slides, utilizando recursos de
formatação e animação para
informar empregadores e
empregados, com
criatividade e postura
profissional;
Aplicar formas de desenho
em 2D, utilizando caligrafia
técnica, formas de papel,
tipos de linha, desenho
geométrico;
Transformar unidades de
medida, calculando seus
múltiplos e distância e área
de acordo com o Sistema
Internacional;
Representar perspectivas,
escalas, cotagem e
unidades de medidas, com
concentração e
responsabilidade, segundo
550

as normas da ABNT.

Unidade curricular III – Gestão da segurança do trabalho
Objetivo de aprendizagem: Oferecer aos estudantes o contato com conteúdos que
evidenciem noções de administração na área, a partir do embasamento técnico aplicado
para a atuação do profissional de Segurança do Trabalho e, ao mesmo tempo, apresentar
conhecimentos teóricos, práticos e técnicos de planejamento, organização, direção e
controle das atividades específicas da área de segurança do trabalho.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08)
Selecionar e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Gestão de segurança no
trabalho;
Teoria Geral de Administração
Organizações;
Características de uma
organização;
Estrutura organizacional;
Organograma e fluxograma;
Políticas de segurança e saúde
no trabalho;
Normas nacionais e
internacionais – ISO 9000, ISO
9001, BS 8800 e OHSAS
18001;
Sistemas de gestão de
segurança e saúde no trabalho;
Ética e cidadania no trabalho;
Conceitos;
Ética e cidadania no mundo do
trabalho;
Valores éticos individuais e
organizacionais;
O profissional;
Ética e postura do TST;
Relações humanas no trabalho;
Relações pessoais;
Trabalho em equipe;
Diferença entre grupo e equipe;
Tipos de equipes;
Administração de conflitos;
Noções básicas de
relacionamento humano no
trabalho.

Compreender, numa
perspectiva histórica e
crítica, os objetivos da
origem da gerência e as
consequências das
organizações burocráticas
nas relações sociais,
econômicas, políticas e
culturais;
Reconhecer, de forma
contextualizada, as
características das
abordagens administrativas,
com ênfase na
administração da qualidade
total;
Compreender criticamente
os impactos da aplicação
das novas abordagens
administrativas, com
utilização da tecnologia da
informação, no mundo do
trabalho;
Elaborar organograma,
identificando os níveis
hierárquicos nos diferentes
setores da organização;
Elaborar fluxograma
segundo as atividades dos
setores produtivos e
administrativos da empresa
e terceirizados, com
organização;
Elaborar cronogramas de
trabalho a partir do
planejamento das atividades
diárias, ações educativas
entre outros, com

(EMIFFTP09)
Propor e testar estratégias
de mediação e
intervenção para atuar em
equipes de forma
colaborativa, respeitando
as diferenças individuais e
socioculturais, níveis
hierárquicos, as ideias
propostas para a
discussão e a contribuição
necessária para o alcance
dos objetivos da equipe,
desenvolvendo uma
avaliação crítica dos
desempenhos individuais
de acordo com critérios
estabelecidos e o
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feedback aos seus pares,
tendo em vista a melhoria
de desempenhos e a
conservação ambiental.

organização;
Elaborar plano de trabalho
(plano de ação),
organizando e priorizando
ações de trabalho a médio e
longo prazo;
Planejar e executar técnicas
de negociação na
implementação de ações de
saúde e segurança do
trabalhador com
flexibilidade;
Identificar as várias formas
de atuações do profissional
de SST;
Conhecer as Normas ISO,
aplicando sistemas de
gestão integrada segundo
as Normas ISO 9000;
Conhecer ferramentas de
gestão: Programa 5S,
Produção Mais Limpa e
outros;
Aplicar técnicas, critérios,
evidências e conclusões de
uma auditoria;
Coordenar equipes de
trabalho;
Elaborar listas de verificação
para inspeções e auditorias;
Elaborar relatórios de
auditorias e planos de ação
para medidas corretivas que
se façam necessárias;
Conseguir formatar
programas de segurança e
saúde ocupacional em nível
institucional;
Integrar o sistema de gestão
de saúde, segurança e meio
ambiente com os outros
segmentos e sistemas da
empresa.

Unidade curricular IV – Ergonomia aplicada a segurança do trabalho
Objetivo de aprendizagem: Propor a assimilação de conhecimentos com base nos
métodos e técnicas da análise ergonômica do trabalho e, a partir do estudo dos
condicionantes do trabalho, aplicar normas regulamentadoras, instruções técnico-normativas
e princípios de ergonomia, com visão sistêmica, visando a satisfação, o conforto e o
desempenho eficiente nas atividades laborais de qualquer ordem.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Processos Criativos
(EMIFFTP05)
Selecionar e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Origens da ergonomia;
Áreas de atuação da
ergonomia];
Aspectos ergonômicos físicoambientais;
Ruído;
Temperatura ou ventilação;
Iluminação;
Vibração;
Música e cores no ambiente de
trabalho;
Agentes químicos e biológicos;
Biorritmo;
Biomecânica ocupacional;
Ferramentas de trabalho;
Ergonomia cognitiva;
Processos cognitivos e trabalho.

Desenvolver melhorias
propostas no ambiente de
trabalho, aplicando os
princípios de ergonomia e
NR 17, demonstrando visão
sistêmica e postura
profissional;
Orientar os empregadores e
empregados quanto ao
cumprimento da NR 17,
elaborando capacitação e
demonstrando flexibilidade;
Identificar riscos
ocupacionais, com base nos
princípios de ergonomia,
elaborando parecer técnico
para informar empregadores
e empregados;
Realizar, registrar e
descrever estudo
ergonômico de postos ou
situações de trabalho em
relatórios, com base nos
métodos e técnicas da
Análise Ergonômica do
Trabalho e nos princípios de
ergonomia, demonstrando
visão sistêmica e postura
profissional;
Elaborar e apresentar
recomendações
ergonômicas, de forma
responsável, com base nos
princípios de ergonomia
aplicada ao trabalho.

(EMIFFTP06)
Propor e testar soluções
éticas, estéticas, criativas
e inovadoras para
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ ou à
comunicação, observando
a necessidade de seguir
as boas práticas de
segurança da informação
no uso das ferramentas.

Unidade curricular V – Estágio Supervisionado e Trabalho de conclusão de curso
Objetivos de aprendizagem:
Desenvolver com os estudantes a familiarização das atividades exigidas do Técnico em
Segurança no Trabalho, propiciando vivências que poderão ser desenvolvidas integralmente
na escola ou em empresas da região por meio de simulações, experiências, ensaios e
demais técnicas de ensino que permitam aos estudantes relacionar teoria e prática a partir
de situações próximas da realidade do setor produtivo;
Proporcionar aos estudantes competências e habilidades necessárias à elaboração,
sistematização e execução de um trabalho científico, na modalidade de artigo, dentro das
normas da ABNT, de forma a compreender a formatação do trabalho científico e conhecer
minuciosamente os componentes do artigo científico.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Empreendedorismo
(EMIFFTP12) Empreender
projetos pessoais ou
produtivos, considerando
o contexto local, regional,
nacional e/ou global, o
próprio potencial, as
características dos cursos
de qualificação e dos
cursos técnicos, do
domínio de idiomas
relevantes para o mundo
do trabalho, identificando
as oportunidades de
formação profissional
existentes no mundo do
trabalho e o alinhamento
das oportunidades ao
projeto de vida.

Metodologia científica;
A definição de ciência;
A natureza do conhecimento;
Método e técnica;
Metodologia científica;
A importância da leitura;
Aproveitamento da leitura;
Técnicas de estruturação;
Aspectos de maior impacto na
comunicação do TST;
Estilos de aprender;
Falar em público;
Motivação;
Técnicas de estruturação;
Técnicas de plataforma;
Preparando instruções;
Preparando oficinas;
Preparando a instrução
expositiva;
Preparando a instrução
dialogada;
Preparando o seminário;
Técnicas de pesquisa:
documentação indireta:
- pesquisa documental;
- pesquisa bibliográfica;
Técnicas de fichamento de
obras técnicas e científicas;
documentação direta:
pesquisa de campo;
pesquisa de laboratório;
observação;
entrevista;
questionário
Técnicas de estruturação de
instrumentos de pesquisa de
campo:
questionários;
entrevistas;
formulários;
Projeto de pesquisa;
Orientação;
Problematização;
Construçãode hipóteses;
objetivos;
Justificativa;
Trabalho de conclusão de curso
(artigo);
Orientação;
identificação e definição de

Compreender e elaborar
argumentos lógicos;
Refletir sobre a pesquisa
científica e as possibilidades
de construção de novos
saberes;
Identificar as fontes de
pesquisa e refletir sobre a
confiabilidade e formas de
utilização apropriadas
dessas fontes;
Produzir trabalhos
científicos, utilizando os
conhecimentos e saberes
construídos;
Argumentar de forma crítica,
com precisão e objetividade;
Compreender e aplicar os
diversos métodos e técnicas
da pesquisa científica;
Identificar as fontes de
pesquisa e utilizá-las,
conforme o trabalho a ser
desenvolvido;
Compreender e utilizar
técnicas de estudo;
Elaborar trabalhos
científicos conforme os
métodos e técnicas da
pesquisa científica;
Pesquisar e sugerir
oportunidades de negócios
voltadas à saúde e
segurança do trabalhador de
forma empreendedora,
conforme o perfil da
empresa, adaptando as
mudanças nas formas de
trabalho;
Conhecer rotinas, protocolos
de trabalho, instalações e
equipamentos;
Desenvolver pesquisa de
campo e teórica;
Ser capaz de produção e
apresentação do trabalho de
conclusão de curso (artigo).
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tema para o TCC:
análise das propostas de temas
segundo os critérios:
pertinência;
relevância;
viabilidade
Estágio prático (intervenção no
local de estágio - 60:00 horas).

Orientações metodológicas
As metodologias ativas provocam a experiência sensorial de saber fazer, que passa
pelo estudo e pela experimentação de situações para comprovar seu saber fazer. Práticas
que coloquem o foco do processo de aprendizagem no estudante, fazendo com que ele se
torneo protagonista na construção de seus conhecimentos pelas práticas de pesquisa,
investigação e análise podem ser consideradas como metodologias ativas. Elas divergem da
pedagogia de ensino tradicional, na qual o professor é o transmissor do conhecimento e o
estudante apenas o receptor (BACICH; MORAN, 2018).
Diante destes pressupostos, a trilha I, “Conhecendo a história, normas e legislação
da segurança do trabalho”, basicamente formada pela construção e ressignificação de
conceitos teóricos, poderá ser desenvolvida propondo a participação ativa do estudante no
próprio processo de aprendizagem, estimulando o pensamento crítico e aprendizagem ativa,
a criatividade e originalidade, a flexibilidade cognitiva, o trabalho em equipe, a tomada de
decisões, entre outras.
Isto será possível na medida em que os professores estimulem a participação dos
estudantes de forma ativa em sala de aula, permitindo a busca do conhecimento sob sua
orientação, o que torna comum o processo de construção do saber. Outra ferramenta
importante nesta fase é a proposição de debates, o incentivo à discussões sobre as leituras
realizadas e a exposição do que foi aprendido, o que estimula a oratória, a empatia e torna
mais dinâmico o aprendizado.
Durante o desenvolvimento da trilha II, com o tema “A importância do técnico de
segurança do trabalho”, é preciso que as práticas dentro das metodologias ativas coloquem
os estudantes no centro do processo, tornando-os protagonistas e corresponsáveis pela sua
formação acadêmica, estimulando o raciocínio crítico, a compreensão analítica dos
conceitos e a sua aplicação apropriada, desenvolvendo a capacidade técnica de debater,
levantar hipóteses e pensar de diferentes formas a realidade. As unidades curriculares
propostas ao longo da trilha IIdemandam que os docentes proporcionem um ambiente mais
voltado à reflexão crítica do que aulas expositivas que acabam estimulando mais o aspecto
mnemônico e mecânico da aprendizagem.
A equipe docente pode qualificar suas aulas através de leituras prévias, escrita
crítica, debates, trabalho prático, estudos de caso, resolução de problemas, levando,
consequentemente, a uma aprendizagem mais significativa. Neste sentido, cabe fazer com
que os estudantes se envolvam em atividades que impliquem na reflexão sobre os
conhecimentos e sua utilização prática, na investigação e resolução de problemas,
tornandoos estudantes mais motivados, melhorando as habilidades de pensamento crítico,
aumentando a retenção de informações, e melhorando as habilidades interpessoais.
É importante frisar que a aprendizagem ativa não significa extinguir uma aula
expositiva, mas esse formato não precisa ser predominante, até porque uma questão é
entender um conceito, outra questão é colocá-lo em prática. O docente pode inserir novas
práticas de maneira gradativa, alternando uma explicação expositiva com trabalho prático
dos estudantes e, sempre que necessário, retomar a construção de novos conceitos,
conforme a figura a seguir:
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Diante dos desafios propostos na trilha III, “Segurança do trabalho: mente sã; corpo
são”, é interessante que se desenvolva a possibilidade de se relacionar a teoria e a prática,
entrando na realidade profissional do técnico em segurança do trabalho. Este deve passar a
refletir e compreender as relações entre trabalho, saúde mental e saúde física.
Para esta trilha a sugestão de metodologias ativas reside na aplicação de
aprendizagem baseada em problemas e na aprendizagem entre pares. A primeira tem como
propósito tornar o estudante capaz de construir o aprendizado conceitual, procedimental e
atitudinal por meio de problemas propostos. Isso o expõe a situações motivadoras e o
prepara para o mundo do trabalho.
Já para a aprendizagem entre pares, como o nome já revela, tem-se a formação de
equipes dentro de determinada turma para que o aprendizado seja feito em conjunto ehaja
compartilhamento de ideias. Com a ajuda mútua, é possível aprender e ensinar ao mesmo
tempo, formando o pensamento crítico, que é construído por meio de discussões
embasadas e levando em consideração opiniões divergentes.
Para tal, as práticas pedagógicas e as orientações metodológicas deverão articular
teoria e prática contribuindo para uma integração social da atividade profissional, facilitando
a adequação das aptidões para a área do curso, colocando o estudante em contato com a
construção de conceitos de trabalho e organização; de evolução da psicologia
organizacional; da organização do trabalho nas empresas; da cultura, clima e
comportamento organizacional. Assim, fundamentar o futuro técnico em segurança do
trabalho para que de forma autônoma possa identificar os principais conceitos da psicologia
organizacional, relacionar as grandes transformações mundiais das últimas décadas e seus
impactos sobre as organizações e os trabalhadores; caracterizar diversos padrões de
relacionamento no que se refere a autoridade, poder e liderança, diagnosticar problemas e
conflitos decorrentes da inserção do homem no trabalho coletivo e propor e implantar
estratégias, individuais e coletivas, para superação de dificuldades e mudanças.
Neste sentido, dentro da trilha IV, de tema, “Segurança do trabalho: teoria, prática e
aplicabilidade”, deve ser desenvolvido a partir da organização de conhecimentos e saberes
provenientes das distintas disciplinas técnicas e, por meio de atividades formativas que
integram a formação teórica à formação prática, em função das capacidades profissionais
que se propõem desenvolver. Desta forma, tornar-se-á um importante instrumento de
flexibilização e abertura dos conteúdos programáticos do curso para o itinerário profissional,
permitindo a inovação permanente e a unidade e a equivalência dos processos formativos.
A trilha IV caracteriza-se pela associação entre teoria e prática e, neste sentido,
nada mais coerente para as metodologias ativas do que o estudo de caso. O estudo de caso
oferece aos estudantes a oportunidade de direcionar sua própria aprendizagem, enquanto
exploram seus conhecimentos em situações relativamente complexas. São relatos de
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situações do mundo real, apresentadas aos estudantes com a finalidade de ensiná-los,
preparando-os para a resolução de problemas reais.

Recursos
 Biblioteca com acervo físico e virtual específico e atualizado;
 Equipamentos multimídia;
 Equipamentos multimídia;
 Laboratório de equipamentos de proteção individual;
 Laboratório de higiene ocupacional e ergonomia;
 Laboratório de informática com programas específicos;
 Laboratório de proteção contra incêndios;
 Laboratório de suporte básico à vida.
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EIXO:
TURISMO, HOSPITALIDADE E LAZER
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Técnico em Hospedagem
Eixo: Turismo, Hospitalidade e Lazer
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André Fabiano Bertozzo
Camila de Oliveira Galvagni
Letícia Vieira
Luis Duarte Vieira
RESUMO – APRESENTAÇÃO
O Técnico em Hospedagem deverá possuir uma formação geral e humanística, que
lhe permita atuar de forma crítica e reflexiva em meios de hospedagem e demais
equipamentos turísticos.
Habilitação Profissional
Carga Horária Semanal
Carga Horária do curso

Técnico em Hospedagem
20 aulas
1280 horas

OBJETIVOS
Objetivo geral
● Propiciar aos estudantes uma formação profissional específica, oportunizando a
aquisição de habilidades e conhecimentos técnicos e científicos que lhes possibilitem
a atividade profissional em Instituições públicas, privadas e do terceiro setor.
Comércio em geral.
Objetivos específicos
● Proporcionar ao educando o acesso a uma base de conhecimentos que lhe forneça
uma formação humana capaz de ampliar sua leitura de mundo e lhe permita atuar
como um cidadão integrado dignamente na sociedade política;
● Integrar a relação entre conhecimento básico de uma formação geral com o
específico de uma formação técnica, sobre os eixos do trabalho, da ciência e da
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cultura;
● Oportunizar que a Escola se fixe como aglutinadora e integradora da discussão
travada por todos os setores da comunidade sobre o futuro do desenvolvimento da
região.
PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
O Técnico em Hospedagem deverá possuir uma formação geral e humanística, que lhe
permita atuar de forma crítica e reflexiva em meios de hospedagem e demais
equipamentos turísticos. Além disso, ele será habito à:
















Organizar espaços físicos de hospedagem e alimentação, prevendo seus ambientes,
uso e articulação funcional e fluxo de trabalho de pessoas.
Operar a comercialização de produtos e serviços turísticos e de hospedagem, com
direcionamento de ações de venda para suas clientelas.
Executar atividades de gerenciamento dos recursos tecnológicos, supervisionando a
utilização de máquinas, equipamentos e meios informatizados.
Comunicar-se em linguagem adequada em diferentes situações de comunicação.
Conceber, organizar e viabilizar produtos e serviços turísticos adequados aos
interesses, hábitos, atitudes e expectativas da clientela.
Organizar eventos, programas, roteiros, itinerários turísticos, atividades de lazer,
articulando os meios para a sua realização com prestadores de serviços e
provedores de infraestrutura e apoio.
Operacionalizar políticas comerciais, realizando prospecção mercadológica,
identificação e captação de clientes e adequação dos produtos e serviços.
Executar atividades de gerenciamento econômico, técnico e administrativo dos
núcleos de trabalho, articulando os setores internos e coordenando os recursos.
Executar atividades de gerenciamento do pessoal envolvido na oferta dos produtos e
na prestação de serviços.
Avaliar a qualidade dos produtos, serviços e atendimentos realizados.
Possuir uma boa cultura geral e humana, ampla e aberta, que permita a ele ter
consciência de seu papel, direitos e deveres perante a sociedade em que está
inserido.
Contribuir por meio de seus conhecimentos científicos técnicos e humanísticos para
o desenvolvimento sustentável do Turismo.
Ser capaz de trabalhar com ética coletivamente.
Identificar, avaliar, promover e intervir quando necessárias oportunidades de
mercado.
Buscar atualização dentro de sua área profissional.

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO
Trilhas
Trilha I –
Conhecendo o
Turismo e a arte
de bem receber

Componentes Curriculares

Introdução ao Turismo e
Hospitalidade
Recepção
Gestão Hoteleira
Sistema de Reserva
Laboratório de Turismo
Carga Horária da Trilha 1
Trilha II –
Noções de Administração

Carga Horária
Semanal - aulas
4

Carga Horária
Semestral
64h

4
4
4
4
20
4

64h
64h
64h
64h
320 h
64h
562

Passaporte para o
mundo do trabalho

Manutenção e Governança
4
Marketing
4
Turismo e Meio Ambiente
4
Estágio Supervisionado
4
Carga Horária da Trilha 2
20
Trilha III –
Alimentos e Bebidas
4
Operações do
Eventos e Lazer
4
Trade Turístico
Sistema Estrutural Do
4
Turismo/SISTUR
Planejamento e Organização
4
do Turismo
Estágio Supervisionado
4
Carga Horária da Trilha 3
20
Trilha IV –
Ética e Legislação do
4
Turismo, suas
Turismo
tendências e o
Tendências do Turismo
4
mundo do trabalho Gestão de Pessoas em
4
Empresas Turísticas
Estágio Supervisionado
8
Carga Horária da Trilha 4
20
Carga Horária total do Curso Técnico em Hospedagem

64h
64h
64h
64h
320 h
64h
64h
64h
64h
64h
320 h
64h
64h
64h
128h
320 h
1280 h

TRILHA I - CONHECENDO O TURISMO E A ARTE DE BEM RECEBER
TEMA: TURISMO E HOSPITALIDADE
COMPONENTES CURRICULARES
Introdução ao Turismo e
Hospitalidade
Recepção
Gestão Hoteleira
Sistema de Reserva
Laboratório de Turismo

Perfil do Professor
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior com
licenciatura ou bacharelado com complementação
pedagógica ou Diploma de Docência ou licenciado
para a Educação Profissional: Turismo. Tecnologia
em Hotelaria, Tecnologia em Gestão do Turismo,
Gestão Hoteleira, Nutrição, Engenharia de Alimentos,
Tecnologia
dos
Alimentos,
Tecnologia
em
Gastronomia.

OBJETIVO DA TRILHA
Conhecer a origem da atividade turística, assimilando os conceitos da atividade
turística, bem como a importância econômica e social do Turismo nos diversos segmentos
econômicos envolvidos.
Unidades / Componentes curriculares
Unidade curricular I – Introdução ao Turismo e Hospitalidade (64h)
Objetivo de aprendizagem: Contextualizar o turismo e a hospitalidade em seus conceitos e
visão de mercado.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Processos Criativos
EMIFFTP05) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
recursos criativos para
resolver problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Aspectos históricos do turismo
mundial, nacional e local, sua
origem e conceitos;
Tipologia do turismo;
Importância, desenvolvimento e
evolução do turismo como
atividade econômica e
perspectivas no futuro;
Impactos no turismo: social,
cultural, econômico e ambiental.

Compreender o conceito de
turismo e sua origem;
Conhecer os tipos de
turismo e sua evolução e
especificidade;
Entender os reflexos que o
turismo causa na sociedade;
Reconhecer os impactos do
turismo nos territórios.

Unidade curricular II – Recepção (64h)
Objetivo de aprendizagem: Compreender a funcionalidade do setor e a sua integração
com os demais setores do meio de hospedagem.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07)
Identificar e explicar
normas e valores sociais
relevantes à convivência
cidadã no trabalho,
considerando os seus
próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que
está inserido, a
importância do respeito às
diferenças individuais e a
preservação do meio
ambiente.
(EMIFFTP08)
Selecionar e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento
em suas atividades
pessoais e profissionais,

Hospitalidade: a arte do bem
receber;
Recepção: o coração do meio
de hospedagem;
O recepcionista: apresentação e
postura profissional;
Funções básicas do setor;
Cargos e funções;
Rotinas do setor.

Compreender a importância
do bem receber do turista;
Entender a importância
deste departamento dentro
da estrutura hoteleira;
Apresentar postura
adequada no contexto
profissional turístico;
Compreender as rotinas e
fluxos de trabalho em
equipamentos de
hospedagem;
Identificar cargos com suas
respectivas funções para o
bom andamento da
atividade de hospedagem.
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realizando as atividades
dentro dos prazos
estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.
Unidade curricular III – Gestão Hoteleira (64h)
Objetivo de aprendizagem: Entender a gestão dos diferentes meios de hospedagem.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08)
Selecionar e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento
em suas atividades
pessoais e profissionais,
realizando as atividades
dentro dos prazos
estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

História da Hotelaria, tipologia
dos meios de hospedagem;

Contextualizar a origem e
evolução histórica até os
processos de tipologia dos
diferentes meios de
hospedagem;
Compreender e identificar
conceitos e funções
administrativas, governança,
recepção e reservas, A&B,
eventos e lazer e
manutenção;
Identificar os diferentes tipos
de clientes/hóspedes,
vislumbrando as formas
distintas do bem receber,
cliente oculto, dentre outras
nuances do atendimento ao
turista;
Perceber os diversos tipos
de relações existentes nas
equipes de trabalho que
compreendem os serviços
de turismo e hospitalidade.

Departamentos da hotelaria;
O atendimento ao cliente;
Gestão de equipe.

Unidade curricular IV – Sistema de Reserva (64h)
Objetivo de aprendizagem: Compreender os processos e ciclos de uma reserva.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades
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Investigação Científica
(EMIFFTP03)
Selecionar e sistematizar,
com base em estudos
e/ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória,
de campo, experimental
etc.) em fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

O setor de reservas:
procedimentos operacionais;
Tipos de diárias/tarifário;
Mapa de ocupação e sistemas
de reservas;
Termos técnicos utilizados na
hotelaria;
Métodos de comunicação com o
cliente: atendimento ao telefone,
comunicação e escrita (e-mails)
e alfabeto fonético do turismo e
da hotelaria.

Explorar tecnologias digitais
utilizadas na prática do setor
de reservas;
Relacionar as práticas da
ocupação com as nuances
que ocorrem na
operacionalização da
hospedagem, expressas em
documentos digitais ou
físicos;
Apropriar-se e empregar os
distintos termos que são
próprios do turismo e
hospitalidade;
Estabelecer as distintas
formas apropriadas que os
métodos de comunicação
envolvem, observando sua
evolução e tendências.

Unidade curricular V – Laboratório de Turismo (64h)
Objetivo de aprendizagem: Oportunizar vivências práticas correlacionadas à teoria do
turismo, pesquisa científica e práticas profissionais
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Empreendedorismo
(EMIFFTP11)
Selecionar e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

Pesquisa científica;

Investigar os diferentes
processos e métodos de
pesquisa na área de turismo
e hospedagem;
Investigar os diferentes
processos e métodos de
pesquisa na área de turismo
e hospedagem;
Construir através de projetos
integradores produtos que
vivenciem a prática com as
teorias do turismo e
hospitalidade na
comunidade onde estão
inseridos.

Saídas técnicas;
Atividades integradoras.
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TRILHA II - PASSAPORTE PARA O MUNDO DO TRABALHO
Tema: Gestão de processos em turismo e hospitalidade
Carga horária: 320 HORAS (20 aulas semanais)
COMPONENTES CURRICULARES
Noções de Administração
Manutenção e Governança
Marketing
Turismo e Meio Ambiente
Estágio Supervisionado

Perfil do Professor
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior com
licenciatura ou bacharelado com complementação
pedagógica ou Diploma de Docência ou licenciado
para a Educação Profissional: Turismo. Tecnologia
em Hotelaria, Tecnologia em Gestão do Turismo,
Gestão Hoteleira, Nutrição, Engenharia de
Alimentos, Tecnologia dos Alimentos, Tecnologia
em Gastronomia.

OBJETIVO DA TRILHA:
Conceituar o turismo e o meio ambiente, bem como Contextualizar o Marketing no
turismo e hospitalidade, realizando atividades de recepção, reserva, governança,
mensageria, mordomia e conciergerie em meios de hospedagem e no serviços de
atendimento e suporte aos hóspedes, como divulgando os serviços de hospedagem e
produtos turísticos, supervisionando a manutenção de equipamentos e estrutura física,
acompanhando e orientando procedimentos de higienização, controle e arrumação das
unidades habitacionais e dos espaços do estabelecimento, auxiliando na operacionalização
de eventos
UNIDADES CURRICULARES
● Unidade curricular I – Noções de Administração (64h)
Objetivo de aprendizagem: Perceber as peculiaridades estruturais dos procedimentos
administrativos do turismo e hospitalidade.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Empreendedorismo
(EMIFFTP11)
Selecionar e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo

Teoria e conceitos da
Administração;

Compreender as teorias
existentes dentro da
administração;
Identificar e reconhecer os
setores existentes no setor
administrativo e a sua
relação com os demais
departamentos;
Despertar o conhecimento,
as habilidades e as atitudes
necessárias para que o
estudante possa
empreender dentro do
mercado turístico;

Setores da administração;
Empreendedorismo;
Missão, visão e valores.
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um modelo de negócios.

Identificar o propósito da
existência da empresa,
verificando o rumo e a
situação em que pretende e
deseja chegar, considerando
os ideais de atitudes,
comportamento e
resultados, os quais devem
estar presentes nos seus
colaboradores, nas relações
da empresa com clientes,
fornecedores e parceiros.

● Unidade curricular II – MANUTENÇÃO E GOVERNANÇA (64h)
Objetivo de aprendizagem: Perceber a relevância que o departamento de governança
possui dentro dos meios de hospedagem.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Estrutura física do setor;
A estrutura humana do setor;
Atribuições e rotina operacional;
Materiais de limpeza, utensílios
e equipamentos;
Comportamento profissional;
Decoração e enxoval;
Lavanderia.

Compreender o
funcionamento e as relações
que este setor possui com
os demais setores do meio
de hospedagem;
Entender a
operacionalização dos
diversos setores que
envolvem o departamento;
Conhecer e identificar o
correto uso dos utensílios e
equipamentos;
Apropriar-se da postura
adequada exercida nas
diferentes áreas de turismo
e hospitalidade;
Relacionar dentre os
diferentes tipos de
hospedagem os enxovais e
decorações adequados que
condizem com a proposta de
empresa de hospedagem;
Explorar os distintos
conhecimentos que
compõem o setor de
lavanderia, desde os
pequenos procedimentos
até as macro
responsabilidades, como
separação de roupas, ciclos
de lavagem, equipamentos,
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entrega de rouparia e
serviços terceirizados.
● Unidade curricular III – MARKETING (64h)
Objetivo de aprendizagem: Compreender a comunicação comercial de produtos turísticos
que são decorrentes do Marketing, seus compostos, sistemas de informação, segmentação
de mercado e suas estratégias de ação.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP03)Selecionar e
sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Conceituação, definições e tipos
de Marketing;

Compreender a origem dos
diversos conceitos de
Marketing e sua aplicação;
Identificar os instrumentos
de aplicação de Marketing;
Reconhecer a importância
de segmentar o mercado
para melhor aplicar as
estratégias do Marketing;
Perceber a influência das
cores no Marketing;
Analisar e utilizar de forma
eficaz a gama de estratégias
que compõem do
planejamento à gestão de
vendas;
Diferenciar Propaganda,
Publicidade e Marketing.

Composto de Marketing;
Segmentação de Marketing;
Teoria das Cores;
Planejamento e gestão de
vendas;
Publicidade e Propaganda.

Unidade curricular IV – TURISMO E MEIO AMBIENTE (64h)
Objetivo de aprendizagem: Perceber e compreender que o turismo, enquanto atividade
humana, ocasiona transformações no ambiente e modificações no ecossistema, alterando a
biodiversidade, incluindo as normativas da ISO 21401 para hotéis sustentáveis.
Eixos
Estruturantes/
Habilidades
Específicas
dos Itinerários
Formativos
Associadas
aos Eixos
Estruturantes

Objeto de
conheciment
o

Habilidades
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Processos
Criativos
(EMIFFTP06)Pr
opor e testar
soluções éticas,
estéticas,
criativas e
inovadoras para
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração
e/ou à
comunicação,
observando a
necessidade de
seguir as boas
práticas de
segurança da
informação no
uso das
ferramentas.

Conceitos e
definições;
Dimensões e
princípios da
sustentabilida
de;
Impactos
ambientais
do turismo e
do setor
hoteleiro;

Compreender a base estrutural conceitual que
compreende o turismo e meio ambiente em seus distintos
meios de atuação e abordagem;
Reconhecer de forma teórica e prática as dimensões e
princípios da sustentabilidade;
Entender que o turismo como atividade humana impacta
positiva e negativamente a região onde se desenvolve;
Conhecer bons modelos de gestão ambiental na
hotelaria e em atrativos turísticos incorporando
princípios de responsabilidade socioambiental na c
oncepção e gerenciamento de meios de hospedagem.

Boas práticas
na hotelaria e
em atrativos
turísticos.

UNIDADE V - ESTÁGIO SUPERVISIONADO (64h)
Objetivo de aprendizagem: Oportunizar vivências práticas correlacionadas à teoria do
turismo, pesquisa científica e práticas profissionais
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Intervenção e Mediação
Sociocultural
(EMIFFTP09) Propor e
testar estratégias de
mediação e intervenção
para atuar em equipes de
forma colaborativa,
respeitando as diferenças
individuais e
socioculturais, níveis
hierárquicos, as ideias
propostas para a
discussão e a contribuição
necessária para o alcance
dos objetivos da equipe,
desenvolvendo uma
avaliação crítica dos
desempenhos individuais
de acordo com critérios
estabelecidos e o

Oficinas de currículos e
encaminhamento para prática e
postura profissional;

Empregar os conhecimentos
para a construção de um
bom currículo profissional
para o estágio realizando,
concomitantemente, o
exercício de aprendizagem
da postura profissional;
Praticar nas saídas de
estudo o exercício
conceitual das áreas
técnicas, compreendendo
seus funcionamentos, fluxos
de trabalho e possibilidade
de atuação profissional;
Utilizar e apropriar-se de
diferentes processos e
métodos de pesquisa na
área de turismo e
hospedagem;
Compreender e utilizar a
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Acompanhamento nas saídas
técnicas, tais como: lavanderia,
hotéis e no Descobrindo Sampa;
Oficina de trabalhos científicos;
Desenvolvimento de inteligência
emocional com estratégias para
o mundo do trabalho.

feedback aos seus pares,
tendo em vista a melhoria
de desempenhos e a
conservação ambiental.

teoria e estratégias que
compõem a inteligência
emocional como formador
de habilidades e postura
diferenciada para o mundo
do trabalho.

TRILHA III – OPERAÇÕES DO TRADE TURÍSTICO
Tema: Operacionalização de setores e empreendimentos
COMPONENTES CURRICULARES
Alimentos e Bebidas
Eventos e Lazer
Sistema Estrutural Do Turismo/SISTUR
Planejamento e Organização do Turismo
Estágio Supervisionado

Perfil do Professor
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior
com
licenciatura
ou
bacharelado
com
complementação pedagógica ou Diploma de
Docência ou licenciado para a Educação
Profissional: Turismo. Tecnologia em Hotelaria,
Tecnologia em Gestão do Turismo, Gestão
Hoteleira, Nutrição, Engenharia de Alimentos,
Tecnologia dos Alimentos, Tecnologia em
Gastronomia.

OBJETIVO DA TRILHA
Identificar as políticas públicas utilizadas para fomentar o turismo nas esferas federal,
estadual e municipal, realizando uma análise dos impactos causados pela atividade turística,
compreendendo a legislação e sua aplicação no turismo e hotelaria, distinguindo as
diferentes nuances entre o planejamento e o sistema estrutural de turismo para auxiliar na
operacionalização de eventos, serviços, alimentos e bebidas, tendo em vista as
necessidades dos hóspedes, fornecedores e clientes.
Unidade I – ALIMENTOS E BEBIDAS (64h)
Objetivo de aprendizagem: Desenvolver conhecimentos a respeito do setor de alimentos e
bebidas.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Processos Criativos
(EMIFFTP04)
Reconhecer produtos,
serviços e/ou processos
criativos por meio de
fruição, vivências e
reflexão crítica sobre as
funcionalidades de
ferramentas de
produtividade,
colaboração e/ou

Introdução e história da
gastronomia;

Identificar o surgimento da
gastronomia e suas
transformações ao longo
dos anos;
Reconhecer os diversos
tipos de restaurantes, sua
classificação e tipologia;
Verificar os cargos e
funções existentes no
sistema de A&B e perceber
a relação existente entre

Conceito de restaurantes,
classificação e tipologia;
Cargos e funções de A&B;
Mise enplace;
Etiqueta;
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comunicação.
Elaboração de cardápios;
Utilização de equipamentos e
utensílios;
Noções de compras e custos.

eles;
Identificar os tipos de
serviços e a devida
aplicação na rotina de
trabalho de A&B;
Compreender e aplicar
adequadamente os
princípios do preparo da
mesa;
Identificar e aplicar as regras
gerais de etiqueta;
Entender a importância do
planejamento de um
cardápio e saber identificar
os componentes do mesmo;
Analisar o fator regras e
técnicas de serviço;
Analisar a importância do
planejamento referente aos
custos e despesas do setor
de A&B.

UNIDADE CURRICULAR II – EVENTOS E LAZER (64h)
Objetivo de aprendizagem: Adquirir noções básicas sobre atividades de recreação e
entretenimento em estabelecimentos de hospedagem.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Processos Criativos
(EMIFFTP04)
Reconhecer produtos,
serviços e/ou processos
criativos por meio de
fruição, vivências e
reflexão crítica sobre as
funcionalidades de
ferramentas de
produtividade,
colaboração e/ou
comunicação.

Tipos, conceitos e classificação
de eventos;

Diferenciar os tipos de
eventos e compreender os
conceitos e sua origem;
Analisar as habilidades e
competências do
profissional de eventos;
Reconhecer e aplicar as
regras de cerimonial e
protocolo em eventos;
Reconhecer, avaliar e
explorar a infraestrutura
para eventos;
Distinguir o que é lazer e
recreação;
Planejar atividades de lazer
e recreação de acordo com
o perfil do público (infantil,
juvenil, adultos, melhor
idade, família, entre outros);
Utilizar os relatos de
profissionais que atuam em
diversos segmentos do trade
572

O profissional de eventos:
habilidades e competências;
Cerimonial e protocolo;
Infraestrutura para eventos:
legislação e segurança;
Conceito de lazer e recreação;
Departamento de recreação na
empresa hoteleira;
Planejamento de atividade de
lazer;
Cases de recreação e
atividades de lazer.

turístico.

Unidade III – SISTEMA ESTRUTURAL DO TURISMO/SISTUR (64h)
Objetivo de aprendizagem: Apropriar-se da teoria de sistemas do turismo propostas pelo
autor Mario Beni em Análise Estrutural do Turismo.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP03)
Selecionar e sistematizar,
com base em estudos
e/ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória,
de campo, experimental
etc.) em fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Conceituações e definições do
SISTUR;

Identificar a Teoria dos
Conjuntos aplicada ao
fenômeno turístico e as
interrelações entre os
subsistemas ecológico,
social, econômico e cultural
com o turismo;
Conhecer a infraestrutura e
a superestrutura são
relações estruturantes do
turismo a nível municipal,
regional, nacional e
internacionalmente;
Compreender o conjunto
das relações ambientais:
ecológico, econômico,
cultural e social.

Subsistemas das Relações
Estruturais;
Subsistemas das Relações
Ambientais.

Unidade IV – PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO TURISMO (64h)
Objetivo de aprendizagem: Compreender os aspectos técnicos do planejamento turístico,
com seus conceitos, objetivos, tipos, etapas e estratégias.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Empreendedorismo
(EMIFFTP11)
Selecionar e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto

Conceitos e aspectos do
planejamento;

Compreender conceitos
básicos de planejamento
turístico, objetivos, tipos,
etapas e estratégias,
entendendo a importância
do planejador para o
turismo;

Planejamento do espaço;
Programas de desenvolvimento
turístico;
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pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

O papel dos agentes do
planejamento turístico e
políticas públicas.

Entender os conceitos de
espaço natural, espaço
urbano e espaço turístico,
percebendo a relação entre
o espaço natural e urbano,
verificando a importância do
planejamento do espaço
turístico;
Conhecer os diferentes
aspectos que devem ser
considerados na escolha de
uma destinação turística,
conhecendo diferentes
programas de cunho
governamental em
diferentes âmbitos;
Apropriar-se de conceitos
que demonstram o papel
dos agentes de
planejamento turístico com
suas responsabilidades.

UNIDADE V – ESTÁGIO SUPERVISIONADO (64h)
Objetivo de aprendizagem: Oportunizar vivências práticas correlacionadas à teoria do
turismo, pesquisa científica e práticas profissionais.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP09)Propor e
testar estratégias de
mediação e intervenção
para atuar em equipes de
forma colaborativa,
respeitando as diferenças
individuais e
socioculturais, níveis
hierárquicos, as ideias
propostas para a
discussão e a contribuição
necessária para o alcance
dos objetivos da equipe,
desenvolvendo uma
avaliação crítica dos
desempenhos individuais
de acordo com critérios
estabelecidos e o
feedback aos seus pares,
tendo em vista a melhoria

Oficinas de projeto de pesquisa;

Compreender o pensamento
científico, crítico e criativo
em produções acadêmicas
do turismo;
Desenvolver, através da
linguagem científica, as
atividades práticas
realizadas na organização
conccernente ao estágio.

Relatório de estágio
supervisionado.
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de desempenhos e a
conservação ambiental.

TRILHA IV – TURISMO, SUAS TENDÊNCIAS E O MUNDO DO TRABALHO
Tema: GESTÃO TURÍSTICA
COMPONENTES CURRICULARES
Ética e Legislação do Turismo
Tendências do Turismo
Gestão de Pessoas em Empresas
Turísticas
Estágio Supervisionado

Perfil do Professor
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior
com licenciatura ou bacharelado com
complementação pedagógica ou Diploma de
Docência ou licenciado para a Educação
Profissional:
Turismo.
Tecnologia
em
Hotelaria, Tecnologia em Gestão do Turismo,
Gestão Hoteleira, Nutrição, Engenharia de
Alimentos,
Tecnologia
dos
Alimentos,
Tecnologia em Gastronomia.

OBJETIVO DA TRILHA
Apropriar-se do arcabouço teórico/conceitual relativo à ética e a legislação turística,
compreender as inúmeras tendências que afetam o turismo e sua operacionalização,
aprender sobre gestão de pessoas em empreendimentos turísticos públicos ou privados e
compreender os resultados de pesquisa científica como produtos turísticos de relevância.
Unidade I - ÉTICA E LEGISLAÇÃO DO TURISMO (64h)
Objetivo de aprendizagem: Conhecer noções de ética e legislação aplicadas ao turismo.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Processos Criativos
(EMIFFTP06)
Propor e testar soluções
éticas, estéticas, criativas
e inovadoras para
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação, observando
a necessidade de seguir
as boas práticas de
segurança da informação
no uso das ferramentas.

Ética e moral no trabalho;
Entendimento básico sobre
legislação: conceitos;
Tipos de leis;
Lei geral do turismo;
Manual de conduta hoteleira;
Contrato de hospedagem;
Documentação para viagem.

Diferenciar ética e moral e
sua aplicabilidade no
trabalho;
Apropriar-se dos conceitos
de legislação e sua
aplicação no turismo;
Compreender as distinções
entre decreto, lei, portaria e
emenda constitucional;
Analisar o contexto e
diretrizes vigentes na lei
geral do turismo ;
Empregar as condutas
vigentes no manual de
conduta hoteleira;
Conhecer de forma
detalhada os itens que
compõem um contrato de
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hospedagem;
Explorar e conhecer os
diferentes documentos
necessários para a
realização de uma viagem:
carteira de vacinação,
passaporte, vistos, dentre
outros.
Unidade II – TENDÊNCIAS DO TURISMO (64h)
Objetivo de aprendizagem: Compreender as inúmeras tendências que afetam o turismo e
sua operacionalização.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP03)Selecionar e
sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Viagens de proximidade/turismo
de base comunitária e suas
experiências;

Apropriar-se dos processos
criativos que envolvem o
turismo de base comunitária
e as inúmeras possibilidades
de experiências no território;
Compreender a interferência
de fenômenos climáticos,
políticos, religiosos,
econômicos e de saúde na
atividade turística;
Relacionar as práticas que
envolvem atividade turística
e o seu desenvolvimento de
forma responsável,
buscando minimizar os
impactos negativos e
maximizar os positivos;
Conhecer as aplicações da
I.A na hotelaria e
equipamentos turísticos
(reconhecimento facial para
check-in e os chatbots).

Relações e fenômenos;
Turismo responsável;
Inteligência artificial.

Unidade III – GESTÃO DE PESSOAS EM EMPRESAS TURÍSTICAS (64h)
Objetivo de aprendizagem: Explorar o perfil profissional e sua gestão em empresas
turísticas, considerando as nuances e distinções desta área de atuação.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades
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Empreendedorismo
(EMIFFTP11)
Selecionar e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

Importância e abrangência;
Provisão e manutenção de
pessoas;
Desenho de cargos
(organograma e funciono
grama);
Recrutamento e seleção de
pessoal/Qualidade de vida no
trabalho.

Relacionar a importância e
abrangência da gestão de
pessoas em
empreendimentos turísticos;
Utilizar dos conceitos
correlacionados à provisão e
manutenção de pessoas;
Analisar, no contexto das
diferentes empresas, seus
desenhos de cargos,
funções e atribuições
juntamente com a
proatividade que o setor
implica;
Empregar o contexto
conceitual das diferentes
formas de seleção e
recrutamento de pessoas,
observando as
características genuínas que
cada cargo imprime.

Unidade IV - ESTÁGIO SUPERVISIONADO (128h)
Objetivo de aprendizagem: Apropriar-se do contexto científico, crítico e criativo com
estratégias de argumentação, empatia e cooperação associados à responsabilidade e
cidadania no mundo do trabalho.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP09)Propor e
testar estratégias de
mediação e intervenção
para atuar em equipes de
forma colaborativa,
respeitando as diferenças
individuais e
socioculturais, níveis
hierárquicos, as ideias
propostas para a
discussão e a contribuição
necessária para o alcance
dos objetivos da equipe,
desenvolvendo uma
avaliação crítica dos
desempenhos individuais
de acordo com critérios
estabelecidos e o
feedback aos seus pares,

Desenvolvimento do projeto de
pesquisa em consonância com
a vivência prática do estágio
supervisionado;

Compreender e construir o
projeto de pesquisa que
tenha sua origem pautada
na vivência prática do
estágio supervisionado;
Apropriar-se de
conhecimentos
correlacionados à técnicas e
estratégias de
apresentação, bem como
postura necessária;
Comunicar para público
técnico-científico o
aprendizado construído no
trabalho científico;
Compartilhar ideias e
conhecimentos adquiridos
no percurso formativo de
estágio em consonância
com o mundo do trabalho e
a construção científica do
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Desenvolvimento de técnicas e
estratégias de apresentação;
Apresentação da banca de
trabalhos científicos;
Apresentação da banca de
trabalhos científicos.

tendo em vista a melhoria
de desempenhos e a
conservação ambiental.

conhecimento.

Orientações Metodológicas
Sugere-se que sejam adotadas Metodologias Ativas, pois através delas o discente
constrói o conhecimento de forma flexível e interligada, colocando-se na condição de
operador e transformador do processo de ensino. O educador, por dua vez, assume o
papel de um orientador, abrindo espaço para a interação e participação dos estudantes
na construção do conhecimento.
Dentre as estratégias, o professor poderá utilizar-se da sala de aula invertida,
ensino híbrido, aprendizagem baseada em problemas e/ou projetos. Aulas expositivas e
dialogadas, práticas de laboratório, estudos de casos, entre outros meios, também
promovem a apropriação do conhecimento. Trabalhos em grupo e debates podem ajudar na
associação entre os conhecimentos teóricos e a prática cotidiana.

Recursos
●
●
●
●
●

Bibliografia específica de turismo.
Sistema de automação hoteleira.
Laboratório de hospedagem, A&B, Eventos.
Saídas técnicas no município e outros estados e internacionais.
Participação em feiras e eventos de turismo.
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Sugestões para o(a) professor(a) e estudante (a)
Portal de periódicos da CAPES:
https://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações:
http://bdtd.ibict.br/vufind/
Biblioteca Nacional Digital:
http://bndigital.bn.gov.br/
Catálogo de teses e dissertações da CAPES
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
Scielo Books
http://books.scielo.org/
Livros de Turismo do Programa de Pós Graduação em Turismo da Universidade de São
Paulo - USP
http://www.each.usp.br/turismo/livros.php
Publicações em Turismo do Programa de Pós Graduação em Turismo da USP
http://www.each.usp.br/turismo/publicacoesdeturismo/index.html
Ebooks - ECA USP
http://www2.eca.usp.br/nucleos/turismo/index.php/e-books/
Biblioteca Brasiliana USP
https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm-ext/3916
Biblioteca Digital Mundial
https://www.wdl.org/pt/
Portal Domínio Público
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
Coleção Aplausos - Imprensa Oficial
https://aplauso.imprensaoficial.com.br/lista-livros.php
Publicações do Ministério do Turismo
https://www.gov.br/turismo/pt-br/centrais-de-conteudoBiblioteca Digital do Museu Nacional do Rio de Janeiro
https://obrasraras.museunacional.ufrj.br/
Biblioteca Digital da Universidade Federal do Tocantins
https://sistemas.uft.edu.br/biblioteca/pesquisa/pesquisar.action
Sites e laboratórios
blog.panrotas.com.br/check-in/index.php/tag/governanca/
https://www.youtube.com/mariajosedantas
Vídeos, filmes e documentários
● Falando Grego
● Casamento Grego 2
● Casamento dos meus sonhos
● Quatro casamentos e um funeral
● O discurso do rei
● Uma linda mulher
● Os sabores do palácio
● Ratatuille
● Armadilha
● Perdido em Marte
● Onze homens e um segredo
● Maid in Manhattan
● O exótico Hotel Marigold I e II
● Encontro de Amor
● O terminal
● O talentoso Ritley
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●
●
●
●

Grande Hotel
A cem passos de um sonho
As férias da minha vida
Hotel Budapeste
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{8}
EIXO:
AMBIENTE E SAÚDE
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Técnico em Meio Ambiente
Eixo: Ambiente e Saúde

Professores Colaboradores-Elaboradores
Cibele Wanessa TureckJantsch
Marta Irene Schumann
Rafael Márcio Chapieski
Milena Klein
Equipe SED
Beatriz VergesFleck
Camila de Oliveira Galvagni
Letícia Vieira
Luis Duarte Vieira
RESUMO – APRESENTAÇÃO
O técnico em meio ambiente é profissional habilitado à coletar, armazenar e
interpretar informações, dados e documentações ambientais; auxiliar na elaboração, na
análise de projetos, nos relatórios e estudos ambientais; propor medidas para a minimização
dos impactos ambientais e para a recuperação de ambientes já degradados; e executar
sistemas de gestão ambiental.
Habilitação Profissional
Carga Horária Semanal
Carga Horária do curso

Meio Ambiente
20 aulas
1280 horas

OBJETIVOS
Objetivo geral
Promover uma formação que capacite os alunos para mundo do trabalho, tanto para
estudantes quanto para profissionais que busquem ampliar suas qualificações.
Objetivos específicos
•
Oferecer elevação da escolaridade dos trabalhadores por meio da articulação com as
políticas públicas de educação;
•
Contribuir para a inserção do cidadão/estudante no mundo do trabalho produtivo
moderno;
•
Garantir que a escola cumpra sua função de socializadora de conhecimento,
atendendo aos interesses de sua clientela;
•
Garantir ao cidadão o direito ao permanente desenvolvimento de aptidões para a
vida produtiva e social;
•
Promover o desenvolvimento técnico e cultural, visando à melhoria na qualidade de
vida da comunidade em geral, através de um constante processo de avaliação e integração
da unidade/empresa/comunidade;
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•
Oportunizar ao estudante de Ensino Médio realização de estágio curricular não
obrigatório com a opção de interveniência de Agências de integração Empresa/Escola.

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
Em consonância com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos – CNCT, o egresso
do Curso Técnico Integrado em Meio Ambiente deve apresentar um perfil que o habilite a
desempenhar as seguintes atividades:

Coletar, armazenar e interpretar informações, dados e documentações
ambientais;

Auxiliar na elaboração, na análise de projetos, nos relatórios e estudos
ambientais;

Propor medidas para a minimização dos impactos ambientais e para a
recuperação de ambientes já degradados;

Executar sistemas de gestão ambiental;

Organizar programas de educação ambiental com base no monitoramento, na
correção e prevenção das atividades antrópicas, na conservação dos recursos
naturais através de análises prevencionistas;

Organizar redução, reuso e reciclagem de resíduos e/ou recurs os utilizados
em processos;

Identificar os padrões de produção e consumo de energia;

Realizar levantamentos ambientais;

Operar sistemas de tratamento de poluentes e resíduos sólidos;

Relacionar os sistemas econômicos e suas interações com o meio ambiente;

Realizar e coordenar o sistema de coleta seletiva;

Executar plano de ação e manejo de recursos naturais;

Elaborar relatório periódico das atividades e modificações dos aspectos e
impactos ambientais de processo, indicando as consequências de
modificações;

Realizar ações de saúde ambiental nos territórios;

Desenvolver tecnologias sociais ambientais;

Promover ações de manejo ambiental;

Avaliar e monitorar sistema de tratamento e abastecimento de água, bem
como de esgotamento sanitário;

Monitorar os indicadores de qualidade do ar atmosférico;

Executar ações de controle e manejo da poluição;

Realizar vistoria ambiental e sanitária;

Realizar monitoramento ambiental;

Elaborar diagnóstico das condições socioambientais, econômicas e culturais;

Identificar problemas de saúde relacionados aos fatores de riscos ambientais
do território e intervir neles, com o propósito de contribuir para a melhoria da
qualidade de vida da população;

Conhecer e utilizar sistemas de informação geográficas para uso em
atividades de geoprocessamento no trabalho ambiental;

Conhecer e integrar o sistema de saneamento ambiental bem como sua
relação com a saúde pública;

Auditar sistemas de gestão ambiental;

Atuar nas áreas de educação, proteção e recuperação ambientais.
Para a atuação como Técnico em Meio Ambiente, são fundamentais:

Conhecimentos das políticas públicas de Meio Ambiente e compreensão de
atuação profissional frente às diretrizes, aos princípios e à estrutura
organizacional do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA);
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Conhecimentos das políticas públicas de saúde e compreensão de sua
atuação profissional frente às diretrizes, aos princípios e à estrutura
organizacional do Sistema Único de Saúde (SUS);
Conhecimentos e saberes relacionados a processos de sustentabilidade,
territorialização e monitoramento ambiental;
Organização, responsabilidade, resolução de situações-problema, gestão de
conflitos, trabalho em equipe de forma colaborativa, comunicação e ética
profissional;
Atualização e aperfeiçoamento profissional por meio da educação continuada;
Visão abrangente e integrada dos tópicos ambientais (água, ar, solo, fauna e
flora) e suas dinâmicas;
Orientação e controle de processos voltados às áreas de conservação,
pesquisa, proteção e defesa ambiental;
Atuação em equipes de gerenciamento ambiental de órgãos públicos e
privados.

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO
Trilhas

Componentes
Curriculares
Trilha I – Meio
Agroecologia e
Ambiente I
Agrofloresta
Educação Ambiental
Geologia e Mecânica dos
Solos
Saneamento Básico
Topografia e
Geoprocessamento
Zoologia
Carga Horária da Trilha I
Trilha II – Meio
Botânica
Ambiente I
Desenvolvimento Regional
e meio Ambiente
Gestão de Efluentes
Recuperação de Áreas
Degradadas
Saneamento Básico
Topografia e
Geoprocessamento
Carga Horária da Trilha II
Trilha III – Meio
Auditoria Ambiental
Ambiente III
Botânica
Eficiência Energética
Gerenciamento de
resíduos sólidos
Gestão Ambiental
Legislação Ambiental
Licenciamento Ambiental
Segurança do Trabalho e
Saúde do Trabalhador
Carga Horária da Trilha III
Trilha IV – Meio
Auditoria Ambiental
Ambiente IV
Botânica

Carga Horária
Semanal
3

Carga Horária
Semestral
48 h

4
3

64h
48 h

4
3

64h
48 h

3
20 aulas
3
3

48 h
320 horas
48 h
48 h

3
4

48 h
64h

4
3

64h
48 h

20 aulas
2
2
2
3

320 horas
32h
32h
32h
48 h

3
3
4
1

48 h
48 h
64h
16h

20 aulas
2
2

320 horas
32h
32h
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Eficiência Energética
2
Gerenciamento de
2
resíduos sólidos
Gestão Financeira
3
Legislação Ambiental
3
Licenciamento Ambiental
3
Monitoramento Ambiental
2
Segurança do Trabalho e
1
Saúde do Trabalhador
Carga Horária da Trilha IV
20 aulas
Carga Horária total do Curso Técnico em Meio Ambiente

32h
32h
48 h
48 h
48 h
32h
16h
320 horas
1280 horas

TRILHA I – MEIO AMBIENTE 1
TEMA: Meio Ambiente

Componente Curricular

Perfil do Professor

Agroecologia e Agrofloresta
Educação Ambiental
Geologia e Mecânica dos Solos
Saneamento Básico
Topografia e Geoprocessamento
Zoologia

Diploma e Histórico Escolar de licenciatura em
Ciências Biológicas; Diploma e Histórico Escolar de
Curso Superior em Engenharia Ambiental e Sanitária,
Ciências Biológicascom complementação pedagógica
ou docência ou licenciado(a) na Educação
Profissional para atuação nos cursos técnicos do eixo.

OBJETIVO DA TRILHA
Conhecer os conceitos e princípios da agroecologia, agroflorestal e sistemas
agroflorestais, efetuando estudo de caso com ênfase na região.
Unidades / Componentes Curriculares
Unidade Curricular I – Agroecologia e Agrofloresta
Objetivos de aprendizagem:
Conceituar a agroecologia nos ecossistemas naturais e agroecossistemas;
Avaliar o funcionamento dos agroecossistemas enfocando os fatores bióticos e abióticos;
Caracterizar os princípios da agroecologia nos diversos sistemas de produção;
Integrar o entendimento de várias áreas de conhecimento relevantes com o fim de
desenvolver a capacidade de planejar, implementar e avaliar sistemas produtivos que
integram diferentes cultivos lenhosos com ou sem cultivos herbáceos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou

Características da floresta
Atlântica, características da
floresta com araucária.
Conceitos e princípios da

Avaliar o funcionamento dos
agroecossistemas
enfocando os fatores
bióticos e abióticos;
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pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias

agroecologia e agroflorestal.
Agriculturas e agroflorestas
alternativas. Revolução verde.
Permacultura. Sistemas
agroflorestais. Manejo e
avaliação de sistemas agros.
Estudo de caso com ênfase na
região.

Caracterizar os princípios da
agroecologia nos diversos
sistemas de produção;
Integrar o entendimento de
várias áreas de
conhecimento relevantes
com o fim de desenvolver a
capacidade de planejar,
implementar e avaliar
sistemas produtivos que
integram diferentes cultivos
lenhosos com ou sem
cultivos herbáceos.

Unidade Curricular II – Educação Ambiental
Objetivos de aprendizagem:
Promover o senso crítico dos estudantes quanto às questões ambientais e capacitar os
mesmos na prática da Educação Ambiental, focando principalmente as características
regionais do tema em questão;
Trabalhar com a inter-relação entre o ser humano e o meio ambiente, desenvolvendo um
espírito cooperativo e comprometido com o futuro do planeta.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Evolução e trajetória temporal
dos conceitos ambientais.
Poluição ambiental. As
principais fontes de energia.
Desenvolvimento sustentável.
Vulnerabilidade ambiental.
Introdução ao conceito de
controle ambiental dos recursos
naturais. Agenda 21. Planos e
programas de políticas públicas
ambientais de estado e de
governo. Biopirataria. A
interface entre o
desenvolvimento econômico e
conservação ambiental. Atuação
profissional em meio ambiente.

Compreender a prática da
Educação Ambiental,
focando principalmente as
características regionais do
tema em questão;
Trabalhar com a interrelação entre o ser humano
e o meio ambiente,
desenvolvendo um espírito
cooperativo e comprometido
com o futuro do planeta.
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Unidade Curricular III – Geologia e Mecânica dos Solos
Objetivo de aprendizagem:Compreender a origem, a formação, a dinâmica e os recursos
da Terra, bem como os instrumentos utilizados na sua investigação.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias

Introdução ao estudo da
Geologia. Conceituação,
características da Geologia,
origem e evolução do universo.
Dinâmica interna da Terra.
Dinâmica externa da Terra.
Minerais e Rochas. Utilização e
equipamentos em trabalhos de
Geologia. Prospecção de
hidrocarbonetos. Sistemas
petrolíferos. Geologia e a gestão
de recursos naturais.
Amostragem de superfície e
subsolo. Fenômenos geológicos
que afetam as atividades
humanas. Problemas causados
pela exploração e ocupação
humana do meio ambiente. O
homem como agente
transformador da dinâmica da
Terra.

Adquirir conceitos básicos
de Fenômenos geológicos
que afetam as atividades
humanas;
Compreender os problemas
causados pela exploração e
ocupação humana do meio
ambiente e pela ação do
homem como agente
transformador da dinâmica
da Terra.

Unidade Curricular IV – Saneamento Básico
Objetivo de aprendizagem: Reconhecer a importância do consumo de água tratada e os
principais padrões de potabilidade da água.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,

Importância do abastecimento
de água. Doenças de veiculação
hídrica. Conflitos pelo uso da
água. Outorga de direito de uso
dos recursos hídricos. Definição,
objetivos, situação no Brasil,
problemática e controle do
desperdício. Tipos de sistemas
e partes constituintes do
sistema. Concepção de sistema
de abastecimento de água.

Distinguir as principais
tecnologias de tratamento
de águas de abastecimento;
Compreender a importância
do tratamento do esgoto
para a saúde ambiental;
Conferir as principais
tecnologias de tratamento
de efluentes e seus padrões
de qualidade de lançamento;
Conhecer as principais
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avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios

Captação de água. Sistema
elevatório. Adução. Reservação.
Redes de distribuição.
Qualidade da água. Principais
parâmetros físico-químicos e
biológicos da água. Etapas de
tratamento de água: aeração,
coagulação e floculação, ensaio
Jartest, sedimentação, filtração
lenta e rápida, desinfeção,
fluoretação. Seleção de
alternativa tecnológica de
tratamento. Controle e vigilância
da qualidade da água para
consumo humano conforme
legislação vigente.
Características dos esgotos
domésticos rurais. Tratamento
de esgoto: tratamento do esgoto
doméstico, tratamento
preliminar, tratamento primário,
tratamento secundário e pluviais
(layout de sistemas de
tratamento, lagoas de
estabilização, tratamento
anaeróbio e aeróbio e lodos
ativados). Desinfecção dos
efluentes. Padrões de
lançamento de efluentes e de
qualidade do corpo receptor
(Resolução CONAMA
357/2005). Autodepuração dos
cursos d’água. Tratamento e
disposição final do lodo.
Soluções individuais para
tratamento e destinação final
dos esgotos domésticos
(privada com fossa seca,
privada com fossa estanque,
privada com fossa de
fermentação e privada química).
Dimensionamento e métodos
construtivos para as soluções
individuais, soluções para
tratamento e destinação final
dos esgotos domésticos onde
existe água encanada (tanques
sépticos, filtro anaeróbio, fossa
biodigestora, valas de
infiltração, valas de filtração e
sumidouro).

tecnologias de tratamento
de efluentes industriais.
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Unidade Curricular V – Topografia e Geoprocessamento
Objetivo de aprendizagem: Interpretar e representar a superfície topográfica e o grau de
precisão necessário nos trabalhos topográficos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Conceito de topografia.
Levantamento topográfico normas da ABNT (NBR –
13133). Planta topográfica.
Divisão do levantamento
topográfico. Influência da
curvatura terrestre nas
medições topográficas.
Diferença entre geodésia e
topografia. Equipamentos
topográficos, precisão e
geomática. Análise de imagens.
Topografia e geoprocessamento
– bússola. Mapas topográficos –
cartografia básica. Mapas –
cartografia – escala e sistema
de coordenadas. Mapas –
cartografia – conversões entre
sistemas. Coordenadas
geográficas. Sistemas de
coordenadas geográficas. SIG Sistemas de Informações
Geográficas. Referências
espaciais – I. Referências
espaciais – II. Aplicações do
geoprocessamento no
planejamento e gestão territorial
e ambiental.

Utilizar adequadamente
instrumental topográfico
para planimetria e altimetria;
Realizar trabalhos
topográficos de campo
(levantamentos e locações);
Interpretar plantas
topográficas
planialtimétricas;
Navegar e se orientar com o
uso do GPS, carta
topográfica e bússola;
Comprender os processos
envolvidos na representação
do espaço físico em mapas,
cartas e imagens orbitais ou
aéreas, organização,
arquivamento, tratamento e
interpretação de dados.

Unidade Curricular VI – Zoologia
Objetivo de aprendizagem: Promover a capacidade de identificar e caracterizar os
principais grupos de animais quanto aos seus aspectos morfofisiológicos, comportamentais
e filogenéticos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar

Domínios da vida. Relações
entre os seres vivos.
Características gerais dos

Construir conhecimentos
sobre os fenômenos
biológicos e as formas de
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e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

animais. Regras de
nomenclatura zoológica.
Coleções zoológicas e aspectos
da zoologia local.
Bioindicadores.

composição e
desenvolvimento dos
organismos quanto aos seus
aspectos morfofisiológicos,
comportamentais e
filogenéticos.

TRILHA II – MEIO AMBIENTE II
TEMA: Meio Ambiente

Componente Curricular
Botânica

Desenvolvimento Regional e meio
Ambiente
Gestão de Efluentes
Recuperação de Áreas Degradadas
Saneamento Básico
Topografia e Geoprocessamento

Perfil do Professor
Diploma e Histórico Escolar de licenciatura em
Ciências Biológicas; Diploma e Histórico Escolar de
Curso Superior em Engenharia Ambiental e
Sanitária, Ciências Biológicascom complementação
pedagógica ou docência ou licenciado(a) na
Educação Profissional para atuação nos cursos
técnicos do eixo.
Diploma e Histórico Escolar de licenciatura em
Ciências Biológicas; Diploma e Histórico Escolar de
Curso Superior em Engenharia Ambiental e
Sanitária, Ciências Biológicascom complementação
pedagógica ou docência ou licenciado(a) na
Educação Profissional para atuação nos cursos
técnicos do eixo.
Diploma e Histórico Escolar de licenciatura em
Ciências Biológicas; Diploma e Histórico Escolar de
Curso Superior em Engenharia Ambiental e
Sanitária, Engenharia Civil, Ciências Biológicascom
complementação pedagógica ou docência ou
licenciado(a) na Educação Profissional para atuação
nos cursos técnicos do eixo.

OBJETIVO DA TRILHA
Compreender a natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes
contextos hídricos, de fauna e de flora.
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Unidades / Componentes Curriculares
Unidade Curricular I – Botânica
Objetivo de aprendizagem: Conhecer e fundamentar estudos sobre os sistemas de flora e
com ênfase regional.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Introdução à ecologia regional.
Ciclos biogeoquímicos. Biomas
brasileiros. Tipologia vegetal.
Principais famílias que
compõem o ecossistema local e
técnicas de herborização.
Bioindicadores.

Perceber o balanço
energético nas culturas
vegetais;
Conhecer os métodos para
cultivo de base ecológica e
as Culturas regionais.

Unidade Curricular II – Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente
Objetivo de aprendizagem: Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas
interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos a nível regional.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento

Gestão territorial: recursos
naturais renováveis e nãorenováveis. Matriz energética
regional. Zoneamento territorial.
Noções de plano diretor
municipal. Zoneamento
ecológico econômico municipal.
Unidades de conservação
ambiental. Ecoturismo.

Compreender os processos
de mundialização dos
espaços e a constituição de
novas regionalizações;
Reconhecer a criação e
implementação de planos,
organizações e blocos
econômicos como
estratégias de
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produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

regionalização;
Reconhecer as
características do espaço
natural brasileiro,
relacionando as questões
ambientais provenientes da
utilização deste espaço.

Unidade Curricular III – Gestão de Efluentes
Objetivo de aprendizagem: Dominar os conceitos fundamentais sobre a poluição causada
por emissões gasosas e efluentes líquidos e suas formas de tratamento.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que
está inserido, a
importância do respeito às
diferenças individuais e a
preservação do meio
ambiente.

Caracterização de efluentes
industriais. Técnicas de
tratamento: físicas, químicas e
biológicas. Noções básicas
sobre plantas industriais locais.
Legislação vigente. Coleta de
amostras. Monitoramento da
qualidade. Reservatórios:
dimensionamento,
monitoramento e conservação.

Construir conhecimento
sobre os fundamentos dos
principais sistemas de
irrigação, drenagem e
reutilização de águas
residuais;
Conhecer sistemas de
drenagem e canais de
drenagem.

Unidade Curricular IV – Recuperação de Áreas Degradadas
Objetivo de aprendizagem: Explanar sobre conhecimentos científicos, técnicos e práticos
na temática de áreas degradadas e os mecanismos de gestão ambiental que proporcionam
a recuperação ou reutilização dessas áreas impactadas.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente

Conceitos de áreas degradadas.
Processos de degradação e
ecossistemas. Agentes de
degradação. Processos naturais
de transformações dos

Definir os principais
processos causadores da
degradação de áreas;
Abordar a discussão sobre
os conceitos de
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conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

ambientes. Estratégias de
recuperação com enfoque
holístico, restauração,
reabilitação e revegetação.
Processos de degradação dos
solos. Revegetação de solos
degradados. Técnicas de
recuperação envolvendo
medidas físicas, biológicas e
física biológica. Estratégias de
curto, médio e longo prazo para
recuperação de áreas
degradadas. Bioengenharia.
Biorremediação. Parâmetros
legais definidores de projetos de
recuperação. Legislação de
área degradada. Estudo de caso
local.

recuperação, reutilização e
reabilitação de áreas;
Abordar os principais
processos de reabilitação,
reutilização e “recuperação”
de áreas degradadas bem
como a legislação vigente
sobre o tema.

Unidade Curricular V – Saneamento Básico
Objetivo de aprendizagem: Conhecer e aplicar os principais métodos e técnicas de
tratamentos convencionais e avançados de tratamento de águas e efluentes urbanos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

Importância do abastecimento
de água. Doenças de veiculação
hídrica. Conflitos pelo uso da
água. Outorga de direito de uso
dos recursos hídricos. Definição,
objetivos, situação no Brasil,
problemática e controle do
desperdício. Tipos de sistemas
e partes constituintes do
sistema. Concepção de sistema
de abastecimento de água.
Captação de água. Sistema
elevatório. Adução. Reservação.
Redes de distribuição.
Qualidade da água. Principais
parâmetros físico-químicos e
biológicos da água. Etapas de
tratamento de água: aeração,
coagulação e floculação, ensaio
Jartest, sedimentação, filtração
lenta e rápida, desinfeção,
fluoretação. Seleção de
alternativa tecnológica de
tratamento. Controle e vigilância
da qualidade da água para

Habilidades

Abordar o funcionamento do
sistema de abastecimento
de águas urbanas;
Descrever todas as
unidades que compõem um
sistema de esgotamento
sanitário;
Atuar na elaboração de
projetos para o uso e reuso
da água e de esgotos;
Reconhecer este processo
como forma de preservar o
meio ambiente.
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consumo humano conforme
legislação vigente.
Características dos esgotos
domésticos rurais. Tratamento
de esgoto: tratamento do esgoto
doméstico, tratamento
preliminar, tratamento primário,
tratamento secundário e pluviais
(layout de sistemas de
tratamento, lagoas de
estabilização, tratamento
anaeróbio e aeróbio e lodos
ativados). Desinfecção dos
efluentes. Padrões de
lançamento de efluentes e de
qualidade do corpo receptor
(Resolução CONAMA
357/2005). Autodepuração dos
cursos d’água. Tratamento e
disposição final do lodo.
Soluções individuais para
tratamento e destinação final
dos esgotos domésticos
(privada com fossa seca,
privada com fossa estanque,
privada com fossa de
fermentação e privada química).
Dimensionamento e métodos
construtivos para as soluções
individuais, soluções para
tratamento e destinação final
dos esgotos domésticos onde
existe água encanada (tanques
sépticos, filtro anaeróbio, fossa
biodigestora, valas de
infiltração, valas de filtração e
sumidouro).
Unidade Curricular VI – Topografia e Geoprocessamento
Objetivo de aprendizagem: Proporcionar um conhecimento básico sobre topografia,
geoprocessamento e sobre os principais métodos e técnicas de levantamento topográfico,
propiciando a interpretação e utilização de projeto topográfico.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver

Conceito de topografia.
Levantamento topográfico normas da ABNT (NBR –
13133). Planta topográfica.
Divisão do levantamento

Identificar os equipamentos
para levantamento
topográfico em função das
técnicas a serem utilizadas;
Selecionar técnicas de
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problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

topográfico. Influência da
curvatura terrestre nas
medições topográficas.
Diferença entre geodésia e
topografia. Equipamentos
topográficos, precisão e
geomática. Análise de imagens.
Topografia e geoprocessamento
– bússola. Mapas topográficos –
cartografia básica. Mapas –
cartografia – escala e sistema
de coordenadas. Mapas –
cartografia – conversões entre
sistemas. Coordenadas
geográficas. Sistemas de
coordenadas geográficas. SIG Sistemas de Informações
Geográficas. Referências
espaciais – I. Referências
espaciais – II. Aplicações do
geoprocessamento no
planejamento e gestão territorial
e ambiental.

levantamento topográfico.

TRILHA III – MEIO AMBIENTE III
TEMA: Meio Ambiente
Componente Curricular
Auditoria Ambiental
Botânica
Eficiência Energética
Gerenciamento de resíduos sólidos
Gestão Ambiental
Legislação Ambiental

Perfil do Professor
Diploma e Histórico Escolar de licenciatura em
Ciências Biológicas; Diploma e Histórico Escolar
de Curso Superior em Engenharia Ambiental e
Sanitária,
Ciências
Biológicascom
complementação pedagógica ou docência ou
licenciado(a) na Educação Profissional para
atuação nos cursos técnicos do eixo.
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior em
Direito e Ciências Jurídicas e Sociais, com
complementação
pedagógica;
ou
outros
Bacharelados em cujo Histórico Escolar constem a
disciplina
elencada,
com
complementação
pedagógica.

OBJETIVO DA TRILHA
Possibilitar de forma abrangente, o conhecimento das questões, procedimentos e
ideias de desenvolvimento sustentável.
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Unidades / Componentes Curriculares
Unidade Curricular I – Auditoria Ambiental
Objetivo de aprendizagem: Desenvolver habilidades e competências necessárias para a
atuação na Gestão e Certificação Ambiental.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Conceito de auditoria.
Referências normativas. Termos
e definições. Princípios de
auditoria. Gestão de um
programa de auditoria. Objetivos
e abrangência.
Responsabilidades, recursos e
procedimentos. Registros.
Monitoramento e análise crítica.
Atividades de auditoria.
Competência e avaliação dos
auditores. Auditorias ambientais
compulsórias.

Desenvolver a visão
sistêmica e o conhecimento
de sistemas de gestão
ambiental de acordo com a
norma NBR ISO
14.001:2015, o processo de
implantação da mesma nas
organizações;
Conhecer os procedimentos
básicos necessários para
auditoria e certificação
ambiental.

Unidade Curricular II – Botânica
Objetivo de aprendizagem: Proporcionar ao estudante conhecimentos básicos de
anatomia vegetal, visando à compreensão da estrutura e o funcionamento do organismo
vegetal.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano

Introdução à ecologia regional.
Ciclos biogeoquímicos. Biomas
brasileiros. Tipologia vegetal.
Principais famílias que
compõem o ecossistema local e
técnicas de herborização.
Bioindicadores.

Conhecer os principais
ciclos biogeoquímicos
atuantes no planeta Terra;
discutir os princípios básicos
da sistemática vegetal e os
procedimentos e processos
associados ao estudo de
plantas;
Estabelecer relações entre
os conhecimentos técnicos e
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pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

seu uso e vivência
cotidianos, e sua aplicação
prática nas inovações
contemporâneas do
relacionamento homemnatureza e do
gerenciamento de recursos
naturais.

Unidade Curricular III – Eficiência Energética
Objetivo de aprendizagem:Capacitar o estudante no desenvolvimento de metodologias
visando a eficiência energética das instalações prediais e industriais, assim como ter
conhecimento sobre as principais fontes de energia alternativas da atualidade, sendo capaz
de sugerir a sua utilização dentro dos contextos corretos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

Introdução à geração de energia
elétrica. Fatores de desperdício.
Medição. Cálculos econômicos.
Ações visando obter uma
eficiência energética. Energia
solar e painéis solares. Energia
eólica e turbinas eólicas.
Energia geotérmica e usinas
geotérmicas. O hidrogênio e as
células a combustível.

Apropriar-se de
metodologias que visam à
eficiência energética das
instalações prediais e
industriais, assim como ter
conhecimento sobre as
principais fontes de energia
alternativas da atualidade.

Unidade Curricular IV – Gerenciamento de resíduos sólidos
Objetivo de aprendizagem: Demonstrar os conceitos fundamentais sobre a origem,
geração, classificação, composição e características dos resíduos sólidos domésticos,
industrial e serviços de saúde.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades
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Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Os resíduos sólidos e o meio
ambiente. Gestão de resíduos
sólidos no Brasil. O
gerenciamento integrado de
resíduos sólidos. Resíduos
sólidos: origem, definição e
características.
Acondicionamento. Coleta e
transporte de resíduos sólidos.
Transferência de resíduos
sólidos urbanos. Limpeza de
logradouros públicos.
Recuperação de recicláveis.
Tratamento de resíduos sólidos
urbanos. Disposição final de
resíduos sólidos.
Aproveitamento de resíduos.

Compreender os impactos
ambientais gerados pelos
resíduos sólidos, além de
entender os conceitos de
gestão, gerenciamento dos
resíduos sólidos e a Política
Nacional dos Resíduos
Sólidos;
Compreender os métodos
de tratamento e disposição
final adequados para cada
tipo de resíduo sólido;
Entender o que é a Filosofia
dos 3R’s;
Ter uma visão geral sobre
os principais tipos de
resíduos sólidos produzidos
pela humanidade e das
operações técnicas
envolvidas no
seugerenciamento;
Conhecer as principais
tecnologias de tratamento
de resíduos e disposição
final de resíduos.

Unidade Curricular V – Gestão Ambiental
Objetivo de aprendizagem: Promover a conscientização sobre a importância da
preservação ambiental para a sustentabilidade das empresas e do planeta.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a

Introdução a economia
ambiental. Planejamento
econômico em diferentes
atividades. Controle de
qualidade ambiental e
indicadores ambientais.
Instrumentos de gestão
ambiental. Sistema de gestão
ambiental e certificações.

Reconhecer os efeitos
danosos do mau uso dos
recursos naturais e os
custos associados ao meio
ambiente;
Conhecer os principais
parâmetros para avaliação
da qualidade ambiental e os
instrumentos necessários à
gestão ambiental;
Definir o que são e quais os
objetivos das políticas
ambientais;
Compreender a aplicação da
legislação ambiental;
Proporcionar o
conhecimento do
desenvolvimento de um
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conservação ambiental.

sistema de gestão ambiental
empresarial;
Conhecer a importância das
Normas ambientais e da
Certificação das empresas.

Unidade Curricular VI – Legislação Ambiental
Objetivo de aprendizagem: Reconhecer a importância da legislação ambiental como
instrumento jurídico e legal de proteção do meio ambiente.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Evolução dos conceitos
ambientais. Trajetória temporal
da legislação ambiental federal,
estadual e municipal. Principais
atos legais. Política ambiental
brasileira. Legislação ambiental
aplicada aos Instrumentos da
Política Nacional do Meio
Ambiente. Órgãos consultivos e
deliberativos atuantes no setor
ambiental. Resoluções e demais
atos normativos aplicáveis ao
meio ambiente. Aplicabilidade
das normas ambientais. Estudo
de caso.

Compreender a necessidade
de adequar a legislação nas
práticas de gestão ambiental
em empresas públicas e/ou
privadas;
Conhecer a distribuição da
competência legislativa e de
atuação (viés constitucional
e administrativo);
Compreender a aplicação e
funcionamento dos
principais órgãos consultivos
e deliberativos no setor
ambiental.

Unidade Curricular VII – Licenciamento Ambiental
Objetivo de aprendizagem: Compreender a sistemática dos temas apresentados, bem
como estimular a capacidade dos estudantes em raciocinar e aplicar o sistema jurídico
brasileiro.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver

Contexto internacional e o
cenário brasileiro.
Previsibilidade legal do
licenciamento ambiental.
Atividades e empreendimentos

Debater os contextos
internacionais de
preservação e conservação
a respeito do meio
ambiente;
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problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

passíveis de licenciamento
ambiental. Procedimentos para
a obtenção de licenças
ambientais. Termos de
referência. Estudos ambientais.
Audiências públicas. Licenças
ambientais. Instrumentos
normatizadores aplicáveis ao
licenciamento ambiental.
Termos de compromisso para
regularização ambiental.
Instrumentos tecnológicos de
suporte à regularização
ambiental de uso e gestão dos
recursos ambientais. Conceito
de impacto ambiental. Avaliação
de impacto ambiental: propósito
da avaliação de impacto
ambiental. Análise de risco.
Tomada de decisão: decisões
sequenciais, critérios para
tratamento do risco e critérios
para tratamento da incerteza.
Estudo do EIA/RIMA e passivo
ambiental.

Descrever e analisar
sistema de legislações
vigentes sobre o tema;
Apresentar proposta de
resolução e prevenção de
problemas;
Elaborar propostas de
intervenção com base na
legislação vigente;
Analisar propostas de
intervenções avaliando sua
aplicabilidade;
Identificar fatores de riscos e
impactos ambientais;
Descrever procedimentos de
gestão de recursos
ambientais.

Unidade Curricular VIII – Segurança do Trabalho e Saúde do Trabalhador
Objetivo de aprendizagem: Identificar as normas regulamentadoras de higiene, saúde e
segurança do trabalho, e agir nas várias situações perigosas que possam emergir no
ambiente de trabalho.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Introdução e histórico da higiene
Conhecer as normas
e segurança do trabalho.
vigentes na Comissão
Conceitos de higiene e
Interna de Prevenção de
segurança do trabalho. Causa e Acidentes – CIPA – de modo
consequências dos acidentes do
a tornar o trabalho
trabalho. Legislação vigente
permanentemente
nacional. Estudo das principais
compatível com a
normas regulamentadoras.
preservação da vida e a
Equipamentos de proteção
promoção da saúde do
coletiva e individual. PPRA trabalhador;
Programa de prevenção de
Reconhecer e aplicar
riscos ambientas.
conhecimentos de primeiros
socorros a um acidentado
durante operações de
trabalho;
Conhecer, aplicar e avaliar a
importância dos
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equipamentos de proteção
coletiva e individual, bem
como proporcionar
conhecimentos para permitir
a elaboração de programas,
laudos e perícias, previstos
na legislação prevencionista.

TRILHA IV – Meio Ambiente IV
TEMA: Meio Ambiente
Componente Curricular
Auditoria Ambiental

Botânica

Eficiência Energética

Gerenciamento de resíduos sólidos

Gestão Financeira

Legislação Ambiental

Perfil do Professor
Diploma e Histórico Escolar de licenciatura em
Ciências Biológicas; Diploma e Histórico Escolar de
Curso Superior em Engenharia Ambiental e
Sanitária, Ciências Biológicascom complementação
pedagógica ou docência ou licenciado(a) na
Educação Profissional para atuação nos cursos
técnicos do eixo.
Diploma e Histórico Escolar de licenciatura em
Ciências Biológicas; Diploma e Histórico Escolar de
Curso Superior em Engenharia Ambiental e
Sanitária, Ciências Biológicascom complementação
pedagógica ou docência ou licenciado(a) na
Educação Profissional para atuação nos cursos
técnicos do eixo.
Diploma e Histórico Escolar de licenciatura em
Ciências Biológicas; Diploma e Histórico Escolar de
Curso Superior em Engenharia Ambiental e
Sanitária, Ciências Biológicascom complementação
pedagógica ou docência ou licenciado(a) na
Educação Profissional para atuação nos cursos
técnicos do eixo.
Diploma e Histórico Escolar de licenciatura em
Ciências Biológicas; Diploma e Histórico Escolar de
Curso Superior em Engenharia Ambiental e
Sanitária, Ciências Biológicascom complementação
pedagógica ou docência ou licenciado(a) na
Educação Profissional para atuação nos cursos
técnicos do eixo.
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior com
complementação pedagógica ou Diploma de
Docência ou licenciado para a Educação
Profissional: Economia, Administração, Comércio
Exterior,
Gestão
de
Políticas
Públicas,
Administração Pública, Negócios Internacionais,
Relações Internacionais, Ciências Contábeis,
Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão
financeira, Tecnologia em Marketing, Tecnologia em
Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão
Comercial.
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior em
Direito e Ciências Jurídicas e Sociais, com
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complementação
pedagógica;
ou
outros
Bacharelados em cujo Histórico Escolar constem a
disciplina
elencada,
com
complementação
pedagógica.
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior em
Direito e Ciências Jurídicas e Sociais, Engenharia
Ambiental e Sanitária, com complementação
pedagógica; ou outros Bacharelados em cujo
Histórico Escolar constem a disciplina elencada,
com complementação pedagógica.
Diploma e Histórico Escolar de licenciatura em
Ciências Biológicas; Diploma e Histórico Escolar de
Curso Superior em Engenharia Ambiental e
Sanitária, Ciências Biológicas com complementação
pedagógica ou docência ou licenciado(a) na
Educação Profissional para atuação nos cursos
técnicos do eixo.

OBJETIVO DA TRILHA
Identificar o contexto organizacional e aspectos da inovação e desenvolvimento de
produtos.
Unidades / Componentes Curriculares
Unidade Curricular I – Auditoria Ambiental
Objetivo de aprendizagem: Conhecer os princípios de auditoria, procedimentos e métodos,
sistema de gestão e documentos de referência.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a

Conceito de auditoria.
Referências normativas. Termos
e definições. Princípios de
auditoria. Gestão de um
programa de auditoria. Objetivos
e abrangência.
Responsabilidades, recursos e
procedimentos. Registros.
Monitoramento e análise crítica.
Atividades de auditoria.
Competência e avaliação dos
auditores. Auditorias ambientais
compulsórias.

Compreender e analisar
etapas do processo
produtivo;
Analisar a natureza de
operações, permitindo uma
avaliação objetiva dos
processos, produtos, bens
ou serviços;
Compreender e laborar
plano de gestão de riscos,
HACCP, métodos e
técnicas.
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conservação ambiental.

Unidade Curricular II – Botânica
Objetivo de aprendizagem: Identificar os vegetais por meio da morfologia externa da
planta e dos sistemas foliar e floral e as fitofisionomias florestais das plantas nativas
(Amazônia, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica e Campos Sulinos).
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Introdução à ecologia regional.
Ciclos biogeoquímicos. Biomas
brasileiros. Tipologia vegetal.
Principais famílias que
compõem o ecossistema local e
técnicas de herborização.
Bioindicadores.

Compreender o ciclo
biológico e características
gerais, abordando as
tendências evolutivas no
estudo e identificação das
principais divisões, classes e
famílias de Fanerógamas,
relacionando aspectos
ecológicos, biogeográficos e
econômicos.

Unidade Curricular III – Eficiência Energética
Objetivo de aprendizagem: Promover o desenvolvimento de metodologias visando a
eficiência energética das instalações prediais e industriais, assim como ter conhecimento
sobre as principais fontes de energia alternativas da atualidade, sendo capaz de sugerir a
sua utilização dentro dos contextos corretos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente

Introdução à geração de energia
elétrica. Fatores de desperdício.
Medição. Cálculos econômicos.
Ações visando obter uma

Analisar e conhecer
principais fontes de energia
alternativas da atualidade,
bem como ser capaz de
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conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

eficiência energética. Energia
solar e painéis solares. Energia
eólica e turbinas eólicas.
Energia geotérmica e usinas
geotérmicas. O hidrogênio e as
células a combustível.

sugerir a sua utilização
dentro dos contextos
corretos.

Unidade Curricular IV – Gerenciamento de resíduos sólidos
Objetivo de aprendizagem: Possuir informações técnicas, econômicas e ambientais que
possibilitem ter uma visão global sobre o gerenciamento integrado dos resíduos sólidos,
considerando aspectos legais e normativos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Os resíduos sólidos e o meio
ambiente. Gestão de resíduos
sólidos no Brasil. O
gerenciamento integrado de
resíduos sólidos. Resíduos
sólidos: origem, definição e
características.
Acondicionamento. Coleta e
transporte de resíduos sólidos.
Transferência de resíduos
sólidos urbanos. Limpeza de
logradouros públicos.
Recuperação de recicláveis.
Tratamento de resíduos sólidos
urbanos. Disposição final de
resíduos sólidos.
Aproveitamento de resíduos.

Analisar e classificar a
origem e natureza dos
resíduos sólidos;
Compreender os elementos
de projetos e operação de
aterros sanitários.

Unidade Curricular V – Gestão Financeira
Objetivo de aprendizagem:Conhecer conceitos de Gestão Financeira, para exercer
funções afins no mercado de trabalho, considerando elementos para um melhor
entendimento de juros, fluxo de caixa, poupança, cálculo de previdência, sistemas de
amortização e controles financeiros.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

Estudo de práticas financeiras:
juros simples, juros compostos,
fluxo de caixa, sistemas de
amortização, poupança e
cálculo de previdência.
Controles financeiros pessoais e
familiares.

Analisar e compreender as
noções sobre juros, fluxo de
caixa, poupança, cálculo de
previdência, sistemas de
amortização e controles
financeiros.

Unidade Curricular VI – Legislação Ambiental
Objetivo de aprendizagem: Capacitar os estudantes a compreender a sistemática dos
temas apresentados, bem como estimular a capacidade dos estudantes em raciocinar e
aplicar o sistema jurídico brasileiro.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Evolução dos conceitos
ambientais. Trajetória temporal
da legislação ambiental federal,
estadual e municipal. Principais
atos legais. Política ambiental
brasileira. Legislação ambiental
aplicada aos Instrumentos da
Política Nacional do Meio
Ambiente. Órgãos consultivos e
deliberativos atuantes no setor
ambiental. Resoluções e demais
atos normativos aplicáveis ao
meio ambiente. Aplicabilidade
das normas ambientais. Estudo
de caso.

Compreender as legislações
vigentes e a trajetória das
deliberações atuais sobre
meio ambiente.
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Unidade curricular VII – Licenciamento Ambiental
Objetivo de aprendizagem:Compreender
consequência de atividades humanas.

a

noção

de

impacto

ambiental

como

Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Contexto internacional e o
cenário brasileiro.
Previsibilidade legal do
licenciamento ambiental.
Atividades e empreendimentos
passíveis de licenciamento
ambiental. Procedimentos para
a obtenção de licenças
ambientais. Termos de
referência. Estudos ambientais.
Audiências públicas. Licenças
ambientais. Instrumentos
normatizadores aplicáveis ao
licenciamento ambiental.
Termos de compromisso para
regularização ambiental.
Instrumentos tecnológicos de
suporte à regularização
ambiental de uso e gestão dos
recursos ambientais. Conceito
de impacto ambiental. Avaliação
de impacto ambiental: propósito
da avaliação de impacto
ambiental. Análise de risco.
Tomada de decisão: decisões
sequenciais, critérios para
tratamento do risco e critérios
para tratamento da incerteza.
Estudo do EIA/RIMA e passivo
ambiental.

Refletir e consolidar o
entendimento sobre
diferenças entre impacto
ambiental e poluição,
impactos ambientais
positivos e negativos,
impactos biofísicos e
impactos sociais;
Compreender as funções da
avaliação de impacto
ambiental de projetos.

Unidade Curricular VIII – Monitoramento Ambiental
Objetivo de aprendizagem: Desenvolver um conjunto de conhecimentos sobre as
atividades de monitoramento associadas à poluição da água, ar e solo.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural

Controle ambiental dos recursos
naturais. Mecanismos para

Compreender as variáveis e
parâmetros utilizados na
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(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

redução da poluição ambiental.
Estratégias para proteção de
áreas naturais. Monitoramento
de águas superficiais e
subterrâneas. Monitoramento do
solo. Monitoramento da
qualidade do ar e de percepção
de odores. Escolha de
parâmetros a serem
monitorados. Equipamentos.
Projetos de redes de
monitoramento. Análise,
representação de resultados e
correlacionamento com fontes
poluidoras. Normas e legislação
vigentes. Padrões de qualidade
nacionais e internacionais.

atividade de monitoramento
ambiental;
Analisar de modo sistêmico
as interações entre as
variáveis e avaliar o
monitoramento de
operações e processos
ambientais na forma de
laudos técnicos.

Unidade curricular IX – Segurança do Trabalho e Saúde do Trabalhador
Objetivo de aprendizagem: Conhecer a estrutura e hierarquia da legislação vigente: leis,
decretos, resoluções, portarias, instruções normativas, súmulas do TST e outros.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Introdução e histórico da higiene
e segurança do trabalho.
Conceitos de higiene e
segurança do trabalho. Causa e
consequências dos acidentes do
trabalho. Legislação vigente
nacional. Estudo das principais
normas regulamentadoras.
Equipamentos de proteção
coletiva e individual. PPRA Programa de prevenção de
riscos ambientas.

Interpretar as legislações e
normas relativas à
Segurança e Saúde no
Trabalho;
Conhecer o histórico da
Segurança do Trabalho;
Conhecer histórico da
Previdência Social;
Conhecer a legislação
trabalhista;
Saber obrigações das
empresas quanto à
Inspeção Prévia;
Saber os direitos e deveres
dos empregadores e
trabalhadores;
Conhecer os benefícios
acidentários e
previdenciários;
Saber relacionar os
acidentes e doenças
ocupacionais ao trabalho;
Saber preencher
Comunicação de Acidente
de Trabalho.
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Orientações metodológicas
Sugere-se que sejam adotadas Metodologias Ativas, pois através delas o discente
constrói o conhecimento de forma flexível e interligada, colocando-se na condição de
operador e transformador do processo de ensino. O educador, por dua vez, assume o
papel de um orientador, abrindo espaço para a interação e participação dos estudantes
na construção do conhecimento.
Dentre as estratégias, o professor poderá utilizar-se da sala de aula invertida,
ensino híbrido, aprendizagem baseada em problemas e/ou projetos. Aulas expositivas e
dialogadas, práticas de laboratório, estudos de casos, entre outros meios, também
promovem a apropriação do conhecimento. Trabalhos em grupo e debates podem ajudar na
associação entre os conhecimentos teóricos e a prática contábil.

Recursos
 Suporte aos estudantes por e-mail ou presencialmente;
 Recursos audiovisuais: microcomputador com software de apresentações;
 Conexão a internet;
 Rede Wi-Fi;
 Projetor multimídia (data show);
 Lousa Digital.
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RESUMO – APRESENTAÇÃO
O curso de Mecânica trabalha com a criação e manutenção de máquinas, motores e
peças em geral e os profissionais habilitados nesta área têm contribuído, ao longo dos anos,
para evolução da indústria. Desde a Revolução Industrial, o conhecimento em mecânica é
primordial para o crescimento e desenvolvimento das indústrias e países.
Para suprir esta demanda da indústria os Centros de Educação Profissionais do
Estado de Santa Catarina propõem a adequação do curso Técnico de Nível Médio de
Mecânica, com base no Novo Ensino Médio. Espera, assim, proporcionar oportunidades de
empregabilidade e melhoria na qualidade de vida, através da profissionalização, a muitos
estudantes e ao mesmo tempo, elevar o nível de competitividade da indústria catarinense.

Habilitação Profissional
Carga Horária Semanal
Carga Horária do curso

Técnico em Mecânica
23 aulas
1472 horas

OBJETIVOS
Objetivo geral
Oferecer conhecimentos e saberes relacionados à sustentabilidade do processo
produtivo, às técnicas e aos processos de produção, às normas técnicas, à liderança de
equipes, à solução de problemas técnicos e trabalhistas e à gestão de conflitos.
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Objetivos específicos





Desenvolver a educação profissional, integrada ao trabalho, à ciência e à
tecnologia;
Transmitir e enfatizar conhecimentos para a construção de competências
profissionais, na perspectiva do mundo da produção e do trabalho;
Absorver e desenvolver novas técnicas, atuando na melhoria da manutenção
mecânica;
Enfatizar o desenvolvimento de todos os saberes e valores necessários para o
aperfeiçoamento profissional do educando, tais como o domínio da linguagem,
raciocínio lógico, relações interpessoais, responsabilidade, solidariedade e ética,
entre outros.

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
O Técnico em Mecânica é um profissional com competências e habilidades para:
atuar em manutenção corretiva, preventiva e preditiva, conforme normas técnicas e de
segurança; acompanhar e especificar processos de fabricação, aplicar técnicas de medição
nos processos de fabricação; especificar materiais para a construção mecânica, visando a
melhoria da qualidade e a produtividade industrial, atendendo as necessidades humanas,
tecnológicas e ambientais, de forma criativa, crítica e cooperativa, com consciência da sua
função social.
Segundo o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos o Técnico em Mecânica será
habilitado para:
 Programar, controlar e executar processos de fabricação mecânica para máquinas e
equipamentos mecânicos atendendo às normas e aos padrões técnicos de
qualidade, saúde e segurança e de meio ambiente.
 Planejar, aplicar e controlar procedimentos de instalação, de manutenção e inspeção
mecânica de máquinas e equipamentos.
 Elaborar projetos de produtos relacionados a máquinas e equipamentos mecânicos
especificando materiais para construção mecânica por meio de técnicas de
usinagem, soldagem e conformação mecânica.
 Realizar inspeção visual, dimensional e testes em sistemas, instrumentos e
equipamentos mecânicos, pneumáticos, hidráulicos e eletromecânicos de máquinas.
 Reconhecer tecnologias inovadoras presentes no segmento visando a atender às
transformações digitais na sociedade.
Para atuação como Técnico em Mecânica, são fundamentais:


Conhecimentos e saberes relacionados aos processos de planejamento, produção e
manutenção de equipamentos mecânicos de modo a assegurar a saúde e a
segurança dos trabalhadores e dos usuários.



Conhecimentos e saberes relacionados à sustentabilidade do processo produtivo, às
técnicas e aos processos de produção, às normas técnicas, à liderança de equipes,
à solução de problemas técnicos e trabalhistas e à gestão de conflitos.

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO

Trilhas
Trilha I – Mecânica I

Componentes Curriculares
Resistência de Materiais

Carga
Horária
Semanal
3

Carga
Horária
Semestral
48 horas
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Desenho Técnico
Materiais de Construção Mecânica
Metrologia
Segurança e Higiene do Trabalho
Tecnologia Mecânica
Carga Horária da Trilha I
Resistência de Materiais
Desenho Técnico Computadorizado /
CAD
Trilha II – Mecânica II
Elementos de Máquinas
Manutenção Mecânica
Usinagem Convencional
Carga Horária da Trilha II
Automação
Soldagem
Usinagem a Com. Numérico
Trilha III – Mecânica III Comp./CNC
Desenho Técnico Computadorizado /
CAD
Usinagem Convencional
Carga Horária da Trilha III
Automação
Soldagem
Usinagem a Com. Numérico
Trilha IV – Mecânica IV
Comp./CNC
Projetos Mecânicos
Manutenção Mecânica
Carga Horária da Trilha IV
Carga Horária Total do Curso Técnico em Mecânica

5
4
5
2
4
23 aulas
4
5

80 horas
64 horas
80 horas
32 horas
64 horas
368 horas
64 horas
80 horas

5
4
5
23 aulas
5
3
5

80 horas
64 horas
80 horas
368 horas
80 horas
48 horas
80 horas

5

80 horas

5
23 aulas
5
5
5

80 horas
368 horas
80 horas
80 horas
80 horas

3
5
23 aulas

48 horas
80 horas
368 horas
1472 horas

TRILHA I – MECÂNICA I
TEMA: MECÂNICA I

COMPONENTES
CURRICULARES
Resistência de Materiais
Desenho Técnico
Materiais de Construção Mecânica
Metrologia
Tecnologia Mecânica

Segurança e Higiene do Trabalho

Perfil do Professor
Curso Superior com Complementação Pedagógica ou
Diploma de Licenciado para a Educação Profissional:
Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia
Mecânica, Engenharia de Controle e Automação,
Engenharia de Materiais, Tecnologia em Mecatrônica,
Tecnologia em Automação, Engenharia de Produção
Mecânica, Tecnologia em Mecânica, Engenharia de
Manutenção Industrial, Engenharia Mecatrônica.
Curso Superior com Licenciatura ou Bacharelado com
complementação Pedagógica ou Diploma de Docência ou
Licenciado para a Educação Profissional: Tecnologia em
Segurança no Trabalho, Engenharia Civil, Engenharia
Ambiental e Sanitária.
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OBJETIVO DA TRILHA
Conhecer e identificar elementos específicos relacionados à introdução da mecânica
industrial, bem como, cuidados fundamentais com a segurança e higiene no ambiente de
trabalho.
UNIDADES / COMPONENTES CURRICULARES
● Unidade curricular –Resistência de Materiais
Objetivo de aprendizagem: Analisar o comportamento de estruturas e componentes ou
sistemas mecânicos, submetidos às forças externas, isto é, o estado de tensões que se
originam no corpo analisado, através do conhecimento e aplicações das propriedades dos
materiais.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Conceito de tensão e
deformação; propriedades
mecânicas dos materiais;
estados de tensão e de
deformação; carregamento axial;
torção; flexão pura; carregamento
transversal; transformação da
tensão; transformação da
deformação.

Identificar os esforços em
elementos de máquinas;
Dimensionar elementos de
máquinas e selecionar os
materiais adequados, em
função dos esforços
externos aplicados;
Analisar a estabilidade de
estruturas metálicas.

● Unidade curricular – Desenho Técnico
Objetivo de aprendizagem: Aplicar os sistemas gráficos representativos utilizados na
linguagem dos projetos de desenho técnico utilizando simbologia e convenções técnicas a
fim de corroborar para interpretação de projetos mecânicos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades
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Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Construções geométricas
fundamentais; Escalas;
Cotagem; Projeção Ortogonal;
Perspectivas. Cortes, rupturas,
seções, vistas parciais, vistas
auxiliares, conicidade, peças
cilíndricas com furos e rasgos
transversais, desenvolvimento
de peças diversas. Desenho de
elementos de máquinas.
Conhecimentos Padrões,
Formatos, Caligrafia Técnica,
Linhas e Dimensionamento.
Esboços, Leitura e
Interpretação, Vistas
Ortogonais, Projeções e
Perspectivas. Inserir nos
exercícios o desenho das peças
a serem produzidas no
laboratório de Usinagem
Convencional. Escalas, Cortes,
Meio-Cortes e Hachuras.
Traçado de Caldeiraria.
Supressão de vistas. Redução,
Inclinação e Conicidade.
Elementos de Máquinas.
Fixação e Movimento. Desenho
de Conjuntos e Detalhes.

Leitura, interpretação e
expressão por meios
gráficos;
Realizar diferentes formas
de representação gráfica de
desenhos técnicos;
Identificar problemas de
representação relacionados
a desenhos mecânicos de
peças e equipamentos em
projetos existentes.

● Unidade curricular – Materiais de Construção Mecânica
Objetivos de aprendizagem:
Reconhecer os processos de obtenção das ligas ferrosas;
Definir as principais propriedades das ligas ferrosas;
Relacionar as características dos aços e dos ferros fundidos;
Reconhecer e caracterizar as ligas não ferrosas;
Reconhecer as propriedades e utilidades das ligas não ferrosas.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do

Estrutura atômica dos materiais.
Classificação dos materiais.
Siderurgia de Metais Ferrosos e
Não Ferrosos. Nomenclatura
dos materiais segundo a norma
ABNT. Propriedades dos
materiais. Polímeros e Materiais
Cerâmicos.

Reconhecer os processos
de obtenção das ligas
ferrosas;
Definir as principais
propriedades das ligas
ferrosas;
Relacionar as características
dos aços e dos ferros
fundidos;
Reconhecer e caracterizar
as ligas não ferrosas, bem
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trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

como as propriedades e
utilidades das ligas não
ferrosas;
Reconhecer materiais
semicondutores;
Definir material
semicondutor.

● Unidade curricular – Metrologia
Objetivo de aprendizagem: Conhecer sobre a metrologia, enfocando suas formas de
gerenciamento, bem como as técnicas de medição mecânica, através dos principais
instrumentos de controle dimensional.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

Introdução a metrologia,
terminologia e conceitos de
metrologia, sistemas de
unidades de medidas,
Instrumentos de medição
angular e linear, dispositivos de
controle. Projetores, medição
tridimensional, rugosidade,
tolerância geométrica, tolerância
dimensional, calibração de
instrumentos.

Habilidades

Conhecer as características
e propriedades dos sistemas
de medição;
Calcular erros de sistemas
de medição;
Conhecer os procedimentos
de calibração de um sistema
de medição;
Representar de forma
técnica e cientifica o
resultado da medição;
Calcular campo de
tolerâncias e especificá-los
de acordo com as condições
de ajuste.

● Unidade curricular –Tecnologia Mecânica
Objetivo de aprendizagem: Determinar os diversos processos de conformação mecânica,
indicando ferramentas apropriadas para o trabalho específico, conhecendo os mecanismos
de transmissão adequados para diversas aplicações na mecânica e reconhecendo a
usinabilidade dos materiais de construção mecânica.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Ferramentas manuais e de
corte. Introdução a máquinas
operatrizes, parâmetros e
fluídos de corte, cálculo de anel
graduado, cálculo de aparelho
divisor, roscas e fusos.
Processos de fundição.

Obter conhecimentos sobre
os requisitos básicos para a
seleção e aplicação dos
materiais de construção
mecânica, metálicos e não
metálicos, bem como, os
fundamentos relacionados
aos principais elementos de
máquinas para o
desenvolvimento de projetos
mecânicos, construção e
manutenção industrial em
geral.

● Unidade curricular – Segurança e Higiene do Trabalho
Objetivo de aprendizagem: Promover o necessário conhecimento para a identificação e
avaliação dos constantes riscos e perigos no ambiente de trabalho do Técnico em
Mecânica, buscando que o mesmo desenvolva uma postura preventiva e crítica em relação
à proteção da saúde, a segurança do trabalhador e à proteção do meio ambiente.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no

Objeto de conhecimento

Habilidades

Noções gerais de higiene e
segurança no trabalho.
Principais tipos de riscos
existentes. Mapa de risco.
Equipamentos de proteção
coletiva, equipamentos de
proteção individual e normas de
utilização. Gestão da segurança
e saúde no trabalho. Doenças
ocupacionais, doenças
profissionais e doenças do
trabalho. NR 12, NR 10 e todas
que forem necessárias.

Identificar e avaliar os
perigos e as consequências
decorrentes de suas
atividades laborais, levando
em consideração não
apenas a sua própria, mas
também a segurança no
ambiente profissional;
Identificar alguns agentes
causadores de acidentes
ambientais e conhecer
medidas de proteção do
meio ambiente;
Identificar riscos potenciais e
causas originárias de
incêndio e as formas
adequadas de combate ao
fogo;
Interpretar as legislações e
normas de segurança e os
elementos básicos de
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trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que
está inserido, a
importância do respeito às
diferenças individuais e a
preservação do meio
ambiente.

prevenção de acidentes no
trabalho, de forma a
conseguir avaliar as
condições a que estão
expostos os trabalhadores
de saúde e selecionar as
alternativas possíveis de
serem viabilizadas.

TRILHA II – MECÂNICA II
COMPONENTES CURRICULARES
Resistência de Materiais
Des.Téc.Computadorizado/ CAD
Elementos de Máquinas
Manutenção Mecânica
Usinagem Convencional

Perfil do Professor
Curso Superior com Complementação Pedagógica ou
Diploma de Licenciado para a Educação Profissional:
Engenharia
Elétrica,
Engenharia
Eletrônica,
Engenharia Mecânica, Engenharia de Controle e
Automação, Engenharia de Materiais, Tecnologia em
Mecatrônica, Tecnologia em Automação, Engenharia
de Produção Mecânica, Tecnologia em Mecânica,
Engenharia de Manutenção Industrial, Engenharia
Mecatrônica.

OBJETIVO DA TRILHA
Aperfeiçoar o conhecimento referente aos elementos essenciais a introdução da
mecânica industrial direcionados no módulo I.
Unidades – Componentes curriculares
● Unidade curricular – Resistência de Materiais
Objetivo de aprendizagem: Analisar o comportamento de estruturas e componentes ou
sistemas mecânicos submetidos às forças externas, isto é, o estado de tensões que se
originam no corpo analisado, através do conhecimento e aplicações das propriedades dos
materiais - referenciando o conteúdo introduzido no 1º módulo.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,

Objeto de conhecimento

Habilidades

Conceito de tensão
Identificar os esforços em
e deformação;
elementos de máquinas;
propriedades mecânicas
Dimensionar elementos de
dos materiais;
máquinas e selecionar os
estados de tensão e de
materiais adequados, em
deformação;
função dos esforços
carregamento axial; torção; flexão
externos aplicados;
pura;
Analisar a estabilidade de
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informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

carregamento transversal;
transformação da tensão;
transformação da deformação.

estruturas metálicas.

Unidade curricular – Desenho Técnico Computadorizado / CAD
Objetivo de aprendizagem: Representar, através de desenhos técnicos feitos em
AUTOCAD, os objetos de uso comum nas instalações industriais e civis, aplicando as
técnicas, normas e convenções brasileiras e internacionais.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Introdução ao CAD 2D,
abrir,editar e salvar arquivos,
sistemas de coordenadas,
comandos de construção,
modificação, dimensionamento
e visualização, configuração de
cotas, caligrafia, linhas e
atributos, criação de formatos,
rótulos e legendas, configura
para impressão e plotagem.
Introdução ao CAD 3D, desenho
de perspectivas isométricas,
Introdução ao desenho de
conjuntos. Biblioteca de
componentes, montagem de
conjuntos, detalhamento de
conjuntos. Introdução a
informática, sistemas
operacionais, aplicativos
acessórios, editor de textos,
planilha de cálculo, noções de
aplicativos específicos.

Conhecer e instalar a
configuração do software
AUTOCAD;
Dominar a utilização dos
diversos sistemas de
Coordenadas;
Aplicar os dispositivos
necessários para o
desenvolvimento do
desenho de um projeto.

● Unidade curricular – Elementos de Máquinas
Objetivo de aprendizagem: Conhecer e analisar diversos componentes mecânicos
empregados em máquinas e equipamentos de acordo com as suas funções ou aplicações.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Conhecer especificações de
normas técnicas; cálculos de
componentes mecânicos de
máquinas e equipamentos.
Conhecimento matemático para
cálculos elementares.
Identificar, caracterizar e
classificar os diversos
elementos mecânicos que
compõem as máquinas e os
equipamentos mecânicos.

Conhecer os diversos
elementos de fixação;
Definir o elemento de
fixação adequado para as
diferentes formas de união;
Aprender a calcular as
diferentes dimensões de
elementos;
Identificar a necessidade de
se utilizar elementos de
máquinas.

● Unidade curricular – Manutenção Mecânica
Objetivo de aprendizagem: Fornecer a capacidade de elaborar planos de manutenção e
atuar junto a equipes de manutenção mecânica.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,

Mecanismos de avarias e sua
prevenção. Análise de avarias,
manutenção e lubrificação de
elementos de máquinas e
equipamentos industriais.
Técnicas de manutenção
preditiva. Noções de
confiabilidade de manutenção.
Aspectos econômicos,
ambientais e de segurança.

Identificar os mecanismos
de falhas envolvidos no
funcionamento dos
componentes mecânicos;
Elaborar planos de
manutenção preventiva;
Selecionar lubrificantes
industriais,
Elaborar guias de
manutenção.
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valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.
● Unidade curricular – Usinagem Convencional
Objetivos de aprendizagem:
Obter uma visão geral dos processos de usinagem reconhecendo sua fundamental
importância dentro dos processos de fabricação;
Reconhecer as principais variáveis dos processos de usinagem levando em consideração
questões econômicas e ambientais.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

Conceitos de usinagem,
ajustagem manual, confecção e
afiação de ferramentas,
plainamento, torneamento,
fresamento, retífica e eletro
erosão.

Conceituar os processos de
usinagem convencional;
Apresentar os recursos
existentes nas máquinas
operatrizes;
Utilizar, de forma prática, o
torno mecânico, a máquina
fresadora, seus recursos e
acessórios;
Apresentar as possibilidades
de emprego das máquinas
operatrizes no campo da
automação;
Propiciar o entendimento do
impacto ambiental dos
resíduos gerados durante os
processos de usinagem.
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TRILHA III – MECÂNICA III
TEMA: Mecânica
COMPONENTES CURRICULARES
Automação
Soldagem
Using. Com. Numérico Comp./CNC
Des. Téc. Computadorizado / CAD
Usinagem Convencional

Perfil do Professor
Curso Superior com Complementação Pedagógica ou
Diploma de Licenciado para a Educação Profissional:
Engenharia
Elétrica,
Engenharia
Eletrônica,
Engenharia Mecânica, Engenharia de Controle e
Automação, Engenharia de Materiais, Tecnologia em
Mecatrônica, Tecnologia em Automação, Engenharia
de Produção Mecânica, Tecnologia em Mecânica,
Engenharia de Manutenção Industrial, Engenharia
Mecatrônica.

OBJETIVO DA TRILHA
Estabelecer relações entre os conceitos adquiridos e a teoria e a prática, referente as
trilhas I e II, identificando elementos da mecânica industrial, cuidados com a manutenção de
peças, bem como, segurança e questões ambientais.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular – Automação
Objetivos de aprendizagem:
Conhecer conceitos e tecnologias normalmente encontradas nos ambientes das indústrias;
Discutir tópicos atuais relativos à automação industrial e às tecnologias atualmente
utilizadas na solução de problemas de controle nas indústrias.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões

Introdução a automação
industrial, leis dos fluidos –
comportamentos do fluido
gasoso, desenvolvimento da
técnica do ar comprimido,
elementos de trabalho (cilindros,
motores, osciladores, ventosas),
válvulas pneumáticas,
simbologia de componentes,
técnicas de circuitos
pneumáticos e
eletropneumáticos, sensores.
Fundamentos básicos da
Hidráulica, Válvulas Hidráulicas
(Controle de Pressão, Bloqueio,
Controle de Vazão, Válvulas
Direcionais), Elementos de
Trabalho (Bombas, Cilindros,

Desenvolver e fomentar o
racicíonio lógico e
sitemático;
Compreender o
funcionamento de máquinas;
Apreender conhecimentos
referentesà elétrica e
eletrônica;
Executar comandos
específicos dentro da
automação industrial.
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com o uso de diferentes
mídias.

Motores, Osciladores
Mangueiras e Tubos,
Reservatórios, Acumuladores,
Filtros), Simbologia de
Componentes; Elaboração e
Montagem de circuitos
Hidráulicos e Eletroidráulicos;
Sensores; Conceitos de
manutenção, tipos de
manutenção, TPM, CPM,
análise de falhas, uso de
ferramentas, Técnicas de
desmontagem e montagem,
recuperação de elementos
mecânicos, lubrificação
industrial.

● Unidade curricular – Desenho Técnico Computadorizado / CAD
Objetivo de aprendizagem:Representar, através de desenhos técnicos feitos em
AUTOCAD, os objetos de uso comum nas instalações industriais e civis, aplicando as
técnicas, normas e convenções brasileiras e internacionais.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Introdução ao CAD 2D,
abrir,editar e salvar arquivos,
sistemas de coordenadas,
comandos de construção,
modificação, dimensionamento
e visualização, configuração de
cotas, caligrafia, linhas e
atributos, criação de formatos,
rótulos e legendas, configura
para impressão e plotagem.
Introdução ao CAD 3D, desenho
de perspectivas isométricas,
Introdução ao desenho de
conjuntos. Biblioteca de
componentes, montagem de
conjuntos, detalhamento de
conjuntos. Introdução a
informática, sistemas
operacionais, aplicativos
acessórios, editor de textos,
planilha de cálculo, noções de
aplicativos específicos.

Conhecer e instalar a
configuração do software
AUTOCAD;
Dominar a utilização dos
diversos sistemas de
Coordenadas;
Aplicar os dispositivos
necessários para o
desenvolvimento do
desenho de um projeto.
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● Unidade curricular – Soldagem
Objetivos de aprendizagem:
Obter uma visão geral dos processos de usinagem reconhecendo sua importância dentre os
processos de fabricação;
Reconhecer principais variáveis dos processos de usinagem levando em consideração
questões econômicas e ambientais.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Conhecer especificações de
normas técnicas; cálculos de
componentes mecânicos de
máquinas e equipamentos.
Conhecimento matemático para
cálculos elementares.
Identificar, caracterizar e
classificar os diversos
elementos mecânicos que
compõem as máquinas e os
equipamentos mecânicos.

Trabalhar com ferramentas
e conceitos que permitam
diferenciar as características
dos principais processos de
fundição e soldagem;
Distinguir os principais
conceitos de metalurgia dos
metais fundidos e soldados;
Selecionar ferramentas e
equipamentos utilizados nos
processos de fundição e de
soldagem;
Identificar e tentar corrigir os
principais defeitos
encontrados em peças
fundidas e em peças
soldadas.

● Unidade curricular – Usinagem a Comando Numérico Computadorizado - CNC
Objetivo de aprendizagem: Proporcionar ao educando uma visão geral sobre Comando
Numérico Computadorizado dentro de uma perspectiva interdisciplinar adequada à
formação de um profissional técnico.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando

Definição de comando
numérico, vantagens do
comando numérico, sistema de
coordenadas, programação em
3 eixos (X,Y,Z), digitação,
simulação e correção de
programas, programar, preparar
e operar máquinas CNC – torno

Compreender os conteúdos
necessáriosaos processos
de Usinagem e saber aplicálos em situações concretas
relacionadas às demais
disciplinas do curso;
Transmitir formação em
programação CNC para que
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comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

e fresa na linguagem ISO e em
ciclos.

o mesmo possa aplicá-la
nos mais diversificados
processos de fabricação;
Atribuir competências
quanto às principais
linguagens de comando
numérico utilizadas na
atualidade;
Desenvolver uma visão
conceituada e técnica de um
processo de fabricação em
série.

● Unidade curricular – Usinagem Convencional
Objetivos de aprendizagem:
Obter uma visão geral dos processos de usinagem reconhecendo sua importância dentre os
processos de fabricação;
Reconhecer as principais variáveis dos processos de usinagem levando em consideração
questões econômicas e ambientais.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento

Conceitos de usinagem,
ajustagem manual, confecção e
afiação de ferramentas,
plainamento, torneamento,
fresamento, retífica e eletro
erosão – fresa.

Conceituar os processos de
usinagem convencional;
Compreender os recursos
existentes nas máquinas
operatrizes;
Utilizar, de forma prática, o
torno mecânico, a máquina
fresadora seus recursos e
acessórios;
Compreender as
possibilidades de emprego
das máquinas operatrizes no
campo da automação;
Propiciar o entendimento do
impacto ambiental dos
resíduos gerados durante os
processos de usinagem.
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produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

TRILHA IV – MECÂNICA IV
TEMA: Mecânica
COMPONENTES CURRICULARES
Automação
Soldagem
Usin. Comando Numérico Comp./
CNC
Projetos Mecânicos
Manutenção Mecânica

Perfil do Professor
Curso Superior com Complementação Pedagógica
ou Diploma de Licenciado para a Educação
Profissional: Engenharia Elétrica, Engenharia
Eletrônica, Engenharia Mecânica, Engenharia de
Controle e Automação, Engenharia de Materiais,
Tecnologia em Mecatrônica, Tecnologia em
Automação, Engenharia de Produção Mecânica,
Tecnologia em Mecânica, Engenharia de
Manutenção Industrial, Engenharia Mecatrônica.

OBJETIVO DA TRILHA
Planejar e executar de forma sistemática os conceitos adquiridos nas trilhas
pedagógicas sabendo relacionar a teoria com a prática.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular – Automação
Objetivos de aprendizagem:
Atualizar e ampliar o conhecimento dos futuros profissionais com conceitos e tecnologias
normalmente encontradas em ambientes das indústrias;
Reconhecer elementos relativos à automação industrial e às tecnologias atualmente
utilizadas na solução de problemas de controle na indústria, identificando tendências para o
futuro, vantagens e desvantagens relacionadas à implantação e operação de processos
automatizados.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,

Introdução a automação
industrial, leis dos fluidos –
comportamentos do fluido
gasoso, desenvolvimento da
técnica do ar comprimido,
elementos de trabalho (cilindros,
motores, osciladores, ventosas),
válvulas pneumáticas,

Desenvolver racicíonio
lógico e saber solicionar
problemas de modo
sistemático;
Compreender o
funcionamento de máquinas;
Adquirir conhecimentos
referentes à elétrica e
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informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

simbologia de componentes,
técnicas de circuitos
pneumáticos e
eletropneumáticos, sensores.
Fundamentos básicos da
Hidráulica, Válvulas Hidráulicas
(Controle de Pressão, Bloqueio,
Controle de Vazão, Válvulas
Direcionais), Elementos de
Trabalho (Bombas, Cilindros,
Motores, Osciladores
Mangueiras e Tubos,
Reservatórios, Acumuladores,
Filtros), Simbologia de
Componentes; Elaboração e
Montagem de circuitos
Hidráulicos e Eletroidráulicos;
Sensores; Conceitos de
manutenção, tipos de
manutenção, TPM, CPM,
análise de falhas, uso de
ferramentas, Técnicas de
desmontagem e montagem,
recuperação de elementos
mecânicos, lubrificação
industrial.

eletrônica;
Executar comandos
específicos dentro da
automação industrial.

Unidade curricular – Soldagem
Objetivo de aprendizagem: Apresentar e praticar o processo de fabricação mecânica
convencional utilizando-se da união dos materiais por soldagem.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando

Conhecer especificações de
normas técnicas; cálculos de
componentes mecânicos de
máquinas e equipamentos.
Conhecimento matemático para
cálculos elementares.
Identificar, caracterizar e
classificar os diversos
elementos mecânicos que
compõem as máquinas e os
equipamentos mecânicos.

Trabalhar com ferramentas
e conceitos que permitam
diferenciar as características
dos principais processos de
fundição e soldagem;
Distinguir os principais
conceitos de metalurgia dos
metais fundidos e soldados;
Identificar e tentar corrigir os
principais defeitos
encontrados em peças
fundidas e em peças
soldadas.
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apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.
● Unidade curricular – Usinagem a Comando Numérico Computadorizado – CNC
Objetivo de aprendizagem: Promover uma visão conceituada e técnica do processo de
fabricação em série com base nos conceitos adquiridos no módulo anterior.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Definição de comando
numérico, vantagens do
comando numérico, sistema de
coordenadas, programação em
3 eixos (X,Y,Z), digitação,
simulação e correção de
programas, programar, preparar
e operar máquinas CNC – torno
e fresa na linguagem ISO e em
ciclos.

Adquirir
conhecimentosenvolvidos
nos processos de Usinagem
para aplicá-los em situações
concretas relacionadas as
demais disciplinas do curso;
Obter formação em
programação CNC para
aplicá-la nos mais
diversificados processos de
fabricação;
Compreender as principais
linguagens de comando
numérico utilizadas na
atualidade;
Obter uma visão
conceituada e técnica do
processo de fabricação em
série.

● Unidade curricular – Projetos Mecânicos
Objetivo de aprendizagem:
Desenvolver conhecimento das técnicas e conceitos
pertinentes na área da Mecânica Industrial de forma interdisciplinar, por meio de relatórios
ou outros registros escolares.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto

Etapas do processo de projeto:
descoberta do produto,
planejamento de projeto. Tipos
e requisitos: aplicação de
recursos tecnológicos, análise e
uso de ferramentas de
qualidade, avaliação de função

Obter e saber aplicar
conhecimentos das técnicas
e conceitos do projeto
mecânico de máquinas em
geral e de elementos de
máquinas, entre outros
conceitos relacionados a
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pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.
Processos Criativos
(EMIFFTP04) Reconhecer
produtos, serviços e/ ou
processos criativos por
meio de fruição, vivências
e reflexão crítica sobre as
funcionalidades de
ferramentas de
produtividade,
colaboração e/ou
comunicação.

e desempenho. Normalização e
desenhos. Metodologia e
pesquisa para apresentação
final.

mecânica industrial.

(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.
● Unidade curricular – Manutenção Mecânica
Objetivo de aprendizagem: Elaborar planos de manutenção e atuar junto a equipes de
manutenção mecânica.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas

Mecanismos de avarias e sua
prevenção. Análise de avarias,
manutenção e lubrificação de
elementos de máquinas e
equipamentos industriais.
Técnicas de manutenção
preditiva. Noções de
confiabilidade de manutenção.
Aspectos econômicos,
ambientais e de segurança.

Permitir ao estudante que
identifique os mecanismos
de falhas envolvidos no
funcionamento dos
componentes mecânicos;
Elaborar planos de
manutenção preventiva;
Elaborar guias de
manutenção.
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atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Orientações metodológicas
O Novo Ensino Médio visa a contextualização do ensino e do aprendizado,
oportunizando aos estudantes aprofundamento nas áreas de conhecimento de seu interesse.
Neste sentido, os estudantes dispõem de autonomia na deliberação, passando a serem
protagonistas na jornada do aprendizado, elevando assim a motivação pelos estudos. Além
de garantir a base comum, também, oferece múltiplas possibilidades de ensino, conforme o
interesse de cada estudante.
Dentre os focos, destaca-se a participação efetiva dos estudantes na construção do
processo de aprendizagem. A partir desse modelo, aplicando-se a Metodologia Ativa ao
sistema, o discente constrói o conhecimento de forma flexível e interligada, colocando-se na
condição de operador e transformador do processo de ensino. Já o educador assume o papel
de um orientador/mediador, abrindo espaço para a interação e participação dos estudantes na
construção do conhecimento.

RECURSOS
Laboratórios










Laboratório de Informática;
Laboratório de Metrologia;
Laboratório de Solda;
Laboratório de Ensaios e Manutenção de Máquinas;
Laboratório de Ajustagem;
Laboratório de Fresagem e Retífica;
Laboratório de Tornearia e Usinagem;
Laboratório de Hidráulica e Pneumática;
Laboratório de Desenho.
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Técnico em Mecânica de Precisão
Eixo: Controle e Processos Industriais

Professores Colaboradores-Elaboradores
Cesar Augusto Possamai
Deisi Priscila Cunha
Fernando Cesar Ramos
Gilberto Ilário Piva
João Eurides Machado Filho
Márcio Humberto Mueller
Oscar da Silva
ValcirPfiffer
Veridiana Merque Ferraz
Equipe SED
André Fabiano Bertozzo
Camila de Oliveira Galvagni
Letícia Vieira
Luis Duarte Vieira
RESUMO – APRESENTAÇÃO
O curso Técnico em Mecânica de Precisão tem por objetivo habilitar profissionais no
planejamento e execução de ações integradas aos processos industriais de alto
desempenho, bem como na participação e no desenvolvimento de projetos interdisciplinares
envolvendo mecânica de precisão, de acordo com a gestão tecnológica exigidos pelas
empresas, com normas técnicas, ambientais, de qualidade, saúde e segurança no trabalho.
Habilitação Profissional
Carga Horária Semanal
Carga Horária do curso

Técnico em Mecânica de Precisão
23 aulas semanais
1472 horas

Certificações Intermediárias
Trilhas
1º Trilha
2º Trilha
3º Trilha
4º Trilha

Certificação
Mecânico de Usinagem Convencional
Soldador de estruturas e tubulação no processo MIG/MAG
Desenhista Mecânico
Operador de Torno com Comando Numérico Computadorizado
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OBJETIVOS
Objetivo geral
Capacitar profissionais com escolaridade correspondente ao Ensino Médio com ampla visão
técnica para a compreensão dos fundamentos científicos, tecnológicos, habilidades,
conhecimentos e valores que lhes possibilitem apreender as variadas atividades na área da
Mecânica de Precisão.
Objetivos específicos







Garantir uma sólida formação técnica, conjugada ao desenvolvimento da criticidade,
da responsabilidade e da participação consciente e cooperativa, formando futuros
profissionais competentes;
Adquirir conhecimentos científicos e tecnológicos da Área da Mecânica Industrial,
bem como suas aplicações nos processos produtivos e de gestão;
Habilitar e qualificar para o mundo do trabalho, tornando-os aptos ao
desenvolvimento de projetos, manutenção e gestão da área produtiva, estimulandoos a agir com liderança, espírito de equipe e visão de empreendedor, baseados na
criatividade, ética e excelência profissional;
Mobilizar, articular, integrar e colocar em ação conhecimentos, habilidades, atitudes,
valores e emoções que permitam responder intencionalmente, com suficiente
autonomia intelectual e consciência crítica, aos desafios do mundo do trabalho;
Desenvolver no estudante habilidades de articulação dos conhecimentos com os
fazeres específicos das situações reais de trabalho e propiciar situações de
aprendizagem que desenvolvam habilidades e atitudes necessárias ao desempenho
individual e em equipe, para o enfrentamento de situações rotineiras ou inéditas do
trabalho, evidenciando o espírito cooperativo e ético.

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
O Técnico em Mecânica de Precisão é um profissional com competências e
habilidades para atuar na elaboração de projetos de produtos, ferramentas, máquinas e
dispositivos mecânicos. Este profissional age planejando, aplicando e controlando
procedimentos de instalação e de manutenção mecânica de máquinas e equipamentos de
precisão conforme normas técnicas e de segurança, controlandoprocessos de fabricação,
aplicando técnicas de medição e ensaios, especificando materiais para construção
mecânica, visando a melhoria da qualidade e a produtividade industrial, atendendo as
necessidades humanas, tecnológicas e ambientais, de forma criativa, crítica e cooperativa,
com consciência da sua função social, em condições de responder, com originalidade e
criatividade, aos constantes e novos desafios da vida cidadã e profissional.
De acordo com o Catálogo nacional de Cursos Técnicos o Técnico em Mecânica de
Precisão é habilitado para:
●
●

●
●

Programar, controlar e executar as atividades de desmontagem e montagem de
sistemas mecânicos de precisão.
Planejar os processos de manutenção de máquinas e equipamentos mecânicos de
precisão respeitando procedimentos e normas técnicas, de qualidade, de saúde e
segurança e de meio ambiente.
Diagnosticar as condições dos elementos de máquinas que compõem sistemas
mecânicos de precisão.
Indicar processos de fabricação mecânica com tolerâncias dimensionais adequadas
aos projetos de máquinas e equipamentos mecânicos de precisão.
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●

●

Realizar inspeção visual, dimensional e testes em sistemas mecânicos de precisão,
instrumentos e equipamentos mecânicos,
pneumáticos,
hidráulicos
e
eletromecânicos de máquinas.
Reconhecer tecnologias inovadoras presentes no segmento visando a atender às
transformações digitais na sociedade.

Para atuação como Técnico em Mecânica de Precisão, são fundamentais:
●

●

Conhecimentos e saberes relacionados aos processos de planejamento, produção e
manutenção de dispositivos de precisão de modo a assegurar a saúde e a
segurança dos trabalhadores e dos usuários.
Conhecimentos e saberes relacionados à sustentabilidade do processo produtivo, às
técnicas e aos processos de produção, às normas técnicas, à liderança de equipes,
à solução de problemas técnicos e trabalhistas e à gestão de conflitos.

Certificações Intermediárias
1ª Trilha: Mecânico de usinagem convencional
Perfil Profissional: Usina peças de baixa complexidade, utilizando máquinas/ferramentas
convencionais, montando conjuntos mecânicos, lançando mão de processos de ajustagem
nos trabalhos individuais ou em grupo, fazendo o controle de medidas das peças usinadas
de acordo com normas, padrões e especificações técnicas do produto e seguindo normas
técnicas, ambientais e de segurança.
Código do Curso: 264003
Ocupações Associadas (CBO): 7212-15 Operador de máquinas - ferramentas
convencionais.
2ª trilha: Soldador de estruturas e tubulação no processo MIG/MAG
Perfil Profissional: Executa soldagem em estruturas e tubulação por meio do processo a
arco elétrico MIG/ MAG. Atende a documentação técnica de fabricação.
Código do Curso: 263999
Ocupações Associadas (CBO): 7243-25 Soldador elétrico.
3ª trilha: Desenhista Mecânico
Perfil Profissional: Elabora e detalha desenhos de peças e de conjuntos mecânicos,
utilizando instrumentos e software de CAD (desenho assistido por computador), seguindo
normas técnicas de desenho.
Código do Curso: 221366

4ª trilha: Operador de Torno com Comando Numérico Computadorizado
Perfil Profissional: Programa e opera o torno ou centro de torneamento controlados por
comandos numéricos computadorizados. Interpreta desenho técnico, aplica técnicas de
medição, especifica materiais, suportes de ferramentas, ferramentas de corte em metal duro
e insumos aplicados ao processo de usinagem CNC.
Código do Curso: 264129
Ocupações Associadas (CBO): 7214-30 Operador de torno com comando numérico.
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO
Trilhas

Componentes Curriculares

Trilha I –
Mecânico de
usinagem
convencional

Carga Horária
Semanal
3
3

Desenho Técnico
Materiais de Construção
Mecânica
Metrologia
3
Elementos de máquinas
2
Produção mecânica
2
Usinagem Convencional
10
Carga Horária da Trilha I
23 aulas
Trilha II –
Desenho
Técnico
5
Soldador de
Computadorizado CAD
estruturas e
Materiais de Construção
2
tubulação no
Mecânica
processo
Metrologia
3
MIG/MAG
Resistência dos materiais
3
Soldagem
10
Carga Horária da Trilha II
23 aulas
Trilha III –
Desenho
Técnico
10
Desenhista
Computadorizado CAD
Mecânico
Automação
5
Usinagem a Comando
5
Numérico Computadorizado
CNC
Resistência dos materiais
3
Carga Horária da Trilha III
23 aulas
Trilha IV –
Desenho
Técnico
3
Operador de
Computadorizado CAD
Torno com
Automação
5
Comando
Usinagem a Comando
15
Numérico
Numérico Computadorizado
Computadorizado CNC
Carga Horária da Trilha IV
23 aulas
Carga Horária Total do Curso Técnico em Mecânica de Precisão

Carga Horária
Semestral
48 horas
48 horas
48 horas
32 horas
32 horas
160 horas
368 horas
80 horas
32 horas
48 horas
48 horas
160 horas
368 horas
160 horas
80 horas
80 horas

48 horas
368 horas
48 horas
80 horas
240 horas

368 horas
1472 horas

TRILHA I – MECÂNICO DE USINAGEM CONVENCIONAL
TEMA: Mecânica de usinagem convencional
COMPONENTES CURRICULARES
Desenho Técnico
Materiais de Construção Mecânica
Metrologia
Elementos de máquinas
Produção mecânica
Usinagem Convencional

Perfil do Professor
Curso Superior com complementação
pedagógica ou Diploma de licenciado para a
Educação Profissional: Curso superior
bacharelado em Mecânica, Automação,
Produção, Mecatrônica, Tecnologia em
Mecatrônica, Tecnologia em Automação e
Tecnologia em Mecânica.
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OBJETIVO DA TRILHA
Formar profissional capaz de usinar peças de baixa complexidade, utilizando
máquinas/ferramentas convencionais, montando conjuntos mecânicos lançando mão dos
processos de ajustagem nos trabalhos individuais ou em grupo, fazendo o controle de
medidas das peças usinadas de acordo com normas, padrões e especificações técnicas do
produto e seguindo normas técnicas, ambientais e de segurança.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Desenho Técnico
Objetivo de aprendizagem:Desenvolver as técnicas de desenho com instrumentos
manuais aplicando as regras gerais de cotas e escalas, utilizando a caligrafia técnica
conforme norma padrão, desenhar vistas ortográficas e perspectivas isométricas dentro das
convenções estabelecidas pela ABNT e interpretar desenhos técnicos de diversas áreas.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Processos criativos
(EMIFFTP04) Reconhecer
produtos, serviços e/ou
processos criativos por
meio de fruição, vivências
e reflexão crítica sobre as
funcionalidades de
ferramentas de
produtividade,
colaboração e/ou
comunicação.

Normatização, Formatos de
folhas e dobragem das mesmas;
Caligrafia Técnica: linhas
utilizadas em Desenho;
Instrumentos para Desenho
Técnico; Escalas; Cotagem;
Projeção Ortogonal;
Perspectivas. Cortes, rupturas,
seções, vistas parciais, vistas
auxiliares, conicidade, peças
cilíndricas com furos e rasgos
transversais, desenvolvimento
de peças diversas. Desenho de
elementos de máquinas.

Ler e interpretar desenhos
mecânicos estabelecidos em
projeto e utilizar
adequadamente os
instrumentos de desenho;
Executar os desenhos
dentro das normas técnicas
aplicáveis.

● Unidade curricular II – Materiais de Construção Mecânica
Objetivo de aprendizagem: Identificar os principais materiais metálicos ferrosos e não
ferrosos, suas composições, diagrama ferro-carbono, especificações, influência de
elementos de liga, propriedades mecânicas e aplicações.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da

Fundamentos da constituição
dos materiais de construção
mecânica, abordando produtos
siderúrgicos e processos de
obtenção dos ferros fundidos e

Identificar materiais de
construção mecânica,
reconhecendo as
propriedades dos materiais
e relacionar os principais
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escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.

seus tipos: Ferros fundidos:
Branco, Cinzento e Nodular;
Processos de obtenção das
ligas de aços: aços baixa, médio
e alto teor de carbono; aços liga;
aços para construção mecânica
e suas aplicações. Materiais
não-metálicos: noções de tipos
ligas de alumínio; noções de
tipos de ligas de tipos de liga de
cobre; noções de tipos de ligas
de Bronze e Latão. Processos
de tratamentos térmicos,
termoquímicos e metalografia;
Tratamentos térmicos: Têmpera,
Revenimento, Normalização e
Recozimento; Tratamentos
termoquímicos: Cementação,
Nitretação e Carbonitretação.
Noções de Metalografia: Estudo
das estruturas cristalinas
constituintes dos materiais
metálicos. Noções dos Ensaios
de Materiais: Ensaio destrutivos:
Tração, Dureza e Metalográfico;
Ensaios não-destrutivos: Líquido
penetrante, ultra-som, partículas
magnéticas e visual.

materiais utilizados;
Caracterizar as
propriedades mecânicas e
de fabricação dos materiais,
conhecendo os ensaios e
testes utilizados para a
determinação destas
propriedades.

● Unidade curricular III – Metrologia
Objetivos de aprendizagem:
Conhecimento a os sistemas de medição e suas principais características;
Identificar e utilizar os instrumentos de medição mecânica e representar de forma técnica e
científica o resultado da medição.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Investigação científica Histórico da metrologia, Medidas
(EMIFFTP02) Levantar e e conversões, Régua graduada,
testar hipóteses para
metro e trena, Paquímetro: tipos
resolver problemas do
e usos, sistema métrico, sistema
cotidiano pessoal, da
inglês, conservação;
escola e do trabalho,
Micrômetro: tipos e usos,
utilizando procedimentos sistema métrico, sistema inglês,
e linguagens adequados à
micrômetro interno; Blocosinvestigação científica.
padrão, calibrador verificadores,
relógio comparador e
goniômetro.

Habilidades

Conhecer, identificar e
utilizar todos os
instrumentos de medição
empregados na mecânica.
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● Unidade curricular IV – Elementos de máquinas
Objetivo de aprendizagem:Identificar os diferentes elementos de máquinas, dimensionar
elementos seus elementos e elaborar relatórios sobre as condições de instalações e
funcionamentos dos elementos de máquinas.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Processos Criativos
(EMIFFTP04) Reconhecer
produtos, serviços e/ou
processos criativos por
meio de fruição, vivências
e reflexão crítica sobre as
funcionalidades de
ferramentas de
produtividade,
colaboração e/ou
comunicação.
Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.

Fundamentos - elementos de
fixação, características e
aplicação: Parafusos, rebites,
pinos, cavilhas, chavetas, anel
elástico e estrias. Fundamentos
- elementos de vedação,
características e aplicação:
Retentores, juntas, selos
mecânicos, gaxetas e anéis de
vedação. Fundamentos –
elementos de apoio,
características e aplicação:
Mancais de deslizamento,
mancais de rolamentos e
rolamentos. Fundamentos –
elementos de transmissão,
características e aplicação:
Eixos, polias, engrenagens,
correias, cames e
acoplamentos.

Calcular componentes
mecânicos de máquinas e
equipamentos;
Conhecer especificações de
normas técnicas e
identificar, caracterizar e
classificar os diversos
elementos mecânicos que
compõem as máquinas e os
equipamentos mecânicos.

● Unidade curricular V – Produção mecânica
Objetivo de aprendizagem: Conhecer e identificar diferentes tipos de ferramentas manuais
e máquinas operatrizes e seus processos na área mecânica.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Empreendedorismo
(EMIFFTP10) Avaliar as
relações entre a formação
escolar, geral e
profissional, e a
construção da carreira
profissional, analisando as
características do estágio,
do programa de

Ferramentas manuais e de
corte, introdução a máquinas
operatrizes, parâmetros de
corte, fluídos de corte, cálculo
de anel graduado, cálculo de
aparelho divisor, roscas e fusos.
Processos de fundição.
Processos de conformação
mecânica. Processos de

Conhecer as ferramentas e
dispositivos para aplicar em
trabalhos de mecânica.
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aprendizagem
profissional, do programa
de trainee, para identificar
os programas alinhados a
cada objetivo profissional.

soldagem.

● Unidade curricular VI – Usinagem Convencional
Objetivo de aprendizagem: Desenvolver e usinar peças em materiais ferrosos e não
ferrosos, utilizando máquinas-ferramenta convencionais no processo mecânico.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.
Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.

Prática com execução de duas
peças
(riscador e punção de bico).
Conceitos de usinagem,
ajustagem manual, confecção e
afiação de ferramentas,
torneamento. Conhecer as
ferramentas mais adequadas ao
processo mecânico.
Conhecer materiais de
construção mecânica. Definição
das máquinas mais adequadas
ao processo mecânico.
Conhecer as normas técnicas
pertinentes à usinagem.
Conhecer as máquinas mais
adequadas aos processos de
usinagem. Ajustagem:
Identificação e manuseio de
limas , Identificação e manuseio
de esquadros, Medição com
paquímetro, Identificação e
manuseio de brocas ,Afiação de
ferramentas ,Furação , Rosca
manual, Utilização de EPI ,
Prática com execução de uma
peça (cantoneira) Torno:
Torneamento de superfície
cilíndrica, Torneamento de
perfilamento
Recartilha e Torneamento
Cônico.

Conhecer as ferramentas
mais adequadas ao
processo mecânico, normas
técnicas e materiais de
construção mecânica para
usinagem de peças.
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TRILHA II - SOLDADOR DE ESTRUTURAS E TUBULAÇÃO NO PROCESSO
MIG/MAG
TEMA: Soldagem de estruturas e tubulação no processo MIG/MAG
COMPONENTES CURRICULARES
Desenho Técnico Computadorizado CAD
Materiais de Construção Mecânica
Metrologia
Resistência dos materiais
Soldagem

Perfil do Professor
Curso
Superior
com
complementação
pedagógica ou Diploma de licenciado para a
Educação
Profissional;
Curso
superior
bacharelado em
Mecânica,
Automação,
Produção, Mecatrônica, Tecnologia em
Mecatrônica, Tecnologia em Automação e
Tecnologia em Mecânica.

OBJETIVO DA TRILHA
Formar profissional capaz de exercer as funções de soldador elétrico, executar soldagem
em estruturas e tubulação por meio do processo a arco elétrico MIG/ MAG, atendendo a
documentação técnica de fabricação.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Desenho Técnico Computadorizado CAD
Objetivo de aprendizagem:Conhecer e identificar as configurações do software
AUTOCAD, dominar a utilização dos diversos sistemas de Coordenadas e aplicar os
dispositivos necessários para o desenvolvimento do desenho de um projeto mecânico.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Processos criativos
(EMIFFTP04) Reconhecer
produtos, serviços e/ou
processos criativos por
meio de fruição, vivências
e reflexão crítica sobre as
funcionalidades de
ferramentas de
produtividade,
colaboração e/ou
comunicação.
Empreendedorismo
(EMIFFTP10) Avaliar as
relações entre a formação
escolar, geral e
profissional, e a
construção da carreira
profissional, analisando as
características do estágio,
do programa de
aprendizagem

Conhecer os diversos sistemas
CAD encontrados no mercado,
inicialização do desenho técnico
3D no aplicativo SolidWorks,
executar o desenho técnico 3D.
Abrir arquivos de desenhos,
salvar arquivos, alterar arquivos
de desenhos, criar novos
desenhos, criar modelos 3D e
gerar os desenhos técnicos dos
mesmos, criar arquivos
templates, bibliotecas,
contagem e impressão.

Conhecer desenhos e
projetos de construção
mecânica, inclusive
detalhamentos, seguindo
as normas, operando o
sistema convencional de
desenho e o sistema autoCAD.
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profissional, do programa
de trainee, para identificar
os programas alinhados a
cada objetivo profissional.
● Unidade curricular II – Materiais de Construção Mecânica.
Objetivo de aprendizagem:
Conhecer e identificar ligas não ferrosas mais comuns e tratamentos térmicos de ligas não
ferrosas;
Conhecer a classificação das ligas não ferrosas, polímeros de engenharia e elastômeros,
materiais compostos e materiais cerâmicos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.

Materiais poliméricos (plásticos),
aplicados a construção
mecânica: Processos de
obtenção dos materiais
poliméricos; Polímeros de base
natural; Polímeros de base
sintética; Tipos de ligações
químicas constituintes dos
polímeros. Classificações e
caracterização dos polímeros
em: Termoplásticos,
Termorrígidos e Elastômeros;
Propriedades e Caraterísticas
dos polímeros. Noções de
aditivos utilizados em
processamento de polímeros;
Aplicações dos aditivos de
acordo com a necessidade
desejada. Materiais Cerâmicos:
Noções de propriedades e
características dos materiais
cerâmicos; Tipos de cerâmicas
comuns; Tipos de cerâmicas
avançadas; Aplicação das
cerâmicas de acordo com a
necessidade de utilização.

Selecionar e definir
materiais e processos para
construção de peças,
dispositivos, máquinas e
equipamentos mecânicos;
Evidenciar a importância dos
ensaios técnicos e
propriedades mecânicas dos
materiais.

● Unidade curricular III – Metrologia
Objetivo de aprendizagem: Identificar e utilizar os instrumentos de medição dimensional
mecânica e representar de forma técnica e científica os resultados da medição através de
relatórios técnicos.

651

Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.

Régua e mesa de seno,
Rugosidade, Parâmetros de
rugosidade, Representação de
rugosidade, Projetores, Máquina
universal de medir, Medição
tridimensional, Controle
trigonométrico, Tolerância
geométrica de forma, Tolerância
geométrica de orientação,
Tolerância geométrica de
posição, Terminologia e
conceitos de metrologia,
Calibração de paquímetros e
micrômetros, Calibração de
relógios comparadores.

Fazer medições e
mensuração de grandezas
mecânicas com a utilização
de equipamentos e
instrumentos de medição
dimensional.

Unidade curricular IV – Resistência dos materiais
Objetivo de aprendizagem: Identificar o comportamento mecânico dos materiais sujeitos
ao esforços de tração, cisalhamento e torção, realizando a análise das tensões por meio de
cálculos e selecionar o material adequado a aplicação solicitada.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Processos Criativos
(EMIFFTP04) Reconhecer
produtos, serviços e/ou
processos criativos por
meio de fruição, vivências
e reflexão crítica sobre as
funcionalidades de
ferramentas de
produtividade,
colaboração e/ou
comunicação.
Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.

Fundamentos de resistência dos
materiais: Conceitos de
grandezas físicas: Área, volume
e pressão (sistemas de medição
métrico e inglês). Noções
básicas - cálculos de esforços
de Tração e Compressão:
Cargas de tração; Cargas de
compressão; Identificação de
solicitações mecânicas;
Tensões de trabalho; Diagrama
tensão x deformação. Noções
básicas de dimensionamento de
elementos sobre efeito de
cargas de tração e compressão.
Noções Básicas – esforços de
Cisalhamento: Cargas de
cisalhamento; Identificação das
solicitações de mecânicas,
devido aos esforços de
cisalhamento; Tensões de

Compreender o
comportamento de
estruturas mecânicas
sujeitas a esforços externos,
como compressão, tração e
cisalhamento;
Analisar, identificar e
calcular os esforços em
estruturas mecânicas em
equilíbrio sujeitas a esforços
externos.
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cisalhamento e de trabalho;
Noções básicas de
dimensionamento de junções,
sobre o efeito de cargas de
cisalhamento; Coeficientes de
segurança aplicados, para
cálculo e dimensionamento de
componentes afetados por
esforços de tração, compressão
e cisalhamento.
Unidade curricular V – Soldagem
Objetivo de aprendizagem: Desenvolver os procedimentos práticos de vários processos
de soldagem, aprofundando-se nos processos de soldagem MIG/MAG e TIG.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.
Empreendedorismo
(EMIFFTP12) Empreender
projetos pessoais ou
produtivos, considerando
o contexto local, regional,
nacional e/ou global, o
próprio potencial, as
características dos cursos
de qualificação e dos
cursos técnicos, do
domínio de idiomas
relevantes para o mundo
do trabalho, identificando
as oportunidades de
formação profissional
existentes no mundo do
trabalho e o alinhamento
das oportunidades ao
projeto de vida.
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente

Objeto de conhecimento

Fundamentos – Processos de
soldagem. Contextualização:
História, importância,
desenvolvimento, principais
processos de soldagem.
Processo de soldagem Oxigás:
Noções de uso do Oxiacetileno,
nos processos industriais
antigos; História; Tipos de
tochas e aplicações; Tipos de
juntas de soldagem. Processo
de Soldagem a Arco-elétrico:
Eletrodo Revestido - SMAW ou
MMA - Shielded Metal
ArcWelding ou Manual Metal
Arc;Tipos de eletrodos
revestidos e aplicações;
MIG/MAG – GMAW - Gas Metal
ArcWelding; Processo MIG –
Metal Inerte gás: tipo de gás
utilizado, tipos de soldagens e
tipos de materiais soldados,
consumíveis e aplicações.
Processo MAG – Metal ativo
gás: tipo de gás utilizado, tipos
de soldagem, tipos de materiais
soldados, consumíveis e
aplicações.Processo de
soldagem GTAW - TIG TungstenInertGas: Tipo de gás
utilizado, consumíveis aplicados
no processo, tipos de materiais

Habilidades

Conhecer os processos de
soldagem e planejar o tipo
de soldagem para cada
trabalho;
Preparar equipamentos,
acessórios, consumíveis de
soldagem e corte e peças a
serem soldadas;
Aplicar normas de
segurança, organização do
local de trabalho e meio
ambiente, valorizando a
diversidade de saberes e
vivências culturais;
Apropriar-se de
conhecimentos e
experiências que
possibilitem entender as
relações próprias do mundo
do trabalho.
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conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

soldados e aplicações técnicas.
Preparação de juntas para
soldagem: Decapagem e
limpeza de peças: chapas,
tubos e perfis. Parâmetros de
Soldagem: Ajustagem de
máquinas de soldagem:
voltagem, corrente, velocidade
de arame (consumível). EPIs –
Equipamentos de Proteção
Individual para Soldagem:
Máscara de solda, Respirador,
Óculos de proteção, Luvas de
segurança, Avental de raspa,
Calçado de segurança, Protetor
auditivo, Toucas, Polainas e
Ombreiras. Técnicas de
soldagem: Soldagem Puxando,
Empurrando, Vertical
Ascendente, Vertical
Descendente.

TRILHA III - DESENHISTA MECÂNICO
TEMA: Desenho Mecânico
COMPONENTES CURRICULARES
Automação
Desenho Técnico Computadorizado CAD
Resistência dos Materiais
Usinagem
a
Comando
Computadorizado CNC

Perfil do Professor
Curso Superior com complementação
pedagógica ou Diploma de licenciado para a
Educação Profissional: Curso superior
bacharelado em Mecânica, Automação,
Numérico Produção, Mecatrônica, Tecnologia em
Mecatrônica, Tecnologia em Automação e
Tecnologia em Mecânica.

OBJETIVO DA TRILHA
Formar profissional capaz de elaborar e detalhar desenhos de peças e de conjuntos
mecânicos, utilizando instrumentos e software de CAD (desenho assistido por computador),
seguindo normas técnicas.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Desenho Técnico Computadorizado CAD
Objetivo de aprendizagem: Conhecer e identificar as configurações dos softwares CAD,
modelando, especificando, montando e detalhando os desenhos de um projeto mecânico,
conforme normas técnicas ABNT.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Processos criativos
(EMIFFTP04) Reconhecer
produtos, serviços e/ou
processos criativos por
meio de fruição, vivências
e reflexão crítica sobre as
funcionalidades de
ferramentas de
produtividade,
colaboração e/ou
comunicação.
Empreendedorismo
(EMIFFTP10) Avaliar as
relações entre a formação
escolar, geral e
profissional, e a
construção da carreira
profissional, analisando as
características do estágio,
do programa de
aprendizagem
profissional, do programa
de trainee, para identificar
os programas alinhados a
cada objetivo profissional.

Controle e Processos
industriais. Elaborar e detalhar
desenhos de peças e de
conjuntos mecânicos, utilizando
instrumentos e software de CAD
3D (desenho assistido por
computador), seguindo normas
técnicas. Aplicar
conhecimentos adquiridos no
desenho de conjuntos e chapas
metálicas. Desenho de
perspectivas Isométricas.
Cotagem; Impressão, Exercícios
aplicando os conhecimentos
adquiridos neste módulo e nos
módulos anteriores. Introdução
ao desenho de conjuntos.
Biblioteca de componentes
(parafusos, porcas e arruelas)
Exercícios aplicando os
conhecimentos adquiridos neste
módulo e nos módulos
anteriores. Confecção de um
projeto completo. Detalhamento
dos componentes, desenho dos
conjuntos e subconjuntos, lista
de materiais.

Conhecer desenhos e
projetos de construção
mecânica, inclusive
detalhamentos, seguindo
as normas;
Conhecer o sistema
convencional de desenho e
no sistema auto-CAD.

Unidade curricular II – Automação
Objetivo de aprendizagem: Interpretar e dimensionar dos sistemas de esquemas ar
comprimido, pneumáticos, eletropneumáticos, hidráulicos e eletrohidráulicos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.

Desenvolvimento da técnica do
ar comprimido, propriedades
físicas do ar, leis físicas dos
gases, princípio de pascal,
sistemas de unidades,
elementos de produção de ar
comprimido compressores,
reservatórios,
desumidificadores;
Resfriadores, redes de

Projetar e desenvolver
peças e equipamentos
mecânicos e sistemas de
automação Industrial;
Dimensionar cilindros,
válvulas, calcular vazões de
ar e fluidos.
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distribuição do ar comprimido,
unidades de condicionamento
do ar comprimido; lubrifil;
manômetro, dimensionamento
de compressores,
dimensionamento de secadores,
dimensionamento de redes;
cilindros pneumáticos, válvulas
pneumáticas,tipos e construção,
identificação, aplicação e
acionamento de válvulas
direcionais, válvulas de
bloqueio, válvulas de controle
de fluxo; válvulas de controle de
pressão, especificação de
válvulas, simbologias aplicada
aos circuitos hidropneumáticos,
diagramas de circuitos, prática
de circuitos hidropneumáticos,
na automação de
equipamentos.
Unidade curricular III – Resistência dos materiais
Objetivo de aprendizagem: Identificar o comportamento mecânico dos materiais sujeitos a
esforços de flexão, realizando a análise das tensões, por meio de cálculos, e selecionar o
material adequado a aplicação solicitada.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Processos Criativos
(EMIFFTP04) Reconhecer
produtos, serviços e/ou
processos criativos por
meio de fruição, vivências
e reflexão crítica sobre as
funcionalidades de
ferramentas de
produtividade,
colaboração e/ou
comunicação.
Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.

Estudo dos momentos aplicados
em vigas ,vínculo das vigas,
Vigas gerber, estudo dos
momentos aplicados em planos
diferentes, estudo dos esforços
cortantes, estudo da viga
inclinada módulo de resistência
à flexão, estudo da flexão,
avaliação do momento torso,
módulo de resistência à torção,
diagrama das tensões,
solicitações compostas, estudo
da flambagem quadro
comparativo de fórmulas no
estudo da resistência dos
materiais e energia armazenada
nas deformações.

Compreender o
comportamento de
estruturas mecânicas
sujeitas a esforços externos,
como compressão, tração e
cisalhamento;
Analisar, identificar e
calcular os esforços em
estruturas mecânicas em
equilíbrio sujeitas a esforços
externos.
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Unidade curricular IV – Usinagem a Comando Numérico Computadorizado CNC
Objetivo de aprendizagem:Desenvolver fundamentos técnicos e científicos de
programação e operação de máquinas computadorizadas para usinagem de peças
mecânicas seriadas, respeitando procedimentos e normas técnicas, de qualidade, de saúde
e segurança e de meio ambiente.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Torno CNC- identificação do
equipamento e acessórios,
Introdução do sistema de
programação (Mach 9, Fanuc
21),Estudo da peça,final e bruta,
Processo a utilizar,
Ferramental voltado ao torno,
Conhecimentos dos parâmetros
físicos e sistema de
programação, Definição dos
parâmetros de corte em função
do material e ferramentas,
Prescetar as ferramentas,
Simular os testes de segurança
e operar a máquina.

Identificar as máquinas CNC
e elaborar programas;
Preparar as máquinas para
operação (Preset);
Operar as máquinas CNC
com aplicação do programa
elaborado.

TRILHA IV - OPERADOR DE TORNO COM COMANDO NUMÉRICO
COMPUTADORIZADO
TEMA: Operação de Torno com Comando Numérico Computadorizado
COMPONENTES CURRICULARES

Perfil do Professor
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Automação
Desenho Técnico Computadorizado CAD
Usinagem
a
Comando
Computadorizado CNC

Curso Superior com complementação
pedagógica ou Diploma de licenciado para a
Educação Profissional: Curso superior
bacharelado em Mecânica, Automação,
Numérico
Produção, Mecatrônica, Tecnologia em
Mecatrônica, Tecnologia em Automação e
Tecnologia em Mecânica.

OBJETIVO DA TRILHA
Formar um profissional capaz de programar e operar torno ou centro de
torneamento controlados por comandos numéricos computadorizados, interpretar desenho
técnico, aplicar técnicas de medição, especificar materiais, suportes de ferramentas,
ferramentas de corte em metal duro e insumos aplicados ao processo de usinagem CNC.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Desenho Técnico Computadorizado CAD
Objetivo de aprendizagem: Conhecer e identificar as configurações dos softwares CAD,
modelando, especificando, montando e detalhando os desenhos de um projeto mecânico,
realizando a interligação entre os setores de projetos e célula produtiva.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Processos criativos
(EMIFFTP04) Reconhecer
produtos, serviços e/ou
processos criativos por
meio de fruição, vivências
e reflexão crítica sobre as
funcionalidades de
ferramentas de
produtividade,
colaboração e/ou
comunicação.
Empreendedorismo
(EMIFFTP10) Avaliar as
relações entre a formação
escolar, geral e
profissional, e a
construção da carreira
profissional, analisando as
características do estágio,
do programa de
aprendizagem
profissional, do programa
de trainee, para identificar
os programas alinhados a
cada objetivo profissional.

Controle e Processos
industriais. Elaborar e detalhar
desenhos de peças e de
conjuntos mecânicos, utilizando
instrumentos e software de CAD
3D (desenho assistido por
computador), seguindo normas
técnicas. Aplicar
conhecimentos adquiridos no
desenho de conjuntos e chapas
metálicas. Desenho de
perspectivas Isométricas.
Cotagem; Impressão, Exercícios
aplicando os conhecimentos
adquiridos neste módulo e nos
módulos anteriores. Introdução
ao desenho de conjuntos.
Biblioteca de componentes
(parafusos, porcas e arruelas)
Exercícios aplicando os
conhecimentos adquiridos neste
módulo e nos módulos
anteriores. Confecção de um
projeto completo. Detalhamento
dos componentes, desenho dos
conjuntos e subconjuntos, lista
de materiais.

Conhecer desenhos e
projetos de construção
mecânica, inclusive
detalhamentos, seguindo as
normas;
Conhecer o sistema
convencional de desenho e
o sistema auto-CAD.
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● Unidade curricular II – Automação
Objetivo de aprendizagem: Interpretar e dimensionar os sistemas de esquemas ar
comprimido, pneumáticos, eletropneumáticos, hidráulicos e eletrohidráulicos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.

Introdução a hidráulica, princípio
de pascal, transmissão de força
hidráulica, sistemas de
unidades, bombas hidráulicas,
dimensionamento e
especificações de válvulas,
dimensionamento e
especificações de circuitos,
fluídos hidráulicos, elementos
de interligação, conexão e
vedações, trocadores de calor e
acumuladores, simbologia
aplicada aos, circuitos
hidráulicos, diagrama de
circuitos hidráulicos, técnicas de
comandos, eletropneumáticos e
eletro-hidráulico, software de
simulação.

Projetar e desenvolver
peças e equipamentos
mecânicos e sistemas de
automação Industrial;
Dimensionar cilindros,
válvulas, calcular vazões de
ar e fluidos e montar
circuitos hidráulicos e
eletrohidráulicos.

● Unidade curricular III – Usinagem a Comando Numérico Computadorizado CNC
Objetivo de aprendizagem: Desenvolver fundamentos técnicos e científicos de
programação e operação de máquinas computadorizadas para usinagem de peças
mecânicas, respeitando procedimentos e normas técnicas, de qualidade, de saúde e
segurança e de meio ambiente.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar

Usinar peças de metais ferrosos
e não-ferrosos, preparar e
ajustar máquinas de usinagem
CNC. Ajustar ferramentas,
realizar testes e controle de
ferramental. Documentar
atividades tais como
preenchimento de fichas de
controle de produção,
resultados do controle
estatístico do processo,
referências das peças,

Identificar as máquinas CNC
e fazer programas;
Preparar as máquinas para
operação (Preset);
Operar as máquinas CNC
com aplicação do programa
elaborado.

659

e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

atualização dos leiautes de
ferramentas e ocorrências de
manutenção das máquinas.
Trabalham seguindo normas de
segurança, higiene, qualidade e
preservação ambiental e assim
valorizando a diversidade de
saberes e vivências culturais e
apropriar-se de conhecimentos
e experiências que lhe
possibilitem entender as
relações próprias do mundo do
trabalho.

Orientações metodológicas
Diversas são as metodologias que se podem utilizar no desenvolvimento dessa
trilha, então deve ser o objetivo da ação do docente oportunizar aos estudantes a ter uma
visão mais ampla do Mundo do Trabalho. Dentre as metodologias está o desenvolvimento
de projetos interdisciplinares através de aulas práticas em laboratórios mecânicos na qual o
estudante se torna eixo central dessa aprendizagem das mais variadas metodologias ativas.
Recursos
●
●
●
●
●
●
●
●

Laboratórios de Usinagem Convencional.
Laboratório de Soldagem.
Laboratório de Ensaios e Metalografia.
Laboratório de Metrologia.
Laboratório de CNC.
Laboratório Automação.
Laboratório de CAD.
Laboratório de Desenho Técnico.
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Técnico em Automação Industrial
Eixo: Controle e Processos Industriais

Professores Colaboradores-Elaboradores
Prof. Ronnan Fonseca Romero
Prof. Romário de Souza coelho
RESUMO – APRESENTAÇÃO
O profissional formado em Técnico para Automação Industrial é habilitado para
desenvolver e integrar soluções para sistemas de automação visando a medição e o
controle de variáveis em processos industriais, considerando as normas, os padrões e os
requisitos técnicos de qualidade, saúde e segurança e de meio ambiente, e empregar
programas de computação e redes industriais no controle de processos industriais.

Habilitação Profissional
Carga Horária Semanal
Carga Horária do curso

Técnico Automação Industrial
23
1472 horas

CERTIFICAÇÕES INTERMEDIÁRIAS
Trilha
Certificação
Operador em Linha de Montagem de
1º Trilha
Eletroeletrônicos
2º Trilha
Montador de Equipamentos Eletroeletrônicos
3º Trilha
Reparador de Circuitos Eletrônicos
4º Trilha
Instrumentista Industrial

Equipamentos

OBJETIVOS
Objetivo geral
Formar alunos nas disciplinas do Novo Ensino Médio para poder prosseguir em seus
estudos em nível superior e com condições para o desenvolvimento de competências
profissionais, técnicas e humanas necessárias para realização das atividades ou funções
específicas, seguindo padrões de qualidade e produtividade requeridos pela natureza do
trabalho do Técnico em Automação Industrial.
Objetivos específicos





Compreender aspectos da programação de computação e redes industriais no
controle de processos industriais;
Planejar, controlar e executar a instalação e a manutenção de equipamentos
automatizados e/ou sistemas robotizados para controle de processos industriais;
Realizar medições, testes e calibrações em equipamentos eletroeletrônicos
empregados em controle de processos industriais;
Instalar, configurar e operar tecnologias de manufatura aditiva, sistemas ciberfísicos
e processos de produção com a internet das coisas;
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Reconhecer tecnologias inovadoras presentes no segmento visando a atender as
transformações digitais na sociedade;
Realizar especificações, projetos, instalações, medições, testes, diagnósticos e a
calibração de equipamentos e sistemas automatizados;
Executar procedimentos de controle de qualidade, operação e gestão de sistemas
automatizados e controle de processos.

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
O Técnico em Automação Industrial deverá possuir uma formação geral e humanística, que
lhe permita:













Desenvolver e integrar soluções para sistemas de automação visando à medição e
ao controle de variáveis em processos industriais, considerando as normas, os
padrões e os requisitos técnicos de qualidade, saúde e segurança e de meio
ambiente.
Empregar programas de computação e redes industriais no controle de processos
industriais.
Planejar, controlar e executar a instalação e a manutenção de equipamentos
automatizados e/ou sistemas robotizados para controle de processos industriais.
Realizar medições, testes e calibrações em equipamentos eletroeletrônicos
empregados em controle de processos industriais.
Instalar, configurar e operar tecnologias de manufatura aditiva, sistemas ciberfísicos
e processos de produção com internet das coisas.
Reconhecer tecnologias inovadoras presentes no segmento visando a atender às
transformações digitais na sociedade.
Realizar especificação, projeto, instalação, medição, teste, diagnóstico e calibração
de equipamentos e sistemas automatizados.
Executar procedimentos de controle de qualidade, operação e gestão de sistemas
automatizados e controle de processos.
Para atuação como Técnico em Automação Industrial, são fundamentais:
Conhecimentos e saberes relacionados aos processos de planejamento e
implementação de processos automatizados de modo a assegurar a saúde e a
segurança dos trabalhadores e dos usuários.
Conhecimentos e saberes relacionados à sustentabilidade do processo produtivo, às
técnicas e aos processos de produção, às normas técnicas, à liderança de equipes,
à solução de problemas técnicos e trabalhistas e à gestão de conflitos.

PERFIL PROFISSIONAL DE SAÍDAS INTERMEDIÁRIAS
1º Semestre do 2º Ano
- Operador em Linha de Montagem de Equipamentos Eletroeletrônicos.
2º Semestre do 2º Ano
- Montador de Equipamentos Eletroeletrônicos.
1º Semestre do 3º Ano
- Reparador de Circuitos Eletrônicos.
2º Semestre do 3º Ano
- Instrumentista Industrial.
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO
Trilhas

Componentes Curriculares

Carga
Semanal
3
3
5
2

Eletricidade
Automação Industrial
Trilha
I
–
Eletrônica Digital
Operador
em
Sistema de Informação
Linha
de
Montagem
de Segurança e Higiene do 2
Trabalho
Equipamentos
Desenho
Assistido
por
Eletroeletrônicos
3
Computador
Medidas Elétricas
5
Carga Horária da Trilha I
23 aulas
Eletricidade
3
Automação Industrial
3
5
Trilha
II
– Eletrônica Analógica
Montador
de Sistema de Informação
2
Equipamentos
Desenho
Assistido
por
2
Eletroeletrônicos
Computador
Instalações Elétricas
5
Microcontroladores
3
Carga Horária da Trilha II
23 aulas
Automação Industrial
3
Proteção e Comando
5
Trilha
III
–
Eletrônica Industrial
3
Reparador
de
Redes
de
Automação
Circuitos
2
Industrial
Eletrônicos
Máquinas Elétricas
5
Projeto Integrador
5
Carga Horária da Trilha III
23 aulas
Automação Industrial
5
Projetos Elétricos
5
Trilha
IV
–
Robótica Industrial
3
Instrumentista
Controlador
Lógico
Industrial
5
Programável
Projeto Integrador
5
Carga Horária da Trilha IV
23 aulas
Carga Horária total do curso técnico em Automação Industrial
TRILHA I – OPERADOR
ELETROELETRÔNICOS

EM

LINHA

DE

Horária Carga
Horária
Semestral
48
48
80
32

MONTAGEM

32
45
80
368 horas
48
48
80
32
32
80
48
368 horas
48
80
48
32
80
80
80
80
48
80
80
368 horas
1472 horas

DE

EQUIPAMENTOS

TEMA: Operação em sistemas eletroeletrônicos
COMPONENTES
CURRICULARES

Eletricidade

Perfil do Professor
Curso Superior em Engenharia Eletrônica, Engenharia Elétrica,
Engenharia Mecânica, Engenharia de Controle e Automação,
Tecnologia em Automação, Tecnologia em Mecatrônica, Engenharia
de Produção Mecânica, com complementação pedagógica; ou outros
Bacharelados comcomplementação pedagógica; ou outros Cursos de
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Tecnologia, em cujo Histórico Escolar constem as disciplinas
elencadas, com complementação pedagógica; ou Curso Emergencial
de Licenciatura Plena de Formação de Professores na área.
Curso Superior em Engenharia Mecânica, Engenharia de Controle e
Automação, Engenharia de Produção Mecânica, Engenharia
mecatrônica, Tecnologia em Automação, Tecnologia em Mecânica,
Tecnologia em Mecatrônica, com complementação pedagógica; ou
Automação
outros Bacharelados com complementação pedagógica; ou outros
Industrial
Cursos de Tecnologia, em cujo Histórico Escolar constem as
disciplinaselencadas, com complementação pedagógica; ou Curso
Emergencial de Licenciatura Plena de Formação de professores na
área.
Curso Superior em Engenharia Eletrônica, Engenharia Elétrica,
Engenharia de Controle e Automação, Tecnologia em Automação,
Tecnologia em Mecatrônica, com complementação pedagógica; ou
Eletrônica Digital
outros Cursos de Tecnologia, em cujo Histórico Escolar constem as
disciplinas elencadas, com complementação pedagógica; ou Curso
Emergencial de Licenciatura Plena de Formação de Professores na
área.
Curso Superior em Sistemas de Informação, Ciências da
Computação, Engenharia da Computação, Tecnologia da Informação
e Comunicação, Tecnologia da Computação, Tecnologia de
Desenvolvimento de Sistemas, Administração de Sistemas de
Sistemas
de
informação, com complementação pedagógica; ou outros
Informação
Bacharelados com complementação pedagógica; ou outros Cursos
de Tecnologia, em cujo Histórico Escolar constem as disciplinas
elencadas, com complementação pedagógica; ou Curso Emergencial
de Licenciatura Plena deFormação de Professores na área.
Curso Superior em Segurança do Trabalho, Tecnologia em
Segurança no Trabalho, com complementação pedagógica; ou outros
Segurança
e Bacharelados com complementação pedagógica; ou outros Cursos
Higiene do Trabalho de Tecnologia, em cujo Histórico Escolar constem as disciplinas
elencadas, com complementaçãopedagógica; ou Curso Emergencial
de Licenciatura Plena deFormação de Professores na área.
Curso Superior em Engenharia Mecânica, Engenharia de Controle e
Automação, Engenharia de Produção Mecânica, Engenharia
mecatrônica, Tecnologia em Automação, Tecnologia em Mecânica,
Tecnologia em Mecatrônica, com complementação pedagógica; ou
Desenho Assistido
outros Bacharelados com complementação pedagógica; ou outros
por Computador
Cursos de Tecnologia, em cujo Histórico Escolar constem as
disciplinas elencadas, com complementação pedagógica; ou Curso
Emergencialde Licenciatura Plena de Formação de Professores na
área.
Curso Superior emEngenharia Mecânica, Engenharia de Controle e
Automação,Engenharia de Produção Mecânica, Engenharia
mecatrônica,Tecnologia em Automação, Tecnologia em Mecânica,
Tecnologia em Mecatrônica, com complementação pedagógica; ou
Medidas Elétricas
outros Bacharelados com complementação pedagógica; ou outros
Cursos de Tecnologia, em cujo Histórico Escolar constem as
disciplinas elencadas, com complementação pedagógica; ou Curso
Emergencialde Licenciatura Plena de Formação de Professores na
área.

668

OBJETIVO DA TRILHA
Prover conceitos e conhecimentos básicos para que o(a) estudante possa, ao final
da trilha, ter condições de executar a função de Operador em Linha de Montagem de
Equipamentos Eletroeletrônicos.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Eletricidade
Objetivo de aprendizagem:
Compreender os conceitos básicos envolvidos no processo de utilização da energia elétrica;
Realizar o dimensionamento de componentes elétricos básicos utilizados em circuitos de
baixa complexidade.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Circuitos e dispositivos elétricos;
Instrumentos de medição;
Sistemas de unidades e
grandezas elétricas;
Circuitos em corrente contínua,
Leis de Kirchhoff e
superposição;
Teoremas de Norton e
Thevenin;
Capacitores e indutores em
corrente contínua.

Identificar e descrever os
fenômenos, princípios
envolvidos e o
funcionamento de circuitos e
dispositivos elétricos;
Conhecer os métodos de
utilização dos instrumentos
de medição de resistência
elétrica, corrente e tensão e
as interpretações de suas
leituras;
Calcular, analisar e
dimensionar grandezas
elétricas de circuitos,
dispositivos e equipamentos
elétricos utilizando
instrumentos adequados;
Dimensionar e analisar
circuitos elétricos em
corrente contínua utilizando
as leis de Kirchoff e
superposição;
Compreender a redução de
circuitos através de Norton e
Thevenin;
Compreender a definição de
capacitores e indutores e
suas devidas associações
em corrente contínua.

● Unidade curricular II – Automação Industrial
Objetivo de aprendizagem: Conhecer, dimensionar e compreender o funcionamento de
componentes mecânicos utilizados em máquinas e equipamentos industriais.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Uniões móveis e permanentes,
eixos e árvores, acoplamentos,
chavetas, mancais, rolamentos
e molas;

Classificar e especificar
elementos utilizados na
construção de máquinas e
equipamentos, tais como:
uniões móveis e
permanentes, eixos e
árvores, acoplamentos,
chavetas, mancais,
rolamentos e molas;
Compreender o
funcionamento e realizar o
dimensionamento de
sistemas de transmissão por
polias e correias,
engrenagens, correntes,
cabo de aço e moto
redutores.

Sistemas de transmissão por
polias e correias, engrenagens,
correntes, cabo de aço e moto
redutores.

● Unidade curricular III – Eletrônica Digital
Objetivo de aprendizagem: Conhecer, compreender o funcionamento e aplicar
componentes utilizados em eletrônica digital para propor soluções de acordo com as
necessidades apresentadas em aplicações requisitadas.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,

Objeto de conhecimento

Habilidades

Sistemas de numeração
(binário, octal, decimal e
hexadecimal);
Operações com números
binários através de portas
lógicas (NOT, AND, OR,

Conhecer os sistemas de
numeração existentes e
suas principais
características;
Realizar operações com
números binários utilizando
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utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

XOR,...);
Tabela Verdade, Teorema de
De Morgan e Mapa de
Karnaugh;
Circuitos integrados de portas
lógicas, datasheet;
Conversão BCD;
Multiplexador, codificador digital
e função booleana;
Circuitos aritméticos digitais de
soma e subtração;
Circuitos sequenciais:
Latch RS, Latch D, Flip-Flop D,
Flip-Flop JK;
Registradores;
Contador Síncrono e
Assíncrono.

portas lógicas;
Construir a tabela verdade
para obter a expressão
lógica de um circuito digital e
aplicar os teoremas e mapas
para otimização dos
circuitos;
Identificar e caracterizar as
funções de circuitos
integrados digitais básicos
efetuando a leitura de um
datasheet;
Realizar conversões entre
sistemas de numeração;
Conhecer e compreender o
funcionamento de circuitos
multiplexadores e
codificadores digitais e gerar
funções booleanas através
destes;
Realizar operações
matemáticas com circuitos
digitais;
Compreender o
funcionamento de circuitos
digitais sequenciais;
Aprender como funcionam
os circuitos registradores;
Conhecer os circuitos
integrados que realizam
contagem de bits e suas
variações.

● Unidade curricular IV – Sistema de Informação
Objetivo de aprendizagem: Conhecer, compreender o funcionamento e utilizar sistemas
computacionais para suprir as necessidades de utilização de acordo com a situação
requerida.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano

Objeto de conhecimento

Habilidades

Histórico da computação,
definições de hardware,
software e seus periféricos;

Aprender como surgiram os
computadores, sua
evolução, principais
características e
componentes periféricos
utilizados;
Saber diferenciar sistemas
operacionais entre si;
Aprender o que são vírus de
computador e quais são as

Definição e diferenças entre
sistemas operacionais;
Definição de vírus e antivírus;
Noções de internet, intranet,
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pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

browsers e NET 2.0;
Softwares para edição de
textos, planilhas, vídeos e
apresentações do ambiente
Windows e software livre.

formas de evitá-los e tratar
quando o computador for
infectado;
Conhecer os navegadores
mais utilizados para acessar
a internet e como fazê-lo de
forma segura;
Conhecer os principais
softwares utilizados na
elaboração de documentos,
tais como: edição de textos,
planilhas de cálculos e
apresentações de slides no
ambiente Windows e outros
sistemas operacionais.

● Unidade curricular V – Segurança e Higiene no Trabalho
Objetivo de aprendizagem: Compreender a necessidade de executar serviços e realizar
trabalhos dentro das exigências normativas para evitar, reduzir o risco e proteger terceiros
de acidentes do trabalho.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à
convivência cidadã no
trabalho, considerando os
seus próprios valores e
crenças, suas aspirações
profissionais, avaliando o
próprio comportamento
frente ao meio em que
está inserido, a
importância do respeito às
diferenças individuais e a
preservação do meio
ambiente.
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo

Objeto de conhecimento

Habilidades

Condições ambientais de
trabalho: técnicas preventivas
de preservação do meio
ambiente;

Realizar, de maneira
sustentável, as atividades
relativas ao meio ambiente;
Compreender a importância
de manter o pleno
funcionamento e a higiene
de equipamentos de
proteção e segurança;
Conhecer o histórico e
marcos legais da segurança
no trabalho;
Compreender a importância
de evitar e reduzir os riscos
de acidentes no trabalho sob
vários aspectos;
Conhecer como se dá o
procedimento de
comunicação de acidente do
trabalho;
Compreender a necessidade
e saber como executar os
primeiros socorros e quais
equipamentos são
necessários para montar
uma caixa de primeiros
socorros;
Conhecer e compreender a

Manutenção preventiva e a
higienização de todos os
equipamentos de proteção
individual e de segurança;
Qualidade de vida e histórico da
segurança no trabalho;
Consequências do acidente no
trabalho (aspecto humano,
social e econômico);
Comunicação de acidente do
trabalho (CAT);
Primeiros socorros / Caixa de
emergência;
Comissão interna de prevenção
de acidentes – CIPA;
Equipamentos de proteção
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objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

individual – EPI´s – NR6;
Mapeamento de riscos
ambientais, classificação dos
riscos ambientais, critérios para
elaboração do mapa;
Formas e condições de
incêndio, causas e prevenção e
sistemas de combate a
incêndio;
Noções de Segurança em
Automação: Normas
Regulamentadoras de
segurança.

necessidade da instalação
de uma Comissão interna de
prevenção de acidentes
dentro de uma empresa;
Conhecer quais são, como
utilizar e qual a aplicação
adequada dos
equipamentos de proteção
individual;
Fazer o mapeamento e
classificação de riscos
ambientais;
Reduzir e evitar o risco de
incêndio e aplicar técnicas
para combatê-lo;
Conhecer as normas
regulamentadoras
envolvidas na Automação.

● Unidade curricular VI – Desenho Assistido por Computador
Objetivos de aprendizagem:
Conhecer as padronizações de desenhos técnicos mecânicos;
Realizar desenhos de peças, componentes discretos utilizando software específico para
este fim.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.
(EMIFFTP06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas, criativas e
inovadoras para
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ ou à
comunicação, observando
a necessidade de seguir
as boas práticas de
segurança da informação
no uso das ferramentas.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Introdução ao Desenho Técnico:
normas, dimensionamento e
escalas;

Aprender conceitos
introdutórios necessários
para o desenvolvimento de
desenhos técnicos
industriais;
Conhecer as características
e parâmetros envolvidos no
processo de produção de
desenhos técnicos;
Utilizar software de auxílio
ao desenho para elaborar
desenhos técnicos de
acordo com as
padronizações regidas pelas
normativas e legislações
nacionais e internacionais.

Vistas, Projeções, Cortes,
Perspectivas e Cotagem;
Utilização de software de
desenho técnico: layout, entrada
de comandos, comandos de
visualização, sistemas de
coordenadas, comandos
auxiliares, comandos básicos,
modificação de propriedades.
Criação de: blocos; textos,
padrões de cotagem; Layout
dos Desenhos.
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● Unidade curricular VII – Medidas Elétricas
Objetivo de aprendizagem: Compreender conceitos básicos para a realização de
medições elétricas em diversos sistemas e aplicar os instrumentos e estratégias de medição
adequados para cada situação.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.

Lei de ohm;

Aplicar os conhecimentos de
circuitos elétricos básicos
para realizar medições
nestes;
Aplicar conhecimentos para
a otimização na exposição
das informações sobre
circuitos elétricos;
Compreender o
comportamento elétrico dos
componentes sob as
diversas formas de
associação em circuitos;
Conhecer e utilizar a matriz
de contatos para montagem
de circuitos elétricos;
Conhecer e compreender o
funcionamento do
multímetro, levando em
conta seus parâmetros
envolvidos;
Efetuar cálculos para
comprovar o funcionamento
dos componentes elétricos;
Conhecer e compreender o
funcionamento do
terrômetro, levando em
conta os parâmetros
envolvidos;
Aprender o que são as
formas de onda, seus
parâmetros e qual sua
utilização em circuitos
elétricos;
Conhecer e compreender o
funcionamento do gerador
de funções e do
osciloscópio, levando em
conta seus parâmetros
envolvidos.

Notação científica e
multiplicadores;
Associação de resistores;
Utilização de matriz de contatos;
Utilização de multímetro;

(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Medidas de tensão e corrente
em circuitos;
Comprovação de resultados
através de Cálculos teóricos;
Utilização de Terrômetro;
Formas de onda: período,
frequência, valor eficaz e valor
de pico;
Gerador de funções e
osciloscópio.
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TRILHA II – MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS
TEMA: Equipamentos eletroeletrônicos
COMPONENTES
CURRICULARES

Perfil do Professor

Curso Superior em Engenharia Eletrônica, Engenharia Elétrica,
Engenharia Mecânica, Engenharia de Controle e Automação,
Tecnologia em Automação, Tecnologia em Mecatrônica, Engenharia
de Produção Mecânica, com complementação pedagógica; ou outros
Eletricidade
Bacharelados com complementação pedagógica; ou outros Cursos
de Tecnologia, em cujo Histórico Escolar constem as disciplinas
elencadas, com complementação pedagógica; ou Curso Emergencial
de Licenciatura Plena de Formação de Professores na área.
Curso Superior em Engenharia Mecânica, Engenharia de Controle e
Automação, Engenharia de Produção Mecânica, Engenharia
mecatrônica, Tecnologia em Automação, Tecnologia em Mecânica,
Tecnologia em Mecatrônica, com complementação pedagógica; ou
Automação
outros Bacharelados com complementação pedagógica; ou outros
Industrial
Cursos de Tecnologia, em cujo Histórico Escolar constem as
disciplinas elencadas, com complementação pedagógica; ou Curso
Emergencial de Licenciatura Plena de Formação de Professores na
área.
Curso Superior em Sistemas de Informação, Ciências da
Computação, Engenharia da Computação, Tecnologia da Informação
e Comunicação, Tecnologia da Computação, Tecnologia de
Desenvolvimento de Sistemas, Administração de Sistemas de
Sistemas
de informação, com complementação pedagógica; ou outros
Informação
Bacharelados com complementação pedagógica; ou outros Cursos
de Tecnologia, em cujo HistóricoEscolar constem as disciplinas
elencadas, com
complementação pedagógica; ou Curso
Emergencial de Licenciatura Plena de Formação de Professores na
área.
Curso Superior em Engenharia Mecânica, Engenharia de Controle e
Automação, Engenharia de Produção Mecânica, Engenharia
mecatrônica, Tecnologia em Automação, Tecnologia em Mecânica,
Tecnologia em Mecatrônica, com complementação pedagógica; ou
Desenho Assistido
outros Bacharelados com complementação pedagógica; ou outros
por Computador
Cursosde Tecnologia, em cujo Histórico Escolar constem as
disciplinas elencadas, com complementação pedagógica; ou Curso
Emergencial de Licenciatura Plena de Formação de Professores na
área.
Curso Superior em Engenharia Eletrônica, Engenharia Elétrica,
Engenharia Mecânica, Engenharia de Controle e Automação, com
complementação pedagógica; ou outros Bacharelados com
Eletrônica Analógica complementação pedagógica; ou outros Cursos de Tecnologia, em
cujo Histórico Escolar constem as disciplinas elencadas, com
complementação pedagógica; ou Curso Emergencial de Licenciatura
Plena de Formação de Professores na área.
Curso Superior em Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica,
Engenharia Mecânica, Engenharia de Controle e Automação,
Instalações Elétricas Tecnologia em Mecatrônica, Tecnologia em Automação, Engenharia
de Produção Mecânica, com complementação pedagógica; ou outros
Bacharelado em cujo Histórico Escolar constem as disciplinas
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elencadas, com complementação pedagógica; ou outros Cursos de
Tecnologia, em cujo Histórico Escolar constem as disciplinas
elencadas, com complementação pedagógica; ou Curso Emergencial
de Licenciatura Plena de Formação de Professores na área.
Curso Superior em Engenharia Eletrônica, Engenharia Elétrica,
Engenharia Mecânica, Engenharia de Controle e Automação,
Tecnologia em Automação, Tecnologia em Mecatrônica, Engenharia
de Produção Mecânica, com complementação pedagógica; ou outros
Bacharelados comcomplementação pedagógica; ou outros Cursos de
Tecnologia, em cujo Histórico Escolar constem as disciplinas
elencadas, com complementação pedagógica; ou Curso Emergencial
de Licenciatura Plena de Formação de Professores na área.

OBJETIVO DA TRILHA
Prover conceitos e conhecimentos básicos para que o(a) estudante possa, ao final
da trilha, ter condições de executar a função de Montador de Equipamentos
Eletroeletrônicos.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Eletricidade
Objetivo de aprendizagem: Aprender conceitos intermediários sobre o comportamento de
componentes elétricos em corrente alternada.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante

Funções Senoidais e conceitos
de fasor;

Conhecer as funções
senoidais, sua visualização
como fasores e aplicação
em circuitos elétricos;
Compreender como são
mostrados os fasores de
resistores, indutores e
capacitores;
Compreender os conceitos
de potência complexa, bem
como os parâmetros
envolvidos;
Fazer os cálculos
necessários para correção
do fator de potência;
Realizar medições de
potência em circuitos
monofásicos;
Conhecer e compreender os
conceitos envolvidos em
ligações trifásicas;
Realizar medições de

Relações Fasoriais para R, L e
C;
Potência complexa (aparente,
ativa e reativa) e o fator de
potência;
Correção de fator de potência;
Medições de potência
monofásica;
Circuitos trifásicos balanceados
com ligação estrela e triângulo;
Potência em circuitos trifásicos
equilibrados.
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argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

potência em circuitos
trifásicos.

● Unidade curricular II – Automação Industrial
Objetivo de aprendizagem: Conhecer e compreender a aplicação da pneumática e
eletropneumática para automação de sistemas de produção industrial.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Importância do ar comprimido e
suas propriedades físicas;

Compreender a importância
da utilização do ar
comprimido e as
propriedades físicas
relativas a este processo;
Conhecer e compreender o
processo de produção e
preparação do ar
comprimido, tipos de
compressores,
refrigeradores, secadores e
filtros;
Conhecer como é feita a
distribuição do ar
comprimido em um sistema
pneumático;
Conhecer os tipos de
atuadores pneumáticos;
Realizar o dimensionamento
de atuadores pneumáticos
para aplicação em sistemas
automatizados;
Conhecer os tipos, as
características e a
simbologia de válvulas de
controle direcional;
Conhecer, compreender o
funcionamento e montar
circuitos com diversos tipos
de componentes
eletropneumáticos.

Produção e preparação do ar
comprimido;
Distribuição do ar comprimido;
Atuadores pneumáticos;
Dimensionamento de atuadores
pneumáticos;
Válvula de controle direcional;
Componentes utilizados em
eletropneumática.
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● Unidade curricular III – Eletrônica Analógica
Objetivos de aprendizagem:
Compreender o funcionamento de componentes eletrônicos básicos e intermediários bem
como sua aplicação em equipamentos diversos;
Realizar reparos de baixa e média complexidade em equipamentos eletrônicos e propor
soluções para aplicação em diversas situações requisitadas.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Física dos semicondutores;

Compreender o
funcionamento e a aplicação
de semicondutores na
eletrônica analógica;
Compreender o
funcionamento do diodo e
sua aplicação em corrente
contínua;
Conhecer o funcionamento
do led, optoacoplador e
fotodiodo;
Conhecer o funcionamento e
aplicação dos circuitos
retificadores;
Entender o funcionamento
do capacitor como filtro para
os circuitos retificadores;
Conhecer os circuitos
reguladores de tensão e a
utilização do diodo Zener
como regulador;
Conhecer os tipos de
transistores e suas
principais características e
parâmetros;
Conhecer aplicações dos
transistores;
Compreender o
funcionamento do
amplificador operacional;
Conhecer as estruturas
amplificadoras: inversor,
somador inversor, não
inversor, buffer, somador
não inversor e subtrator;
Compreender o
funcionamento dos circuitos
osciladores básicos, tais
como:
MultivibradorMonoastável e
Astável com AmpOp e o
CI555;
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Diodo em corrente contínua;
Diodo emissor de luz (LED),
optoacoplador e fotodiodo;
Circuitos retificadores;
Capacitor e filtro para os
circuitos retificadores;
Circuito regulador de tensão e
diodo Zener;
Transistor bipolar, regiões do
transistor (ativa, corte e
saturação) e aplicações;
Transistor como chave e como
amplificador;
Amplificador operacional;
Amplificador inversor, somador
inversor, não inversor, buffer,
somador não inversor e
subtrator;
Circuitos osciladores:
MultivibradorMonoastável e
Astável com AmpOp e o CI555;
Atenuação em dB, Filtro passa
baixa e passa alta.

Analisar circuitos passivos
de filtragem de sinais de
baixa e alta freqüência.
● Unidade curricular IV – Sistema de Informação
Objetivo de aprendizagem: Aprender a utilizar sistemas computacionais para elaboração
de projetos industriais e noções básicas de manutenção de computadores.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Uso de aplicativos para
trabalhar com leiaute de fábrica;

Conhecer e operar
aplicativos utilizados na
elaboração de layouts
industriais;
Aprender a salvar e criar
cópias de segurança de
seus arquivos importantes;
Realizar operações de
limpeza e formatação de
dados de HD’s;
Aprender a fazer
comunicações entre
computadores através de
Redes.

Técnicas de backup;
Formatação de HD´s;
Noções básicas de rede de
computadores.

● Unidade curricular V – Desenho Assistido por Computador
Objetivo de aprendizagem: Realizar desenhos e projetos de montagens 2D e 3D de
sistemas eletromecânicos de média complexidade.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais

Integração do Sistema 2D com
3D;

Fazer desenhos de peças
2D e 3D;
Realizar projetos de
montagens em 2D e 3D;
Realizar simulações de
montagens 3D;

Montagens 2D e 3D;
Simulações;
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relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.
(EMIFFTP06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas, criativas e
inovadoras para
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ ou à
comunicação, observando
a necessidade de seguir
as boas práticas de
segurança da informação
no uso das ferramentas

Configurações de Plotagem.

Configurar layouts de
páginas para plotagem.

● Unidade curricular VI – Instalações Elétricas
Objetivo de aprendizagem: Aprender a interpretar desenhos e projetos elétricos, realizar
montagens elétricas a partir dos projetos fornecidos, classificar elementos utilizados em
projetos elétricos a partir da sua simbologia.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.

Diagrama multifilar e unifilar de
instalações elétricas;

Interpretar e executar
desenhos e projetos
elétricos residenciais,
prediais e industriais;
Instalar diversos
equipamentos elétricos de
acordo com a necessidade
do projeto em questão;
Compreender conceitos
sobre a realização de
emendas em condutores
elétricos;
Realizar ligações de
lâmpadas em diferentes
configurações;
Realizar ligações de
interruptores em diferentes
configurações.

Instalação de eletrodutos
tomada monofásica, interruptor,
lâmpada, disjuntor, fotocélula,
chuveiro, ventilador e outros
equipamentos elétricos;
Emenda de prolongamento e
derivação com condutores
rígidos e flexíveis e isolação das
emendas;
Ligação de lâmpada em série e
em paralelo;
Interruptores simples de uma,
duas e três seções.

● Unidade curricular VII – Microcontroladores
Objetivo de aprendizagem: Aprender conceitos de programação e utilização de
microcontroladores para aplicação em sistemas embarcados em geral.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.

Linguagens de programação;

Revisar conceitos de
linguagens de programação;
Saber diferenciar
microcontrolador e
microprocessador;
Conhecer parâmetros e
características dos
microcontroladores;
Realizar atividades de
programação em
microcontroladores levando
em consideração suas
particularidades e
características.

(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Microprocessador e o
microcontrolador;
Arquitetura, pinagem, portas,
funções, registros, acessos a
byte e bit, banco de
registradores, registradores de
funções especiais, memória de
programa, memória de dados,
reset e clock, modos de
endereçamento, conjuntos de
instruções, operações
aritméticas, booleanas, lógicas,
fluxo de programa, sub-rotinas,
decisões, desvios, pilha,
interfaces, buffers e gravação.

TRILHA III – REPARADOR DE CIRCUITOS ELETRÔNICOS
TEMA: Conserto de equipamentos eletrônicos
COMPONENTES
CURRICULARES

Automação Industrial

Proteção e Comando

Perfil do Professor
Curso Superior em Engenharia Mecânica, Engenharia de Controle
e Automação, Engenharia de Produção Mecânica, Engenharia
mecatrônica, Tecnologia em Automação, Tecnologia em
Mecânica, Tecnologia em Mecatrônica, com complementação
pedagógica; ou outrosBacharelados com complementação
pedagógica; ou outros Cursos de Tecnologia, em cujo Histórico
Escolar constem as disciplinas elencadas, com complementação
pedagógica; ou Curso Emergencial de Licenciatura Plena de
Formação de Professores na área.
Curso Superior em Engenharia Eletrônica, Engenharia Elétrica,
Engenharia Mecânica, Engenharia de Controle e Automação,
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Tecnologia em Automação, Tecnologia em Mecatrônica,
Engenharia de Produção Mecânica, com complementação
pedagógica; ou outros Bacharelados comcomplementação
pedagógica; ou outros Cursos de Tecnologia, emcujo Histórico
Escolar constem as disciplinas elencadas, comcomplementação
pedagógica; ou Curso Emergencial de LicenciaturaPlena de
Formação de Professores na área.
Curso Superior em Engenharia Eletrônica, Engenharia Elétrica,
Engenharia Mecânica,Engenharia de Controle e Automação,
Tecnologia em Automação, Tecnologia em Mecatrônica,
Engenharia de Produção Mecânica, com complementação
Eletrônica Industrial
pedagógica; ou outros Bacharelados comcomplementação
pedagógica; ou outros Cursos de Tecnologia, emcujo Histórico
Escolar constem as disciplinas elencadas, comcomplementação
pedagógica; ou Curso Emergencial de LicenciaturaPlena de
Formação de Professores na área.
Curso Superior em Engenharia Eletrônica, Engenharia Elétrica,
Engenharia Mecânica, Engenharia de Controle e Automação,
Tecnologia em Automação, Tecnologia em Mecatrônica,
Engenharia de Produção Mecânica, com complementação
Redes de Automação
pedagógica; ou outros Bacharelados comcomplementação
Industrial
pedagógica; ou outros Cursos de Tecnologia, emcujo Histórico
Escolar constem as disciplinas elencadas, comcomplementação
pedagógica; ou Curso Emergencial de LicenciaturaPlena de
Formação de Professores na área.
Curso Superior em Engenharia Eletrônica, Engenharia Elétrica,
Engenharia Mecânica,Engenharia de Controle e Automação,
Tecnologia em Automação, Tecnologia em Mecatrônica,
Engenharia de Produção Mecânica, com complementação
Máquinas Elétricas
pedagógica; ou outros Bacharelados com complementação
pedagógica; ou outros Cursos de Tecnologia, emcujo Histórico
Escolar constem as disciplinas elencadas, comcomplementação
pedagógica; ou Curso Emergencial de LicenciaturaPlena de
Formação de Professores na área.
Curso Superior em Engenharia Eletrônica, Engenharia Elétrica,
Engenharia Mecânica,Engenharia de Controle e Automação,
Tecnologia
em
Automação,Tecnologia
em
Mecatrônica,
Engenharia de Produção Mecânica, com complementação
Projeto Integrador
pedagógica; ou outros Bacharelados comcomplementação
pedagógica; ou outros Cursos de Tecnologia, em cujo Histórico
Escolar constem as disciplinas elencadas, comcomplementação
pedagógica; ou Curso Emergencial de Licenciatura Plena de
Formação de Professores na área.

OBJETIVO DA TRILHA
Prover conceitos e conhecimentos básicos para que o(a) estudante possa, ao final
da trilha, ter condições de executar a função de Reparador de Equipamentos
Eletroeletrônicos.
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Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Automação Industrial
Objetivo de aprendizagem: Conhecer e compreender a aplicação da pneumática e
eletropneumática para automação de sistemas de produção industrial.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Principais diferenças, vantagens
e desvantagens da hidráulica
em relação aos sistemas
pneumáticos;

Compreender o
funcionamento de sistemas
hidráulicos e compará-los
aos sistemas pneumáticos;
Conhecer e compreender o
processo de preparação do
óleo hidráulico e tipos de
equipamentos utilizados;
Conhecer os tipos de
atuadores hidráulicos;
Realizar o dimensionamento
de atuadores hidráulicos
para aplicação em sistemas
automatizados;
Conhecer os tipos,
características e simbologia
de válvulas de controle
direcional;
Conhecer, compreender o
funcionamento e montar
circuitos com diversos tipos
de componentes
eletrohidráulicos.

Reservatórios, resfriadores,
acumuladores, filtros, bombas,
atuadores e válvulas hidráulicas,
simbologias, circuitos
hidráulicos;
Sistemas eletrohidráulicos.

● Unidade curricular II – Proteção e Comando
Objetivo de aprendizagem: Realizar montagens diversas em painéis de comandos de
motores elétricos de diferentes tipos. Dimensionar componentes de proteção e comando de
motores elétricos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades
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Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Motores elétricos;
Definição dos dispositivos de
proteção e comando,
dimensionamento das chaves
de partida simbologia padrão
dos mesmos;
Chaves de partida direta,
reversora, estrela-triângulo,
compensadora, duas
velocidades e estrela-triângulo
com reversão de rotação;
Chaves de partida eletrônica
com o uso do soft starter e
inversor de freqüência.

Conhecer tipos,
características e ligação de
motores;
Conhecer, selecionar e
dimensionar dispositivos de
proteção e comando de
partidas de motores
elétricos;
Realizar montagens em
painéis elétricos com
motores, utilizando diversas
configurações de partida;
Selecionar, instalar e
configurar diferentes tipos
de chaves de partida
eletrônica (soft starter) e
inversor de freqüência.

● Unidade curricular III – Eletrônica Industrial
Objetivos de aprendizagem:
Identificar, projetar e montar fontes de alimentação de equipamentos industriais;
Realizar reparos em fontes de alimentação.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,

Dispositivos semicondutores de
potência;

Conhecer dispositivos
semicondutores utilizados
na eletrônica de potência;
Realizar cálculo para projeto
de dissipadores aplicados
em elementos eletrônicos;
Conhecer estruturas de
circuitos eletrônicos
utilizados no processamento
de energia elétrica, tais
como: retificadores,
gradador e inversor.

Dissipação de Potência em
Materiais Semicondutores e
cálculo térmico;
Retificadores não controlados
monofásicos (meia onda, onda
completa com ponto médio,
onda completa em ponte);
Retificadores não controlados
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exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

trifásicos (Ponto médio, ponte
de Graetz);
Retificador monofásico
Controlado (meia onda, onda
completa)
Circuito gradador monofásico;
Circuitos inversores (meia
ponte, ponte completa).

 Unidade curricular IV – Redes de Automação Industrial
Objetivo de aprendizagem: Conhecer os diferentes tipos de redes de comunicação em
sistemas de automação industrial.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando

Conceito de redes de
comunicação;

Compreender o
funcionamento de protocolos
de comunicação;
Conhecer os tipos de
dispositivos de comunicação
industrial;
Conhecer os tipos de redes
de comunicação industrial;
Compreender o
funcionamento de redes
envolvendo dispositivos.

Meios de comunicação;
Modelos de redes industriais;
Estrutura de redes industriais;
Redes industriais de
dispositivos: Devicent e Profibus
– DP.
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apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.
 Unidade curricular V – Máquinas Elétricas
Objetivos de aprendizagem:
Conhecer e compreender o funcionamento de transformadores e motores elétricos;
Realizar reparos em máquinas elétricas.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.

Transformadores;

Compreender o
funcionamento de
transformadores elétricos;
Conhecer os componentes
que compõem um
transformador;
Realizar manutenção em
transformadores;
Fazer projeto de
transformador elétrico;
Compreender o
funcionamento de motores
elétricos;
Conhecer os componentes
que compõem um motor
elétrico;
Realizar reparos em
motores elétricos;
Fazer o rebobinamento de
motores elétricos.

(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Componentes de um
transformador;
Manutenção em
transformadores;
Projeto de transformadores;
Motores elétricos;
Componentes de motores
elétricos;
Reparo de motores elétricos;
Rebobinagem de motores.

 Unidade curricular VI – Projeto Integrador
Objetivo de aprendizagem: Sistematizar os conhecimentos adquiridos pelos estudantes
durante o desenvolvimento do curso e oferecer vivências práticas-profissionais mediante
aplicação dos conhecimentos em situações reais.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.

Elaboração de um projeto
integrando conhecimentos
dentro dos conteúdos de uma
ou mais disciplinas do curso;

Verificar a relação entre a
teoria e a prática, bem
como, entender a
interdisciplinaridade, por
meio de vivência de
características práticas;
Apreender conteúdos e
conceitos essenciais à
compreensão da realidade
social em geral e no mundo
do trabalho;
Idealizar e pôr em execução
um projeto que envolva os
componentes curriculares do
módulo atual.

(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Desenvolvimento de
competências e habilidades
pessoais como necessárias
para o desempenho eficiente e
eficaz de atividades requeridas
pela natureza do trabalho e pelo
desenvolvimento tecnológico.
Deverá ser desenvolvido
durante a carga horária desta
unidade curricular sob a
orientação e supervisão do
professor titular da disciplina.

TRILHA IV – INSTRUMENTISTA INDUSTRIAL
TEMA: Conhecimento instrumentos e capacitação em automatização
COMPONENTES
CURRICULARES

Automação Industrial

Projetos Elétricos

Perfil do Professor
Curso Superior em Engenharia Mecânica, Engenharia de Controle e
Automação, Engenharia de Produção Mecânica, Engenharia
mecatrônica, Tecnologia em Automação, Tecnologia em Mecânica,
Tecnologia em Mecatrônica, com complementação pedagógica; ou
outros Bacharelados com complementação pedagógica; ou outros
Cursos de Tecnologia, em cujo Histórico Escolar constem as
disciplinas elencadas, com complementação pedagógica; ou Curso
Emergencial de Licenciatura Plena de Formação de Professores na
área.
Curso Superior em Engenharia Eletrônica, Engenharia Elétrica,
Engenharia Mecânica,Engenharia de Controle e Automação,
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Tecnologia em Automação, Tecnologia em Mecatrônica, Engenharia
de Produção Mecânica, com complementação pedagógica; ou
outros Bacharelados com complementação pedagógica; ou outros
Cursos de Tecnologia, em cujo Histórico Escolar constem as
disciplinas elencadas, com complementação pedagógica; ou Curso
Emergencial de Licenciatura Plena de Formação de Professores na
área.
Curso Superior em Engenharia Eletrônica, Engenharia Elétrica,
Engenharia Mecânica, Engenharia de Controle e Automação,
Tecnologia em Automação,Tecnologia em Mecatrônica, Engenharia
de Produção Mecânica, com complementação pedagógica; ou
Robótica Industrial
outros Bacharelados com complementação pedagógica; ou outros
Cursos de Tecnologia, em cujo Histórico Escolar constem as
disciplinas elencadas, com complementação pedagógica; ou Curso
Emergencial de Licenciatura Plena de Formação de Professores na
área.
Curso Superior em Engenharia Eletrônica, Engenharia Elétrica,
Engenharia Mecânica, Engenharia de Controle e Automação,
Tecnologia em Automação,Tecnologia em Mecatrônica, Engenharia
de Produção Mecânica, com complementação pedagógica; ou
Controlador
Lógico
outros Bacharelados com complementação pedagógica; ou outros
Programável
Cursos de Tecnologia, em cujo Histórico Escolar constem as
disciplinas elencadas, com complementação pedagógica; ou Curso
Emergencial de Licenciatura Plena de Formação de Professores na
área.
Curso Superior em Engenharia Eletrônica, Engenharia Elétrica,
Engenharia Mecânica, Engenharia de Controle e Automação,
Tecnologia em Automação,
Tecnologia em Mecatrônica,
Engenharia de Produção Mecânica, com complementação
Projeto Integrador
pedagógica; ou outros Bacharelados com complementação
pedagógica; ou outros Cursos de Tecnologia, em cujo Histórico
Escolar constem as disciplinas elencadas, comcomplementação
pedagógica; ou Curso Emergencial de Licenciatura Plena de
Formação de Professores na área.

OBJETIVO DA TRILHA
Prover conceitos e conhecimentos básicos para que o(a) estudante possa, ao final
da trilha, ter condições de analisar projetos, programar CLP’s e trabalhar com automatização
de processos.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Automação Industrial
Objetivo de aprendizagem: Conhecer e compreender a aplicação de automatização da
parte de processos de fabricação
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades
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Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Introdução à conformação
mecânica. Deformação Plástica.
Fratura frágil e dúctil.
Encruamento e
Rescristalização. Laminação.
Trefilação. Extrusão.
Forjamento. Estampagem. Corte
e Dobra de chapas. Defeitos da
Conformação Mecânica.
Máquinas e Equipamentos de
Conformação.
Introdução à Usinagem. Torno
Convencional. Torneamento.
Fresadoras. Fresagem.
Furadeiras. Furação.
Retificadoras. Retificação.
Eletroerosão.

Estudar e reconhecer os
processos de fabricação
sem a retirada de material;
Estudar e reconhecer as
ferramentas manuais
utilizadas em usinagem;
Estudar e reconhecer os
processos de usinagem
convencional, bem como as
suas variações.

● Unidade curricular II – Projetos Elétricos
Objetivo de aprendizagem: Fazer levantamentos, e cálculos luminotécnicos e de
dimensionamento de condutores, proteções e controles de instalações elétricas de baixa
tensão.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,

Normatização;
Luminotécnica;
Grandezas fundamentais;
Método dos lumens;
Instalações de força motriz;
Motores;
Alimentação;
Dimensionamento – condutores
e proteção;
Projeto industrial –
Luminotécnica;
Dimensionamento dos circuitos
de iluminação;

Conhecer e aplicar as
normas no projeto industrial;
Conhecer as grandezas
fundamentais bem como o
método dos lumens;
Conhecer os tipos de
motores definindo o tipo de
alimentação, condutores e
dispositivos de proteção;
Elaborar projeto industrial;
Conhecer noções de
instalações de pára-raios.
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exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Projeto Industrial – Força Motriz;
Auto Cad;
Instalações de para raios;
Método de Franklim;
Método de Faraday.

● Unidade curricular III – Robótica Industrial
Objetivo de aprendizagem:
Conhecer e compreender a aplicação de microprocessadores e microcontroladores e sua
programação através de linguagens específicas.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando

Introdução á Programação;
Algoritmos e Fluxograma;
Ambiente de Desenvolvimento
Integrado;
Introdução á Linguagem C;
Condicionais;
Loops For e While;
Arrays e Strings.

Compreender os diferentes
conceitos essenciais
relacionados a
microprocessadores e
microcontroladores;
Assimilar conceitos
essenciais de programação,
tais como fluxograma,
algoritmo e pseudocódigo;
Entender os diferentes tipos
de ambiente de
desenvolvimento utilizados
para programação,
especialmente a IDE
utilizada na disciplina;
Compreender as
características específicas
da linguagem C, tais como
sintaxe, formatos de dados,
variáveis e escopo;
Criar e interpretar operações
condicionais em C;
Criar e interpretar repetições
através de laços for e while;
Criar e interpretar arrays
numéricos e sequências de
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apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

caracteres.

● Unidade curricular IV – Controlador Lógico Programável
Objetivo de aprendizagem: Conhecer a definição e o princípio de funcionamento de
Controladores Lógicos Programáveis e saber o funcionamento dos Programas das Marcas
WEG e ALLEN BRADLEY.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.

Esquemas elétricos e Sensores;
Definição de CLP, tipos de
CLP´s, formas de ligação de
Controladores Lógicos
Programáveis;
Conhecer os comandos básicos
dos programas RX Micrologix
500 e TP 02;
Conhecer as formas de leitura
LADDER;
Controladores Lógicos
Programáveis das marcas WEG
e RX Micrologix 500;
Dimensionamento de CLP´s.

Compreender o
funcionamento de
Esquemas Elétricos;
Conhecer Sensores, tipos e
aplicações;
Saber a definição e o
princípio de funcionamento
de Controladores Lógicos
Programáveis;
Saber o funcionamento dos
Programas das Marcas
WEG e ALLEN BRADLEY;
Resolver problemas
relacionados com as
aplicações industriais;
Saber instalar e programar
Controladores Lógicos
Programáveis;
Saber dimensionar
Controladores Lógicos
Programáveis.

(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Unidade curricular V – Projeto Integrador
Objetivo de aprendizagem: Sistematizar os conhecimentos adquiridos durante o
desenvolvimento do curso e vivenciar a prática-profissional mediante aplicação dos
conhecimentos em situações reais.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP02) Levantar e
testar hipóteses para
resolver problemas do
cotidiano pessoal, da
escola e do trabalho,
utilizando procedimentos
e linguagens adequados à
investigação científica.

Elaboração de um projeto
integrando conhecimentos
dentro dos conteúdos de uma
ou mais disciplinas do curso;

Verificar a relação entre a
teoria e a prática, bem
como, entender a
interdisciplinaridade, por
meio de vivência de
características práticas;
Apreender conteúdos e
conceitos essenciais à
compreensão da realidade
social em geral e no mundo
do trabalho;
Idealizar e pôr em prática
um projeto que envolva as
componentes curriculares do
módulo atual.

(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Desenvolvimento de
competências e habilidades
pessoais como necessárias
para o desempenho eficiente e
eficaz de atividades requeridas
pela natureza do trabalho e pelo
desenvolvimento tecnológico;
Deverá ser desenvolvido
durante a carga horária desta
unidade curricular sob a
orientação e supervisão do
professor titular da disciplina.

Orientações metodológicas
Os procedimentos de ensino são um ato de escolha na prática docente, a fim de
melhor propiciar a aprendizagem integral dos estudantes, o que significa causar-lhes
transformação.
O curso deve desenvolver um trabalho onde serão privilegiadas as ações que
promovam uma dinâmica operacional em que o aluno, agente ativo deste processo, possa
não só executar, mas desenvolver habilidades, capaz de possibilitar a criação de novas
tarefas, novos desempenhos de forma a melhorar todo o processo de desenvolvimento
pessoal.

RECURSOS




Bibliografia específica;
Laboratórios de Eletrotécnica
Laboratório de Auto CAD;
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Laboratório de Automação;
Laboratório de Eficiência Energética;
Laboratório de Eletricidade;
Laboratório de Instalações Elétricas;
Laboratório de Máquinas e Equipamentos Elétricos;
Laboratório de Práticas e Instalações Elétricas;
Laboratório de Proteções e Comandos Elétricos;
Laboratório de Mecânica;
Laboratório de Usinagem;
Laboratório de Soldagem e Tratamentos Térmicos;
Laboratório de Ensaios Mecânicos e Metalográficos;
Laboratório de Metrologia;
Laboratório de Hidráulica e Pneumática;
Laboratório de Desenho Técnico;
Laboratório de Química e Biologia;
Laboratório de Informática;
Laboratório de Comando Numérico Computadorizado (CNC)
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Técnico em Eletrotécnica
Eixo: Controles e Processos Industriais

Professores Colaboradores-Elaboradores
DariuSchulle Garcia
Iriberto da Silva Neto
Jair Emanuce Gomes de Campos
Marcello Nascimento Pessoa
Romário de Souza Coelho
Ronnan Fonseca Romero
Siena Marinho de Souza Ferreira
RESUMO – APRESENTAÇÃO
O técnico em eletrotécnica será habilitado para atuar em diversos campos, pois
dominará os princípios básicos que norteiam a Eletrotécnica, articulando esses
conhecimentos com as normas técnicas afins, segurança do trabalho, saúde e meio
ambiente.
Habilitação Profissional
Carga Horária Semanal
Carga Horária do curso

Técnico em ELETROTÉCNICA
23 aulas
1472 horas

OBJETIVOS
Objetivo geral
Formar profissionais técnicos de nível médio que desenvolvam competências,
habilidades, atitudes e valores em relação a sua atuação como indivíduo, cidadão e
profissional, características necessárias ao desenvolvimento de atividades técnicas ou
funções típicas, segundo os padrões de qualidade e produtividade, operacionalização e
capacidade gerencial requeridos pela natureza do Técnico em Eletrotécnica.
Objetivos específicos






Ler, articular e interpretar símbolos e códigos em diferentes linguagens e
representações, estabelecendo estratégias de solução e articulando os conhecimentos
das várias ciências e outros campos do saber;
Dominar os princípios básicos que norteiam a Eletrotécnica, articulando esses
conhecimentos com as normas técnicas afins, segurança do trabalho, saúde e meio
ambiente;
Planejar, executar e gerenciar a manutenção dos equipamentos, projetos e serviços da
área de formação;
Coordenar e supervisionar instalações, realizando manutenção preventiva, corretiva e
preditiva;
Buscar soluções aos desafios e problemas da prática profissional com cidadania e
respeito ao meio ambiente e aos princípios éticos, estéticos e políticos.
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PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
O Técnico em Eletrotécnica é um profissional capacitado, habilitado e qualificado
para exercer atividades nas indústrias, empresas públicas e privadas de geração,
transmissão e distribuição de energia (instaladora e mantenedora de redes elétricas da
indústria), estando apto a: supervisionar, instalar, operar e manter elementos de geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica; participar na elaboração e no
desenvolvimento de projetos de instalação elétricas residenciais, prediais, industriais e
iluminação pública; aplicar medidas para o uso eficiente de energia elétrica e de fontes
energéticas alternativas. Realiza também atividades de supervisão, controle e execução de
serviços de manutenção elétrica em máquinas e instrumentos, e confere e aplica tarefas
referentes ao setor ou departamento no qual atua ou venha a atuar.
Ao longo de sua formação o Técnico em Eletrotécnica deve se tornar alguém
participativo, cooperativo, com capacidade de compreensão global, adaptação às
mudanças, às atualizações tecnológicas, e à busca de novas informações, sabendo
estabelecer e executar metas de acompanhamento e de produção, incentivado a agindo
com liderança, espírito de equipe e visão de empreendedor, com base na criatividade e na
ética profissional.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO
Trilhas

Componentes
Carga Horária
Curriculares
Semanal
Trilha I –
Eletricidade
5
Eletrotécnica I
Sistema de Informação
2
Medidas Elétricas
3
Instalações Elétricas
5
Segurança e Higiene no
3
Trabalho
Desenho Elétrico
5
Carga Horária da Trilha I
23 aulas
Trilha II –
Eletricidade
5
Eletrotécnica II
Proteção e Comando
5
Medidas Elétricas
3
Automação
5
Eletrônica Digital
5
Carga Horária da Trilha II
23 aulas
Trilha III –
Eletricidade
3
Eletrotécnica III
Eletrônica Analógica
5
Máquinas Elétricas
5
Projetos Elétricos
5
Projeto Integrador
5
Carga Horária Total da Trilha III
23 aulas
Trilha IV –
Máquinas
5
Eletrotécnica IV
Mecânica
3
SEP
5
Projeto Integrador
5
Controlador Lógico
5
Programável
Carga Horária Total da Trilha IV
23 aulas
Carga Horária do Curso Técnico em Eletrotécnica

Carga Horária
Semestral
80 horas
32 horas
48 horas
80 horas
48 horas
80 horas
368 horas
80 horas
80 horas
48 horas
80 horas
80 horas
368 horas
80 horas
80 horas
80 horas
80 horas
368 horas
80 horas
48 horas
80 horas
80 horas
80 horas
368 horas
1472 horas
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TRILHA I – ELETROTÉCNICA I
TEMA: Introdução à Eletrotécnica
Perfil do professor: Para o perfil deste profissional, espera-se que o mesmo esteja dentro
dos requisitos solicitados pela Secretaria de Estado da Educação – SED, inclusos no edital
para professores admitidos em caráter temporário, podendo estas vagas serem preenchidas
por engenheiros eletricistas com complementação pedagógica, porém, a habilitação mínima
exigida deste profissional será o Curso Técnico em Eletrotécnica, dando espaço ao notório
saber e o know-how dos professores que lecionam neste CEDUP há anos. Este perfil é
adequado à todas as disciplinas do ementário proposto.
COMPONENTES
CURRICULARES
Eletricidade

Sistema de Informação

Medidas Elétricas

Instalações Elétricas

Segurança e Higiene no
Trabalho

Perfil do Professor
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior com
complementação pedagógica ou Diploma de licenciado
para a Educação Profissional: Engenharia Elétrica,
Engenharia Eletrônica, Engenharia Mecânica, Engenharia
de Produção Mecânica, Engenharia Mecatrônica,
Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de
Materiais, Engenharia de Manutenção Industrial,
Tecnologo em Automação, Tecnologo em Mecânica,
Tecnólogo em Eletrotécnica, Tecnologo em Mecatrônica,
Tecnologo em Automação.
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior com
complementação pedagógica ou Diploma de licenciado
para a Educação Profissional: Engenharia Elétrica,
Engenharia Eletrônica,Engenheiro Civil, Engenharia
Mecânica,
Engenharia
de
Produção
Mecânica,
Engenharia Mecatrônica, Engenharia de Controle e
Automação, Engenharia de Materiais, Engenharia de
Manutenção Industrial, Tecnologo em Automação,
Tecnologo em Mecânica, Tecnólogo em Eletrotécnica,
Tecnologo em Mecatrônica, Tecnologo em Automação,
Tecnologo em Sistemas de Informação, Informática, e/ou
áreas afins. Curso Superior em Informática e/ou áreas
afins.
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior com
complementação pedagógica ou Diploma de licenciado
para a Educação Profissional: Engenharia Elétrica,
Engenharia
Eletrônica,Tecnologo
em
Automação,
Tecnólogo em Eletrotécnica, Tecnologo em Mecatrônica,
Tecnologo em Automação.
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior com
complementação pedagógica ou Diploma de licenciado
para a Educação Profissional: Engenharia Elétrica,
Engenharia Eletrônica, Tecnologo em Automação,
Tecnólogo em Eletrotécnica, Tecnologo em Mecatrônica,
Tecnologo em Automação.
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior com
complementação pedagógica ou Diploma de licenciado
para a Educação Profissional: Engenharia Elétrica,
Engenharia Eletrônica,Engenheiro Civil, Engenharia
Mecânica,
Engenharia
de
Produção
Mecânica,
Engenharia Mecatrônica, Engenharia de Controle e
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Desenho Elétrico

Automação, Engenharia de Materiais, Engenharia de
Manutenção Industrial, Tecnologo em Automação,
Tecnologo em Mecânica, Tecnólogo em Eletrotécnica,
Tecnologo em Mecatrônica, Tecnologo em Automação,
Tecnologo em Segurança do Trabalho e/ou áreas afins.
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior com
complementação pedagógica ou Diploma de licenciado
para a Educação Profissional: Engenharia Elétrica,
Engenharia Eletrônica, Engenharia Mecânica, Engenharia
de Produção Mecânica, Engenharia Mecatrônica,
Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de
Materiais, Engenharia de Manutenção Industrial,
Tecnologo em Automação, Tecnologo em Mecânica,
Tecnólogo em Eletrotécnica, Tecnologo em Mecatrônica,
Tecnologo em Automação.

OBJETIVO DA TRILHA
Inserir o estudante do Novo Ensino Médio na formação profissional em
Eletrotécnica, oportunizando aulas práticas laboratoriais de maneira a torná-lo protagonista
em sala de aula, objetivando o desenvolvimento CHAVE (Conhecimento, Habilidades,
Atitudes, Valores e Emoções) de cada educando dentro da área técnica em Eletrotécnica.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Eletricidade
Objetivo de aprendizagem: Assimilar conceitos básicos de eletricidade, realizar atividades
teóricas e práticas na área, sendo esta a disciplina carro-chefe da Eletrotécnica.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em
diferentes mídias,
planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas

Objeto de conhecimento

Conceitos básicos de
eletricidade; Partículas
fundamentais; Tipos de
eletrização; Diferença de
potencial; Fontes de força de
eletromotriz; Intensidade de
Corrente / Lei de OHM;
Densidade de corrente;
Resistores; Resistência de
condutores; Resistência
equivalente; Corrente de
tensão em circuito série,
paralela e mista com aplicação
das Leis de Kirchhoff e
Potência e trabalho elétrico.
Corrente Alternada; Notação
de Fasores; Circuitos Puros de
Corrente Alternada; Indutância

Habilidades

Analisar os fenômenos
relativos a eletricidade;
Compreender as
grandezas elétricas usadas
em eletricidade;
Compreender materiais
condutores e isolantes;
Compreender o
funcionamento da lei de
Ohm.
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por meio de
fluxogramas, a aplicação
de variáveis e
constantes, a aplicação
de operadores lógicos,
de operadores
aritméticos, de laços de
repetição, de decisão e
de condição.

Equivalente; Capacitância
Equivalente; Circuitos
Compostos de Corrente
Alternada.

● Unidade curricular II – Sistema de Informação
Objetivo de aprendizagem: Conhecer os princípios da Informática básica, gerenciar
ferramentas de informática, utilizando programas, aplicativos e sistemas de navegação na
internet.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
recursos criativos para
resolver problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições
e recursos necessários
para seu alcance e
definindo um modelo de
negócios.

Objeto de conhecimento

Noções básicas do
funcionamento do computador;
Hardware e Software;
Sistemas Operacionais;
Aplicativos Acessórios; Editor
de Textos; Planilhas de
Cálculo; Aplicativo para
Apresentação de Slides.

Habilidades

Conhecer e aplicar os
princípios básicos da
informática;
Utilizar ferramentas tais
como planilhas eletrônicas,
softwares e editores de
texto;
Aplicar a informática na
execução de desenhos de
projetos elétricos.

● Unidade curricular III – Medidas Elétricas
Objetivo de aprendizagem: Aprender sobre medidas elétricas em base teórica e,
posteriormente, manusear equipamentos de medição.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em
diferentes mídias,
planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de
fluxogramas, a aplicação
de variáveis e
constantes, a aplicação
de operadores lógicos,
de operadores
aritméticos, de laços de
repetição, de decisão e
de condição.

Objeto de conhecimento

Conceitos de medidas
elétricas; Lei de ohm; Notação
científica e multiplicadores;
Aplicando a lei de ohm e
resistores ligados em série e
paralelo; Protoboard:
apresentação e
funcionamento; Multímetro:
escalas e manuseio (classes
de precisão); Montagem de
circuitos com resistores no
protoboard (sem fonte);
Medidas de tensão e corrente
em circuitos; Série e paralelo
com fonte de tensão
conectada; Comprovação de
resultados através de Cálculos
teóricos; Teste de
componentes eletrônicos
diversos; Terrômetro: escalas
e manuseio; formas de onda;
aplicação em circuitos;
Fórmulas para cálculo do
período; da frequência e
tensão de pico; Apresentação
do gerador de frequência e do
osciloscópio; Escalas e
manuseio destes
equipamentos com aplicações
em circuitos; Prática de
medidas em componentes
eletrônicos e circuitos
eletrônicos.

Habilidades

Aprender os conceitos de
medidas elétricas;
Manusear diversos
equipamentos de medição;
Realizar testes e ensaios
dentro e/ou fora da
Unidade Escolar,
percebendo a aplicação
prática de cada aparelho.

● Unidade curricular IV – Instalações Elétricas
Objetivo de aprendizagem: Capacitar o estudante na execução e aplicação da
eletricidade nas instalações elétricas.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano

Objeto de conhecimento

Introdução à eletricidade;
Conceitos Básicos das
grandezas elétricas; Diagrama
multifilar e unifilar de tomadas

Habilidades

Analisar ferramentas e
suas aplicações para uso
em eletricidade;
Compreender esquemas
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pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em
diferentes mídias,
planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de
fluxogramas, a aplicação
de variáveis e
constantes, a aplicação
de operadores lógicos,
de operadores
aritméticos, de laços de
repetição, de decisão e
de condição.

monofásicas 2P+T; Separação
dos circuitos das TUG´s e
TUE´s; Aula prática: instalação
de uma tomada monofásica
2P+T e verificação de tensão e
polaridade dos pinos utilizando
o multímetro; Emenda de
prolongamento e derivação
com condutores rígidos e
flexíveis e isolação das
emendas; Lâmpadas
incandescentes e interruptor
simples de uma seção;
Representação em diagrama
multifilar e unifilar; Ligação de
lâmpada em série e em
paralelo. Verificação da tensão
e da corrente utilizando a
alicate amperímetro; Ligação
de lâmpadas incandescentes e
interruptores simples de uma,
duas e três seções; Verificação
da tensão e da corrente
utilizando a alicate
amperímetro; Interpretação
dos diagramas multifilar e
unifilar dos interruptores
paralelos e intermediários com
lâmpadas incandescentes;
Verificação da tensão e da
corrente utilizando a alicate
amperímetro.

elétricos;
Conhecer as
características de materiais
e componentes em
instalações elétricas;
Compreender formas de
instalações elétricas em
laboratório;
Interpretar catálogos,
manuais e tabelas de
acordo com os
conhecimentos adquiridos;
Conhecer sistemas de
iluminação e sinalização.

● Unidade curricular V – Segurança e Higiene no Trabalho
Objetivo de aprendizagem: Aplicar as normas referentes à segurança e higiene no
trabalho, relacionadas as funções profissionais do técnico em eletrotécnica.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar
e explicar normas e
valores sociais
relevantes à convivência
cidadã no trabalho,
considerando os seus
próprios valores e
crenças, suas
aspirações profissionais,

Objeto de conhecimento

Normas regulamentadoras; CLT
para fins da eletrotécnica;
Normas reguladoras NRs;
NR10; NR10 – SEP; NR12;
NR35; NR33; Insalubridade;
Periculosidade; Cuidados e
divisões da higiene no trabalho;
Ferramenta 5S; Higiene do
trabalho; Condições ambientais;
Ruído; Mapa de risco;
Ergonomia e Saúde mental em

Habilidades

Interpretar a legislação e
as normas técnicas
referentes à segurança no
trabalho que se aplicam;
Definir aspectos sociais e
econômicos da segurança
no trabalho;
Identificar riscos e métodos
de controle e segurança
em eletricidade.
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avaliando o próprio
comportamento frente ao
meio em que está
inserido, a importância
do respeito às diferenças
individuais e a
preservação do meio
ambiente.

ambiente corporativo;
Segurança no trabalho;
Primeiros socorros;
Equipamentos de proteção
individual e coletivo.

Unidade curricular VI – Desenho Elétrico
Objetivo de aprendizagem: Conhecer, elaborar e interpretar desenhos técnicos com
simbologia e diagramas elétricos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
recursos criativos para
resolver problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Noções básicas de projeto
elétrico; Previsão de carga;
Efetuar o cálculo de demanda
de uma residência; Dimensionar
condutores pela corrente e pela
queda de tensão segundo a
NBR – 5410; Conhecer o que
prescreve a norma em relação
ao dimensionamento de
disjuntores; Efetuar o
dimensionamento de uma
entrada de energia residência;
Aplicar os conhecimentos na
elaboração de um projeto
residencial; Demonstrar domínio
nos comandos básicos de Auto
Cad; Aplicar os conhecimentos
de Auto Cad no desenho de um
projeto elétrico residencial.

Correlacionar as técnicas de
desenho e de representação
gráfica com seus
fundamentos;
Conhecer e aplicar os
princípios básicos de
informática;
Utilizar ferramentas como
planilhas eletrônicas,
softwares e editores de
texto;
Adquirir conhecimentos de
informática básica;
Desenvolver desenhos de
planta baixa;
Aplicar o uso da informática
para desenvolvimento de
projetos elétricos;
Desenvolver planilhas e
diagramas elétricos.

TRILHA II – ELETROTÉCNICA II
TEMA: Despertando Saberes em Eletrotécnica
Perfil do professor: Para o perfil deste profissional, espera-se que o mesmo esteja dentro
dos requisitos solicitados pela Secretaria de Estado da Educação – SED, inclusos no edital
para professores admitidos em caráter temporário, podendo estas vagas serem preenchidas
por engenheiros eletricistas com complementação pedagógica, porém, a habilitação mínima
exigida deste profissional será o Curso Técnico em Eletrotécnica, dando espaço ao notório
saber e o know-how dos professores que lecionam neste CEDUP há anos. Este perfil é
adequado à todas as disciplinas do ementário proposto.
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COMPONENTES CURRICULARES
Eletricidade

Proteção e Comando

Medidas Elétricas

Automação

Eletrônica Digital

Perfil do Professor
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior com
complementação pedagógica ou Diploma de
licenciado para a Educação Profissional: Engenharia
Elétrica, Engenharia Eletrônica, Tecnologo em
Automação, Tecnólogo em Eletrotécnica, Tecnologo
em Mecatrônica, Tecnologo em Automação.
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior com
complementação pedagógica ou Diploma de
licenciado para a Educação Profissional: Engenharia
Elétrica, Engenharia Eletrônica, Tecnologo em
Automação, Tecnólogo em Eletrotécnica, Tecnologo
em Mecatrônica, Tecnologo em Automação.
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior com
complementação pedagógica ou Diploma de
licenciado para a Educação Profissional: Engenharia
Elétrica, Engenharia Eletrônica, Tecnologo em
Automação, Tecnólogo em Eletrotécnica, Tecnologo
em Mecatrônica, Tecnologo em Automação.
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior com
complementação pedagógica ou Diploma de
licenciado para a Educação Profissional: Engenharia
Elétrica,
Engenharia
Eletrônica,
Engenharia
Mecatrônica,
Tecnólogo
em
Eletrotécnica,
Tecnologo em Mecatrônica, Tecnologo em
Automação.
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior com
complementação pedagógica ou Diploma de
licenciado para a Educação Profissional: Engenharia
Elétrica,
Engenharia
Eletrônica,
Engenharia
Mecatrônica,
Tecnólogo
em
Eletrotécnica,
Tecnologo em Mecatrônica, Tecnologo em
Automação.

Unidade curricular I – Eletricidade
Objetivo de aprendizagem: Aprofundar os conceitos de Eletricidade e desenvolver
circuitos elétricos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em
diferentes mídias,

Objeto de conhecimento

Conceitos básicos de
eletricidade; Partículas
fundamentais; Tipos de
eletrização; Diferença de
potencial; Fontes de força de
eletromotriz; Intensidade de
Corrente / Lei de OHM;
Densidade de corrente;
Resistores; Resistência de

Habilidades

Conhecer fundamentos do
funcionamento dos
circuitos elétricos;
Analisar circuitos elétricos.
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planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de
fluxogramas, a aplicação
de variáveis e
constantes, a aplicação
de operadores lógicos,
de operadores
aritméticos, de laços de
repetição, de decisão e
de condição.

condutores; Resistência
equivalente; Corrente de
tensão em circuito série,
paralela e mista com aplicação
das Leis de Kirchhoff e
Potência e trabalho elétrico.
Corrente Alternada; Notação
de Fasores; Circuitos Puros de
Corrente Alternada; Indutância
Equivalente; Capacitância
Equivalente; Circuitos
Compostos de Corrente
Alternada.

Unidade curricular II – Proteção e Comando
Objetivo de aprendizagem: Compreender os fundamentos,
funcionamento de dispositivos de proteção e comandos elétricos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Mediação e
Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP07) Identificar
e explicar normas e
valores sociais
relevantes à convivência
cidadã no trabalho,
considerando os seus
próprios valores e
crenças, suas
aspirações profissionais,
avaliando o próprio
comportamento frente ao
meio em que está
inserido, a importância
do respeito às diferenças
individuais e a
preservação do meio
ambiente.

Objeto de conhecimento

Introdução à eletricidade e
eletromagnetismo; Definição de
motores elétricos, tipos de
motores elétricos, conjugados
de partida e escorregamento e
formas de ligação de motores;
Definição dos dispositivos de
proteção e comando e
simbologia padrão dos mesmos;
Chaves de partida direta,
reversora, estrela-triângulo,
compensadora, duas
velocidades e estrela-triângulo
com reversão de rotação;
Chaves de partida eletrônica
com o uso do soft starter e
inversor de frequência;
Dimensionamento das chaves
de partida.

características

e

Habilidades

Conhecer dispositivos de
proteção e comandos
elétricos;
Aprender sobre motores
elétricos;
Conhecer e identificar
chaves de partida.
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● Unidade curricular III – Medidas Elétricas
Objetivo de aprendizagem: Aprofundar os saberes acerca dos instrumentos de medidas
elétricas.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em
diferentes mídias,
planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de
fluxogramas, a aplicação
de variáveis e
constantes, a aplicação
de operadores lógicos,
de operadores
aritméticos, de laços de
repetição, de decisão e
de condição.

Objeto de conhecimento

Conceitos de medidas
elétricas; Lei de ohm; Notação
científica e multiplicadores;
Aplicando a lei de ohm e
resistores ligados em série e
paralelo; Protoboard:
apresentação e
funcionamento; Multímetro:
escalas e manuseio (classes
de precisão); Montagem de
circuitos com resistores no
protoboard (sem fonte);
Medidas de tensão e corrente
em circuitos; Série e paralelo
com fonte de tensão
conectada; Comprovação de
resultados através de Cálculos
teóricos; Teste de
componentes eletrônicos
diversos; Terrômetro: escalas
e manuseio; formas de onda;
aplicação em circuitos;
Fórmulas para cálculo do
período; da frequência e
tensão de pico; Apresentação
do gerador de frequência e do
osciloscópio; Escalas e
manuseio destes
equipamentos com aplicações
em circuitos; Prática de
medidas em componentes
eletrônicos e circuitos
eletrônicos.

Habilidades

Conhecer os instrumentos
de medidas elétricas;
Compreender a aplicação de
instrumentos de medidas
elétricas;
Analisar medições com
equipamentos de medidas
elétricas em laboratórios.

● Unidade curricular IV – Automação
Objetivo de aprendizagem: Conhecer e identificar a simbologia utilizada na automação
industrial.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades
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Processos
Criativos(EMIFFTP05)
Selecionar e mobilizar
intencionalmente
recursos criativos para
resolver problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Simbologia dos componentes
de proteção e comandos
elétricos; Conceitos e
aplicações dos componentes
(fusíveis, disjuntores, DR,
DPS, temporizadores,
botoeiras, fim de curso,
contatores, relés e fontes);
Montagem e execução dos
componentes eletromecânicos
e de proteções utilizando a
interpretação de diagramas;
Leitura interpretação e
montagem de diagramas de
comando elétricos;
Desenvolver circuitos lógicos
de comandos; Execução de
circuitos lógicos de comandos;
Atuadores pneumáticos.
Válvula de controles
direcionais. Circuitos
Pneumáticos Industriais;
Eletropneumática; Relés; Fim
de Cursos; Relés de Tempo;
Sensores; Encoders;
Simbologias Pneumáticas e
Eletropneumáticas.

Conhecer as simbologias
aplicadas nos
componentes
eletromecânicos e
proteções;
Compreender o
funcionamento e
aplicações dos
componentes de proteção
e comandos elétricos;
Interpretar diagramas
unifilares eletromecânicos.

● Unidade curricular V – Eletrônica Digital
Objetivo de aprendizagem: Adquirir conhecimentos básicos sobre eletrônica digital.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
recursos criativos para
resolver problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Objeto de conhecimento

Sistemas de numeração;
Introdução à Álgebra de Boole;
Circuitos Lógicos
Combinacionais;
Multiplexadores e
Demultiplexadores;
Codificadores Decodificadores;
Introdução aos Flip-Flop;
Blocos sequenciais básicos.

Habilidades

Conhecer os Sistema de
numeração;
Interpretar circuitos
digitais;
Identificar os principais
sistemas de numeração:
Binário, octal,
hexadecimal;
Identificar e compreender
a lógica digital;
Aplicar as técnicas de
simplificação e modelagem
de circuitos digitais.

706

TRILHA III – ELETROTÉCNICA III
TEMA: Desenvolvendo saberes em Eletrotécnica
Perfil do professor: Para o perfil deste profissional, espera-se que o mesmo esteja dentro
dos requisitos solicitados pela Secretaria de Estado da Educação – SED, inclusos no edital
para professores admitidos em caráter temporário, podendo estas vagas serem preenchidas
por engenheiros eletricistas com complementação pedagógica, porém, a habilitação mínima
exigida deste profissional será o Curso Técnico em Eletrotécnica, dando espaço ao notório
saber e o know-how dos professores que lecionam neste CEDUP há anos. Este perfil é
adequado à todas as disciplinas do ementário proposto.
COMPONENTES
CURRICULARES

Projetos Elétricos

Máquinas Elétricas

Eletricidade

Eletrônica Analógica

Projeto Integrador

Perfil do Professor
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior com
complementação pedagógica ou Diploma de
licenciado para a Educação Profissional: Engenharia
Elétrica,
Engenharia
Eletrônica,
Engenharia
Mecatrônica, Tecnólogo em Eletrotécnica, Tecnologo
em Mecatrônica, Tecnologo em Automação.
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior com
complementação pedagógica ou Diploma de
licenciado para a Educação Profissional: Engenharia
Elétrica,
Engenharia
Eletrônica,
Engenharia
Mecatrônica, Tecnólogo em Eletrotécnica, Tecnologo
em Mecatrônica, Tecnologo em Automação.
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior com
complementação pedagógica ou Diploma de
licenciado para a Educação Profissional: Engenharia
Elétrica,
Engenharia
Eletrônica,
Engenharia
Mecatrônica, Tecnólogo em Eletrotécnica, Tecnologo
em Mecatrônica, Tecnologo em Automação.
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior com
complementação pedagógica ou Diploma de
licenciado para a Educação Profissional: Engenharia
Elétrica,
Engenharia
Eletrônica,
Engenharia
Mecatrônica, Tecnólogo em Eletrotécnica, Tecnologo
em Mecatrônica, Tecnologo em Automação.
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior com
complementação pedagógica ou Diploma de
licenciado para a Educação Profissional: Engenharia
Elétrica,
Engenharia
Eletrônica,
Engenharia
Mecatrônica, Tecnólogo em Eletrotécnica, Tecnologo
em Mecatrônica, Tecnologo em Automação.

Unidade curricular I – Projetos Elétricos
Objetivo de aprendizagem: Compreender e interpretar projetos elétricos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

707

Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições
e recursos necessários
para seu alcance e
definindo um modelo de
negócios.

Normatização; Luminotécnica;
Grandezas fundamentais;
Método dos lumens; Instalações
de força motriz: Motores,
Alimentação; Dimensionamento
– condutores e proteção Projeto
industrial – Luminotécnica;
Dimensionamento dos circuitos
de iluminação; Projeto Industrial
– Força Motriz; Auto cad;
Instalações de para raios,
Método de Franklim, Método de
Faraday.

Compreender simbologias
e conceitos preliminares de
projetos elétricos;
Analisar
dimensionamentos de
circuitos, condutores e
proteções;
Compreender traçados de
projetos elétricos;
Interpretar desenhos
técnicos de instalações
elétricas residenciais.

Unidade curricular II – Máquinas Elétricas
Objetivo de aprendizagem: Compreender os principais conceitos de máquinas elétricas e
o seu funcionamento.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em
diferentes mídias,
planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de
fluxogramas, a aplicação
de variáveis e
constantes, a aplicação
de operadores lógicos,
de operadores
aritméticos, de laços de
repetição, de decisão e
de condição.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Definição de transformadores;
Conhecer os conceitos de
Leis e conceitos; princípio de
transformadores;
funcionamento; relações do
Interpretar cálculos para
transformador; termos principais
construção de
utilizados; fator de potência;
transformadores;
Operação à vazio e
Analisar o princípio de
transformadores; polaridade;
funcionamento e aplicação
diagrama fasorial; paralelismo;
de acessórios para
componentes de um
transformadores;
transformador; manutenção em Compreender as ligações e
transformadores; projeto de
ensaios em
transformadores. Definição de
transformadores.
motores elétricos, tipos;
laboratório de máquinas com
ensaio; motor universal; motores
monofásico e trifásico; reparo de
motores elétricos.
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● Unidade curricular III – Eletricidade
Objetivo de aprendizagem: Desenvolver conceitos de magnetismo e eletromagnetismo e
demais estudos em eletricidade.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em
diferentes mídias,
planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de
fluxogramas, a aplicação
de variáveis e
constantes, a aplicação
de operadores lógicos,
de operadores
aritméticos, de laços de
repetição, de decisão e
de condição.

Objeto de conhecimento

Conceitos básicos de
eletricidade; Partículas
fundamentais; Tipos de
eletrização; Diferença de
potencial; Fontes de força de
eletromotriz; Intensidade de
Corrente / Lei de OHM;
Densidade de corrente;
Resistores; Resistência de
condutores; Resistência
equivalente; Corrente de
tensão em circuito série,
paralela e mista com aplicação
das Leis de Kirchhoff e
Potência e trabalho elétrico.
Corrente Alternada; Notação
de Fasores; Circuitos Puros de
Corrente Alternada; Indutância
Equivalente; Capacitância
Equivalente; Circuitos
Compostos de Corrente
Alternada.

Habilidades

Compreender os
processos de
magnetização e
desmagnetização;
Compreender os efeitos
eletromagnéticos;
Interpretar as leis da
indução eletromagnética
quando da presença de
uma corrente elétrica;
Analisar circuitos de
corrente alternada e
circuitos de corrente
contínua;
Compreender o estudo dos
indutores e capacitores.

● Unidade curricular IV – Eletrônica Analógica
Objetivo de aprendizagem: Conhecer os fundamentos da eletrônica analógica.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
recursos criativos para
resolver problemas reais

Objeto de conhecimento

Física dos semicondutores;
Polarização do diodo, curva
característica, reta de carga e
resistor limitador; Diodo emissor
de luz e fotodiodo; Retificadores
de meia onda e onda completa

Habilidades

Compreender a estrutura
física dos semicondutores;
Compreender as funções
desempenhadas pelos
transistores;
Analisar as condições de
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relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

e Retificadores onda completa
em ponte; Capacitor e filtro para
o retificador; Corrente máxima
no diodo zener e Regulador de
tensão; características e
aplicações do tiristor (SCR);
Polarização de um transistor e
Correntes em transistor NPN e
PNP; O transistor como chave,
como amplificador, Polarização
por divisor de tensão.

funcionamento dos
transistores;
Analisar as especificações
dos transistores;
Conhecer os Sistema de
numeração e identificar os
principais sistemas de
numeração: Binário, octal,
hexadecimal.

Unidade curricular V – Projeto Integrador
Objetivo de aprendizagem: Despertar no estudante a investigação, a pesquisa e a
produção de textos técnicos e científicos, tais como resumos, resenhas, artigos e laudos
técnicos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições
e recursos necessários
para seu alcance e
definindo um modelo de
negócios

Objeto de conhecimento

O estudante deverá escolher um
projeto, dentro dos conteúdos
de uma ou mais disciplinas, e
desenvolvê-lo durante a carga
horária desta disciplina com a
orientação e supervisão de um
professor do curso.

Habilidades

Conceber e desenvolver
diferentes projetos.

TRILHA IV – ELETROTÉCNICA IV
TEMA: Aprofundando Saberes em Eletrotécnica
Perfil do professor: Para o perfil deste profissional, espera-se que o mesmo esteja dentro
dos requisitos solicitados pela Secretaria de Estado da Educação – SED, inclusos no edital
para professores admitidos em caráter temporário, podendo estas vagas serem preenchidas
por engenheiros eletricistas com complementação pedagógica, porém, a habilitação mínima
exigida deste profissional será o Curso Técnico em Eletrotécnica, dando espaço ao notório
saber e o know-how dos professores que lecionam neste CEDUP há anos. Este perfil é
adequado à todas as disciplinas do ementário proposto.
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COMPONENTES CURRICULARES

Máquinas Elétricas

Projeto Integrador

Controlador lógico programável

Sistema Elétrico de Potência

Mecânica

Perfil do Professor
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior
com complementação pedagógica ou Diploma
de licenciado para a Educação Profissional:
Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica,
Engenharia
Mecatrônica,
Tecnólogo
em
Eletrotécnica, Tecnologo em Mecatrônica,
Tecnologo em Automação..
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior
com complementação pedagógica ou Diploma
de licenciado para a Educação Profissional:
Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica,
Engenharia
Mecatrônica,
Tecnólogo
em
Eletrotécnica, Tecnologo em Mecatrônica,
Tecnologo em Automação.
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior
com complementação pedagógica ou Diploma
de licenciado para a Educação Profissional:
Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica,
Engenharia
Mecatrônica,
Tecnólogo
em
Eletrotécnica, Tecnologo em Mecatrônica,
Tecnologo em Automação.
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior
com complementação pedagógica ou Diploma
de licenciado para a Educação Profissional:
Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica,
Engenharia
Mecatrônica,
Tecnólogo
em
Eletrotécnica, Tecnologo em Mecatrônica,
Tecnologo em Automação.
Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior
com complementação pedagógica ou Diploma
de licenciado para a Educação Profissional:
Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica,
Engenharia
Mecatrônica,
Tecnólogo
em
Eletrotécnica, Tecnologo em Mecatrônica,
Tecnologo em Automação.

Unidade curricular I – Máquinas Elétricas
Objetivo de aprendizagem: Aprofundar os conceitos de máquinas elétricas.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em

Objeto de conhecimento

Habilidades

Definição de transformadores;
Leis e conceitos; princípio de
funcionamento; relações do
transformador; termos principais
utilizados; fator de potência;
Operação à vazio e
transformadores; polaridade;
diagrama fasorial; paralelismo;

Compreender as partes e
tipos de motores elétricos;
Conhecer os tipos de
enrolamento e ligações
internas dos enrolamentos
dos motores elétricos;
Estudar os tipos de
geradores elétricos e formas
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diferentes mídias,
planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de
fluxogramas, a aplicação
de variáveis e
constantes, a aplicação
de operadores lógicos,
de operadores
aritméticos, de laços de
repetição, de decisão e
de condição.

componentes de um
transformador; manutenção em
transformadores; projeto de
transformadores. Definição de
motores elétricos, tipos;
laboratório de máquinas com
ensaio; motor universal; motores
monofásico e trifásico; reparo de
motores elétricos.

de acionamentos;
Adquirir conhecimento
relativos à frequência na
geração de energia elétrica.

Unidade curricular II – Projeto Integrador
Objetivo de aprendizagem: Promover no estudante a busca pelo saber, através da
investigação, da pesquisa e da produção de textos técnicos e científicos, como resumos
resenhas, artigos e laudos técnicos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições
e recursos necessários
para seu alcance e
definindo um modelo de
negócios.

Objeto de conhecimento

O estudante deverá escolher um
projeto, dentro dos conteúdos
de uma ou mais disciplinas e
desenvolvê-lo durante a carga
horária desta disciplina com a
orientação e supervisão de um
professor do curso.

Habilidades

Construir e aplicar um
projeto integrador.

Unidade curricular III – Controlador Lógico Programável
Objetivo de aprendizagem: Compreender os fundamentos, programação e análise do
Controlador Lógico Programável.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições
e recursos necessários
para seu alcance e
definindo um modelo de
negócios.

Objeto de conhecimento

Habilidades

Sensores Eletrônicos, Definição,
Principais Tipos, Capacitivo,
Indutivos, Infravermelho, De
nível, Temperatura;
Controladores Lógicos
Programáveis, Introdução,
Princípio de Funcionamento,
Partes componentes de
Hardware CPU, Memória Volátil
e não volátil, Interfaces de
entrada/saída, Entradas/Saídas
discretas; Linguagem de
programação LADDER; Sistema
Supervisório SCADA.

Compreender as aplicações
da automação no segmento
industrial;
Compreender sistemas
analógico e digital;
Analisar a programação e
instalação de controladores
lógicos programáveis (PLC
ou CLP);
Testar controladores lógicos
programáveis nos
processos de automação
industrial;
Integrar um sistema de
automação através de
software de sistemas
supervisórios;
Analisar a Interface homem
máquina (IHM).

● Unidade curricular IV – Sistemas Elétricos de Potência
Objetivo de aprendizagem: Entender o sistema elétrico brasileiro e suas normas técnicas.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
recursos criativos para
resolver problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Objeto de conhecimento

Sistema elétrico brasileiro;
legislação do setor elétrico;
sistema nacional interligado;
perdas de energia em
alimentadores; bancos de
capacitores: localização,
dimensionamento e controle;
transformadores de
distribuição e reguladores de
tensão; redes de distribuição;
subestações; conservação de
energia; sistemas de produção
de energia.

Habilidades

Conhecer e analisar formas
de geração de energia, seus
elementos de produção,
transformação e distribuição
de energia elétrica;
Identificar os componentes
de uma subestação;
Conhecer os materiais de
redes de transmissão e
distribuição.

713

Unidade curricular V – Mecânica
Objetivo de aprendizagem: Compreender o universo da mecânica inserido na área da
eletrotécnica.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes
Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em
diferentes mídias,
planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de
fluxogramas, a aplicação
de variáveis e
constantes, a aplicação
de operadores lógicos,
de operadores
aritméticos, de laços de
repetição, de decisão e
de condição.

Objeto de conhecimento

Características dos materiais
aplicadas em eletrotécnica;
materiais metálicos; materiais
cerâmicos; materiais
poliméricos; materiais
compósitos; materiais
semicondutores; deformações;
alongamento; tensões;
solicitações mecânicas; tração;
compressão; cisalhamento;
metrologia básica; rolamentos;
eixos e mancais.

Habilidades

Conhecer os diversos tipos
de materiais utilizados em
eletrotécnica;
Avaliar, do ponto de vista
elétrico, os materiais
metálicos, cerâmicos,
poliméricos, compósitos e
semicondutores;
Avaliar os efeitos dos
esforços e solicitações
mecânicas nos diversos
tipos de materiais aplicados
em eletrotécnica;
Realizar medições utilizando
instrumentos tais como:
paquímetro, micrômetro e
relógio comparador;
Classificar e avaliar os
diferentes tipos de eixos e
mancais existentes;
Obter noções de
manutenção em motores
elétricos.

Orientações metodológicas
O Novo Ensino Médio visa o protagonismo estudantil, no qual os estudantes buscam
aprofundar-se nas áreas de conhecimento de seu interesse. Desta forma, eleva-se a
motivação pelos estudos e diminui-se a evasão escolar, pois o estudante cursará os
percursos formativos de acordo com o seu perfil e o seu interesse.
Dentre as metodologias utilizadas destacam-se: estudos individualizados ou em
grupos, atividades escritas ou orais, aulas expositivas, visitas técnicas, sala de aula invertida,
gamificação e demais estratégias de ensino-aprendizagem que possam ser empregadas no
sentido de potencializar a aprendizagem e o protagonismo dos estudantes.

Recursos
 Bibliografia específica;
 Laboratórios de Eletrotécnica;
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Laboratório de Auto CAD;
Laboratório de Automação;
Laboratório de Eficiência Energética;
Laboratório de Eletricidade;
Laboratório de Instalações Elétricas;
Laboratório de Máquinas e Equipamentos Elétricos;
Laboratório de Práticas e Instalações Elétricas;
Laboratório de Proteções e Comandos Elétricos.
Laboratório de Mecânica;
Laboratório de Usinagem;
Laboratório de Soldagem e Tratamentos Térmicos ;
Laboratório de Ensaios Mecânicos e Metalográficos ;
Laboratório de Metrologia;
Laboratório de Hidráulica e Pneumática;
Laboratório de Desenho Técnico;
Laboratório de Química e Biologia;
Laboratório de Informática;
Laboratório de Comando Numérico Computadorizado (CNC)
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BNCC,
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Disponível
em
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Santa Catarina: estudos temáticos. Florianópolis: Secretaria de Estado da Educação,Ciência
e Tecnologia, 2005.
SANTA CATARINA, Secretaria De Estado Da Educação. Proposta Curricular. Formação
Integral Na Educação Básica. Florianópolis: DIOESC, 2014.
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EIXO:
RECURSOS NATURAIS
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Técnico em Agropecuária – CEDUPsAgrígolas
Eixo: Recursos Naturais

Técnico em Agropecuária
Eixo: Recursos Naturais

Professores Colaboradores-Elaboradores-Formadores
Aline Gross
Amilton Stolarsky
Beatriz Lemes da Silva
Bruna Dosciatti Velho
Carina Macagnan Rover
Caroline Stein
Claudinei Fábio Balbinot
Cleci Cristina Finardi
Cleusa Maria PerottiSChweigert
Cristian Rodrigo Dias
Denilso Francisco Vicentin
Denise Delonzek
Edegar Giovani Daga
Elisete MoissaReinert
EtoreBortese
Gabriela Gerhart da Rosa
Gilvanea Maria Cerezer
Giovana SarziLanzarin
Guilherme Buffon
Gustavo FormentinModolon
Halan Martins
Helena Aparecida Novak
Ivonete Brugnerotto
Janira Adriana Prust
João Carlos Martins de Matos
Jonas de Paula Padilha

José Batista da Rosa
Juliana Fátima Ludwig
Lindomar Menegat
LuigildoProner Júnior
Luiz Alberto Rincoski Faria
MarcieliBarili da Costa
Michele Cristina Arnold
Michelle Schalemberg Diehl
Nelson Rintzel
Osmar de Freitas de Jesus
Patrick Mota Schuermann
Paulo Ricardo de Carvalho
Paulo Roberto Temcheszen
Peters Valter Westphal
Rafael Arcangelo De Barba
Rafael Tolomeotti
Rodrigo Guilherme Backes
Sayonara Salvatti Müller
Sérgio Friederichs
Sérgio Luiz Luquese
Tatiane Dezanet Verona
Thiago Grassiolli
Vagner Antônio Hartcopf
Valmir Augustinho Hartmann Caye
VandersonKleinert
Wilson Antônio Wronski

Equipe SED
André Fabiano Bertozzo
Camila de Oliveira Galvagni
Letícia Vieira
Luis Duarte Vieira

RESUMO – APRESENTAÇÃO
O Curso Técnico em Agropecuária visa formar profissionaisquedominem as
tecnologias voltadas à agropecuária, além de sujeitos críticos e reflexivos, com habilidades
profissionais para desempenhar atividades técnicas, atendendo a demanda produtiva local e
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contribuindo para o desenvolvimento econômico e social que se propagam rapidamente nos
meios científicos/produtivos, bem como, com amplo conhecimento dos impactos e
consequências da aplicação da técnica sobre a vida humana.
Habilitação Profissional
Carga Horária Semanal
Carga Horária do curso

Técnico em Agropecuária
23h
1832 horas

OBJETIVOS
Objetivo geral
Ofertar a Educação Profissional Técnico em Agropecuária concomitante ao Ensino
Médio nos Centros de Educação Profissional Agrotécnicos, visando formar profissionais com
habilidades técnicas e científicas, capazes de atuarem de forma consciente no setor
agropecuário, determinando tecnologias economicamente viáveis, e melhoria das condições
socioeconômicas e ambientais no Estado de Santa Catarina e mundo.
Objetivos específicos












Oportunizar aos jovens a possibilidade de profissionalização, buscando melhorar a
qualidade de vida no campo e na cidade, relacionada diretamente com o uso racional
dos recursos naturais, respeitando o meio ambiente no processo produtivo;
Reestruturar a Organização Curricular do Curso Técnico em Agropecuária,
adequando-o à nova legislação, sem perder a identidade do profissional construída e
conquistada historicamente;
Formar profissionais capacitados como Técnicos em Agropecuária, com
conhecimentos teóricos e práticos, conscientes e comprometidos com o
desenvolvimento rural e urbano sustentável, aptos para orientar os produtores por
meio da atividade de extensão e assistência técnica, a fim de suprir a necessidade
de sucessão familiar e do mercado do agronegócio;
Ampliar e desenvolver a capacidade de se reconhecer na diversidade humana,
cultural, histórica e social em que o sujeito está inserido;
Desenvolver a capacidade de tomada de decisões, ter autonomia com base em
princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários, visando as
transformações sociais e a construção de cidadania;
Utilizar o conhecimento das linguagens e das ciências como instrumento de leitura e
transformação do mundo;
Conciliar competências, habilidades e atitudes para o desenvolvimento profissional;
Analisar as perspectivas de gerenciamento rural, agregando valores à produção
agrícola, bem como estímulo ao empreendedorismo rural;
Desenvolver características tais como: equilíbrio, autodomínio, sociabilidade,
liderança, postura, ética, facilidade de comunicação, flexibilidade e interação;
Desenvolver habilidades para diagnosticar e propor soluções de problemas utilizando
a ciência e a tecnologia como aliadas para ações inerentes à profissão.

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
Ao concluir o Curso Técnico de nível médio, no eixo temático Recursos Naturais,
Técnico em Agropecuária, na forma Concomitante, o estudante deverá conhecer os
parâmetros técnicos e legais e toda e qualquer atividade agropecuária, ser um profissional
empreendedor e transformador do setor agropecuário, desenvolver competências conforme
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elencadas no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (pág. 229) e na Proposta Catarinense
para o Ensino Técnico Agrícola no Brasil (2018):
 Manejar, de forma sustentável, a fertilidade do solo e os recursos naturais.
 Planejar e executar projetos ligados a sistemas de irrigação e uso da água.
 Selecionar, produzir e aplicar insumos (sementes, fertilizantes, defensivos,
pastagens, concentrados, sal mineral, medicamentos e vacinas).
 Desenvolver estratégias para reserva de alimentação animal e água.
 Realizar atividades de produção de sementes e mudas, transplantio e plantio.
 Realizar colheita e pós-colheita.
 Realizar trabalhos na área agroindustrial.
 Operar máquinas e equipamentos.
 Manejar animais por categoria e finalidade (criação, reprodução, alimentação e
sanidade).
 Comercializar animais.
 Desenvolver atividades de gestão rural.
 Observar a legislação para produção e comercialização de produtos agropecuários, a
legislação ambiental e os procedimentos de segurança no trabalho.
 Projetar instalações rurais.
 Realizar manejo integrado de pragas, doenças e plantas espontâneas.
 Realizar medição, demarcação e levantamentos topográficos rurais.
 Planejar e efetua atividade de tratos culturais.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO
Trilhas
Trilha I –
AGRICULTURA E
ELEMENTOS DA
NATUREZA

Componentes Curriculares

Agricultura
Criações
Culturas Anuais
Desenho e Topografia
Fruticultura
Olericultura
Zootecnia
Laboratórios Agropecuários
Carga Horária da Trilha I
Trilha II–
Agricultura
PRODUÇÃO DE Criações
ALIMENTOS NO
Culturas Anuais
CONTEXTO
Desenho e Topografia
LOCAL
Fruticultura
Olericultura
Zootecnia
Laboratórios Agropecuários
Carga Horária da Trilha II
Trilha III –
Administração e Economia Rural
AGROPECUÁRIA Criações
E SUA
Construções e Instalações
INFLUÊNCIA NA
Culturas Anuais
SOCIEDADE E
Desenho e Topografia
MEIO AMBIENTE Indústrias Rurais
Irrigação e Drenagem

Carga Horária
Semanal
2
2
2
1
2
2
2
10
23 aulas
2
2
2
1
2
2
2
10
23 aulas
2
3
2
2
2
1
2

Carga
Horária
Semestral
32h
32h
32h
16h
32h
32h
32h
160h
368 horas
32h
32h
32h
16h
32h
32h
32h
160h
368 horas
32h
48h
32h
32h
32h
16h
32h
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Mecanização Agrícola
2
Zootecnia
2
Laboratórios Agropecuários
5
Carga Horária da Trilha III
23 aulas
Trilha IV –A
Administração e Economia Rural
2
APLICABILIDADE Criações
3
DA
Construções e Instalações
2
AGROPECUÁRIA Culturas Anuais
2
Desenho e Topografia
2
Indústrias Rurais
1
Irrigação e Drenagem
2
Mecanização Agrícola
2
Zootecnia
2
Laboratórios Agropecuários
5
Carga Horária da Trilha IV
23 aulas
Trilha V - Estágio Estágio
***
Carga Horária da Trilha V
Carga Horária total do curso técnico em Agropecuária

32h
32h
80h
368 horas
32h
48h
32h
32h
32h
16h
32h
32h
32h
80h
368 horas
360 horas
360 horas
1832 horas

TRILHA I – AGRICULTURA E ELEMENTOS DA NATUREZA
TEMA: Representações práticas, técnicas, legais e sociais no contexto agrícola
COMPONENTES
CURRICULARES
Agricultura
Criações
Culturas Anuais
Desenho e Topografia
Fruticultura
Olericultura
Zootecnia
Laboratórios
Agropecuários

Perfil do Professor
Curso Superior com Licenciatura ou Bacharelado com
complementação pedagógica ou diploma de docência ou
licenciado para Educação Profissional:Agronomia, Engenharia
de Produção Agropecuária, Engenharia Florestal, Ciências
Agrícolas, Ciências Agrárias, Medicina Veterinária, Tecnologia
em Zootecnia, Engenharia Agrícola.

OBJETIVO DA TRILHA
Compreender e resolver situações problema ligadas ao contexto da Agropecuária,
que necessitam dos conhecimentos técnicos específicos como ferramentas para
desenvolver com êxito a sua aprendizagem, e dos eixos estruturantes para a formação
como cidadão.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Agricultura
Objetivo de aprendizagem: Conhecer e utilizar a relação solo-água-planta-atmosfera para
planejar, organizar, executar e monitorar a exploração e manejo dos solos de acordo com
suas características químicas, físicas e biológicas.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

1. CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS, QUÍMICAS E
BIOLÓGICAS DO SOLO.

Compreender a agricultura
como ramo produtivo de
alimentos e de grande
impacto no desenvolvimento
humano;
Desenvolver um olhar
investigativo e crítico acerca
das metodologias utilizadas
pela agricultura;
Utilizar informações,
conhecimentos e ideias
resultantes de investigações
científicas para criar ou
propor soluções para
problemas diversos na
comunidade local;
Envolver e promover a
participação dos estudantes
no ambiente agrícola e
agropecuário;
Criar soluções com
flexibilidade, adaptabilidade
e inovação;
Determinar e identificar as
diferentes classes e perfis
do solo;
Saber identificar as
diferentes constituições do
solo;
Classificar os solos de
acordo com sua aptidão e
uso;
Determinar e inter-relacionar
as características físicas,
químicas e biológicas do
solo;
Identificar os níveis de
fertilidade do solo e as
exigências das culturas;
Interpretar laudo de análise
de solo;
Recomendar insumos e
fertilizantes com base na
análise de solo.

2. NUTRIÇÃO DE PLANTAS.
2.1 Funções e classificaçãodos
nutrientes. 2.2 Deficiências
nutricionais. 2.3 Classificação
dos fertilizantes. 2.4 Formas e
métodos de aplicação de
fertilizantes. 2.5 Interpretação
da análise e diagnose
nutricional foliar. 2.6
Interpretação da análise química
e física do solo.

● Unidade curricular II – Criações
Objetivo de aprendizagem: Planejar, organizar, executar e monitorar os métodos de
produção e manejo, bem como os programas profiláticos e terapêuticos na produção animal
de pequeno, médio e grande porte.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

1. PEQUENOS ANIMAIS. 1.1
Origem, evolução e situação da
cadeia produtiva. 1.2 Sistemas
de criação. 1.3 Edificações e
instalações. 1.4 Ambiência e
bem-estar. 1.5 Comportamento
animal. 1.6 Índices zootécnicos.
1.7
Manejo nas diferentes
fases de criação. 1.8
Parâmetros que definem o início
e término da fase de criação.
1.9 Noções de fisiologia,
morfologia e métodos de
reprodução. 1.10 Manejo
Alimentar. 1.11 Rendimento de
carcaça. 1.12 Importância do
controle sanitário. 1.13 Doenças
patológicas, nutricionais e
metabólicas. 1.14 Tratamentos
profiláticos e controle sanitário.
1.15 Utilização, desinfecção,
higiene e limpeza das
instalações, equipamentos e
instrumentos. 1.16 Coleta e
envio de material para análise
em laboratório. 1.17 Destino de
resíduos. 1.18 Legislação
sanitária vigente. 1.19
Legislação ambiental vigente.

Manejar os sistemas de
produção animal em todas
suas fases e habitats;
Avaliar índices zootécnicos;
Aplicar métodos de
melhoramento genético;
Selecionar machos e
fêmeas para a reprodução;
Manusear materiais e
equipamentos utilizados nos
sistemas de produção;
Avaliar a composição das
rações e as formas de
arraçoamento;
Diagnosticar as deficiências
nutricionais;
Executar e acompanhar
métodos de profilaxia e
tratamento de doenças;
Aplicar normas profiláticas,
higiênicas e sanitárias de
produção;
Fazer coleta de material
para análise laboratorial;
Diferenciar os sintomas das
principais doenças
patológicas, parasitárias,
tóxicas e desordens
metabólicas;
Utilizar vias e métodos de
aplicação de vacinas e
medicamentos;
Destinar adequadamente os
resíduos do processo de
criação;
Compreender a criação
animal como ramo produtivo
de alimentos e de grande
impacto no desenvolvimento
humano;
Manejar os sistemas de
produção animal em todas
suas fases e habitats;
Avaliar índices zootécnicos;
Conhecer espécies para
formação de colméias;
Manusear materiais e
equipamentos utilizados nos
sistemas de produção;
Diagnosticar as deficiências
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2. APICULTURA. 2.1 Biologia
das espécies. 2.2 Escolha de
espécies. 2.3 Aquisição de
colônias. 2.4 Modelos de
colmeias. 2.5 Captura e
transferência de colônias. 2.6
Monitoramento das colônias. 2.7
Inimigos naturais. 2.8
Legislação aplicada. 2.9 Coleta
e beneficiamento de mel, pólen,
cerume e própolis. 2.10 Boas
práticas de manipulação.

nutricionais;
Aplicar normas higiênicas e
sanitárias de produção;
Fazer coleta de material
para análise laboratorial.
● Unidade curricular III – Culturas Anuais
Objetivo de aprendizagem: Planejar, organizar, executar e monitorar as alternativas de
otimização dos fatores climáticos no plantio, crescimento, desenvolvimento e controle
fitossanitário das culturas anuais, acompanhando a colheita e a pós-colheita.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias.

Histórico e evolução das
espécies cultivadas; Cultivares;
Dados meteorológicos;
Exigências climáticas da cultura;
Morfologia e fisiologia vegetal;
Sistemas de semeadura e
plantio; Rotação, sucessão e
consorciação de culturas;
Arranjo espacial de plantas;
Técnicas de adubação; Tratos
culturais; Polinização e
fertilização; Alelopatia;
Inoculação; Simbiose; Pragas;
Doenças; Plantas invasoras;
Manejo integrado;
Monitoramento e controle de
pragas, doenças e plantas
invasoras; Ponto de colheita;
Fatores que afetam a colheita e
a pós-colheita; Controle de
pragas e doenças de produtos
armazenados; Legislação
vigente.

Aprofundar o conhecimento
sobre a origem e evolução
das culturas agrícolas,
plantas de cobertura,
inverno e verão;
Conhecer a origem e a
evolução das culturas
anuais;
Dominar as características
morfológicas e fisiológicas
das plantas;
Aprender e utilizar o
zoneamento agrícola das
culturas estudadas;
Conhecer, utilizar e
monitorar os diferentes
sistemas de cultivo;
Conhecer e identificar
plantas invasoras, pragas e
doenças;
Aprender, planejar e utilizar
os métodos de rotação,
sucessão e consorciação de
culturas;
Planejar, implantar,
monitorar e avaliar os
métodos de controle de
plantas invasoras, pragas e
doenças;
Projetar, implantar e
monitorar programas de
adubação, correção e
avaliação nutricional das
plantas;
Programar, dimensionar e
monitorar a colheita,
transporte, armazenagem e
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beneficiamento dos
produtos;
Utilizar dados
meteorológicos como
parâmetro para elaboração
de planos de cultivo;
Fazer cronogramas de
cultivos baseados no
zoneamento agrícola;
Identificar e relacionar o
estádio fenológico das
plantas com as técnicas de
manejo;
Determinar a distribuição
espacial e a população de
plantas;
Utilizar os métodos de
rotação, sucessão e
consorciação de culturas;
Relacionar os estágios de
desenvolvimento das
plantas com o manejo de
adubação;
Relacionar a ocorrência de
doenças, pragas e plantas
invasoras com o estágio
fenológico das plantas,
associados aos fatores
ambientais;
Identificar sintomas de
deficiência nutricional;
Calcular e aplicar a
adubação necessária para
cada cultura;
Utilizar práticas de cobertura
do solo;
Identificar o ponto de
colheita das diversas
culturas;
Recomendar o
escalonamento de
semeadura e colheita;
Identificar os fatores que
afetam o processo de
colheita;
Recomendar técnicas de
secagem, armazenamento e
comercialização dos
produtos.
● Unidade curricular IV – Desenho e Topografia
Objetivo de aprendizagem: Conhecer e operar os instrumentos topográficos a fim de
orientar e executar os métodos de levantamentos planimétricos e altimétricos para a
obtenção de representações gráficas na área rural.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

1. INTRODUÇÃO A DESENHO
E TOPOGRAFIA
1.1 Conceitos, divisão,
elementos da Topografia e
Desenho Técnico. 1.2 Unidades
de medida de superfície
topográfica e suas
converções/transformações.
2. DESENHO TÉCNICO. 2.1
Normas Brasileiras Revisadas
da ABNT pertinentes ao
desenho técnico. 2.2 Etapas de
elaboração, instrumentalização
e apresentação do desenho
técnico. 2.3 Caligrafia técnica.
2.4 Elementos gráficos de um
croqui. 2.5 Símbolos e
convenções gráficas. 2.6
Escalas numéricas e gráficas.
2.7 Escalas de redução,
ampliação e natural. 2.8 Função
e aplicação do escalímetro. 2.9
Cálculos e particularidades.

Aplicar as NBRs da ABNT
relacionadas ao desenho
técnico;
Identificar e utilizar os
instrumentos de desenho
técnico;
Utilizar as projeções e saber
aplicar escalas;
Elaborar e executar projetos
arquitetônicos de
construções e benfeitorias
rurais em planta baixa, corte
transversal e longitudinal,
fachada, cobertura,
localização e situação;
Elaborar desenho de
detalhes de construções e
benfeitorias rurais;
Representar graficamente
as áreas, curvas de nível,
perfis longitudinais e
transversais obtidos de
levantamentos planimétricos
e altimétricos;
Utilizar os programas de
desenho técnico;
Aplicar a legislação vigente.

● Unidade curricular V – Fruticultura
Objetivo de aprendizagem: Planejar, organizar, executar e monitorar as alternativas de
otimização de fatores climáticos no plantio, crescimento, desenvolvimento, produção e
controle fitossanitário das frutíferas, acompanhando a colheita e a pós-colheita.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em

1. Plantas de frutíferas de clima
temperado: maçã, uva, kiwi,
pêssego, ameixa, nectarina, figo
e pêra. 1.1 Exigências
climáticas das frutíferas. 1.2
Morfologia e fisiologia das
plantas frutíferas. 1.3 Sistemas
de produção. 1.4 Culturas
intercalares. 1.5 Tipos de

Identificar a origem e a
evolução das espécies
frutíferas;
Identificar os efeitos dos
fatores climáticos nas
plantas;
Executar cronograma de
cultivo e manejo cultural;
Implantar culturas
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suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

pomares. 1.6 Escolha do local.
1.7 Preparo de solo para o
plantio. 1.8 Instalação do pomar.
1.9 Sistema de alinhamento do
pomar. 1.10 Demarcação e
espaçamento. 1.11 Aquisição e
produção de mudas. 1.12 Tratos
culturais. 1.13 Sistemas de
irrigação. 1.14 Nutrição e
adubação em plantas frutíferas.
1.15 Tipos de poda. 1.16 Raleio.
1.17 Principais pragas e
doenças das plantas frutíferas.
1.18 Plantas invasoras. 1.19
Manejo integrado de pragas,
doenças e plantas invasoras.
1.20 Ponto de colheita. 1.21
Colheita. 1.22 Pós-colheita. 1.23
Técnicas de amadurecimento e
climatização. 1.24 Fatores que
afetam a colheita e a póscolheita. 1.25 Classificação,
padronização e rotulagem. 1.26
Armazenamento e
comercialização. 1.27
Legislação vigente.

intercalares;
Utilizar práticas de
otimização e controle dos
fatores climáticos
relacionados ao crescimento
e desenvolvimento das
plantas;
Identificar e monitorar as
principais funções
reprodutivas das plantas;
Utilizar métodos de
propagação sexuada e
assexuada;
Utilizar técnicas de quebra
de dormência;
Identificar e realizar tratos
culturais;
Utilizar técnicas de
condução de plantas
frutíferas;
Utilizar os diferentes tipos de
podas nas plantas frutíferas;
Fazer o reconhecimento de
plantas invasoras, pragas e
doenças;
Utilizar informações sobre
os fatores climáticos no
manejo de pragas, doenças
e plantas invasoras;
Utilizar os métodos
integrados de prevenção e
controle de pragas, doenças
e plantas invasoras;
Identificar o ponto de
colheita por meio de
diferentes métodos;
Fazer a seleção,
classificação e padronização
da produção;
Aplicar as técnicas de
amadurecimento;
Utilizar as técnicas de
embalagens e rotulagens
para os diversos produtos;
Orientar e acompanhar a
colheita, o armazenamento
e o beneficiamento;
Cumprir a legislação
vigente.

● Unidade curricular VI – Olericultura
Objetivo de aprendizagem: Planejar, organizar, executar e monitorar as alternativas de
otimização dos fatores climáticos para a propagação, cultivo, produção e controle
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fitossanitário das olerícolas em ambientes abertos e protegidos, acompanhando a colheita e
a pós-colheita.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

1 FAMÍLIAS BOTÂNICAS
SOLANÁCEAS, ALIÁCEAS,
BRASSICÁCEAS,
ASTERÁCEAS, APIÁCEAS,
CUCURBITÁCEAS,
FABÁCEAS,
CONVOLVULÁCEAS,
QUENOPODIÁCEAS,
ROSÁCEAS, MALVÁCEAS. 1.1
Introdução 1.2 Importância
social, econômica e alimentar,
1.3 Origem, classificação
botânica, descrição da planta
1.4 Exigência climática 1.5 Tipo
e preparo do solo e produção de
mudas 1.5.1 Adubação de
plantio 1.6 Aquisição de batata
semente, brotação 1.6.1 Plantio
da batata semente 1.7 Tipos de
irrigação 1.8 principais grupos e
suas cultivares, 1.9 Tratos
culturais (adubação de
cobertura, amontoa) 1.10
Problemas fisiológicos 1.11
Controle de Plantas daninhas
1.12 Controle de pragas e
doenças seus controles 1.13
Colheita, embalagem,
classificação e comercialização

Elaborar e executar
cronograma de cultivo e
manejo cultural;
Utilizar práticas de
otimização e controle dos
fatores climáticos
relacionados ao crescimento
e desenvolvimento da
planta;
Produzir mudas olerícolas;
Identificar porcentagem de
germinação e determinar
quantidade de semente,
espaçamento e
profundidade de plantio;
Realizar tratos culturais nas
plantas;
Fazer o reconhecimento de
plantas invasoras, pragas e
doenças;
Utilizar informações sobre
os fatores climáticos no
manejo de pragas, doenças
e plantas invasoras;
Utilizar os métodos
integrados de prevenção e
controle de pragas, doenças
e plantas invasoras;
Identificar o ponto de
colheita;
Orientar e acompanhar a
colheita;
Fazer seleção, classificação
e padronização da
produção;
Aplicar as técnicas de
amadurecimento;
Aplicar as técnicas de
embalagem e rotulagem
para os diversos produtos;
Definir os canais de
comercialização.

● Unidade curricular VII – Zootecnia
Objetivo de aprendizagem: Conhecer a fisiologia e morfologia animal para planejar,
organizar, executar e monitorar programas de nutrição, sanidade, reprodução animal,
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melhoramento genético e métodos de defesa sanitária animal, de acordo com a legislação
vigente.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

OVINOS E CAPRINOS
Origem, evolução, situação da
cadeia produtiva. Espécies,
Raças e domesticação;
Anatomia e fisiologia; Manejo da
Criação; Sistemas de Criação;
Reprodução; Nutrição;
Sanidade. Tratamento de
dejetos.

Conhecer a história e
evolução de cada cadeia
produtiva, a classificação
zoológica;
Identificar Raças De
Espécies E Suas
Domesticação;
Conhecer a estrutura
corporal da espécie;
Identificar os órgãos e suas
funções;
Identificar o ambiente,
instalações e equipamentos;
Identificar os animais das
diferentes fases da criação;
Conhecer os sistemas de
criação;
Adequar o manejo ao
sistema de criação;
Conhecer os procedimentos
envolvidos nos métodos e
técnicas de reprodução;
Conhecer e avaliar o
processo reprodutivo;
Fazer a classificação dos
alimentos e nutrientes;
Especificar as funções
nutricionais dos alimentos;
Conhecer métodos de
conservação de alimentos;
Identificar as principais
doenças infecto
contagiosas, parasitárias,
intoxicações e seus
sintomas;
Conhecer programas
profiláticos, higiênicos e
sanitários;
Conhecer meios de
segurança a criação;
Identificar a composição dos
dejetos e realizar o
tratamento dos dejetos.
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● Unidade curricular VIII – Laboratórios Agropecuários
Objetivo de aprendizagem: Conhecer e desenvolver as práticas agropecuárias inerentes
às atribuições profissionais e de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Empreendedorismo
(EMIFFTP12) Empreender
projetos pessoais ou
produtivos, considerando
o contexto local, regional,
nacional e/ou global, o
próprio potencial, as
características dos cursos
de qualificação e dos
cursos técnicos, do
domínio de idiomas
relevantes para o mundo
do trabalho, identificando
as oportunidades de
formação profissional
existentes no mundo do
trabalho e o alinhamento
das oportunidades ao
projeto de vida.

1. Agricultura. 2. Instalações
agrícolas e pecuárias. 3.
Práticas de higiene nas
instalações agrícolas e
pecuárias. 4. Compostagem. 5.
Herbário. 6. Culturas anuais. 7.
Fruticultura. 8. Olericultura. 9.
Viveicultura. 10. Forragicultura.
11. Jardinagem. 12. Silvicultura.
13. Reflorestamento. 14.
Plantas medicinais. 15.
Bovinocultura de leite. 16.
Bovinocultura de corte. 17.
Ovinocultura e Caprinocultura.
18. Avicultura de Corte. 19.
Avicultura de postura. 20.
Avicultura ornamental. 21.
Suinocultura. 22. Cunicultura.
23. Apicultura. 24. Piscicultura.
25. Instalações Agroindustriais.
26. Práticas de higiene e
limpeza nas instalações
agroindustriais. 27. Panificação.
28. Agroindustrialização de
produtos de origem animal e
vegetal. 29. Mecanização
agrícola. 30. Topografia. 31.
Sistemas de irrigação. 32.
Associativismos e
Cooperativismos. 33. Extensão
rural e assistência técnica. 34.
Projetos de pesquisa
agropecuária. 35. Gestão de
empreendimentos
agropecuários. 36.
Comercialização agropecuária.
37. Outras atividades
econômicas regionais

Entender as exigências na
realização das práticas
agropecuáriasdesenvolvidas
no mercado de trabalho
pelos profissionais Técnicos
em Agropecuária;
Identificar na prática as
áreas em que
profissionalmente pode
atuar, de acordo com suas
atribuições profissionais
legais;
Entender o funcionamento
das atividades relacionadas
ao Curso Técnico em
Agropecuária;
Desenvolver na prática a
responsabilidade técnica
nas diversas áreas de
atuação;
Realizar de maneira técnica
as principais práticas de
manejo, das diferentes
áreas, nos diferentes
laboratórios de
aprendizagem e produção;
Desenvolver atributos
pessoais para o exercício da
profissão.
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TRILHA II – PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NO CONTEXTO LOCAL
TEMA: Produção e Tecnologia na Agropecuária
COMPONENTES
CURRICULARES
Agricultura
Criações
Culturas Anuais
Desenho e Topografia
Fruticultura
Olericultura
Zootecnia
Laboratórios
Agropecuários

Perfil do Professor
Curso Superior com Licenciatura ou Bacharelado com
complementação pedagógica ou diploma de docência ou
licenciado para Educação Profissional:Agronomia, Engenharia de
Produção Agropecuária, Engenharia Florestal, Ciências
Agrícolas, Ciências Agrárias, Medicina Veterinária, Tecnologia
em Zootecnia, Engenharia Agrícola.

OBJETIVO DA TRILHA
Compreender e resolver situações problema ligadas ao contexto da Agropecuária,
que necessitam dos conhecimentos técnicos específicos como ferramentas para
desenvolver com êxito a sua aprendizagem, e dos eixos estruturantes para a formação
como cidadão.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Agricultura
Objetivo de aprendizagem: Conhecer e utilizar a relação solo-água-planta-atmosfera para
planejar, organizar, executar e monitorar a exploração e manejo dos solos de acordo com
suas características químicas, físicas e biológicas.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

1. ADUBAÇÃO. 1.1 Adubação
orgânica e mineral. 1.2 Matéria
Orgânica. 1.3 Cálculos de
recomendação de adubação e
correção.

Identificar as fontes de
matéria orgânica;
Diferenciar e utilizar os tipos
e formas de adubação;
Calcular a recomendação de
correção e adubação;
Determinar e organizar
programas de rotação,
sucessão e consorciação de
culturas;
Propor métodos e técnicas
de conservação dos solos.

2. CONSERVAÇÃO DO SOLO.
2.1 Recuperação de solos
degradados. 2.2 Técnicas de
conservação dos solos. 2.3
Rotação e sucessão de culturas.
2.4 Noções de agroecologia. 2.5
Compostagem. 2.6 Cobertura
do solo.
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● Unidade curricular II – Criações
Objetivo de aprendizagem: Planejar, organizar, executar e monitorar os métodos de
produção e manejo, bem como os programas profiláticos e terapêuticos na produção animal
de pequeno, médio e grande porte.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

1. AVICULTURA,
COTONICULTURA,
CUNICULTURA.
1.1 Origem, evolução e situação
da cadeia produtiva. 1.2
Sistemas de criação. 1.3
Edificações e instalações. 1.4
Ambiência e bem-estar. 1.5
Comportamento animal. 1.6
Índices zootécnicos. 1.7 Manejo
nas diferentes fases de criação.
1.8 Parâmetros que definem o
início e término da fase de
criação. 1.9 Noções de
fisiologia, morfologia e métodos
de reprodução. 1.10 Manejo
Alimentar. 1.11 Rendimento de
carcaça. 1.12 Importância do
controle sanitário. 1.13 Doenças
patológicas, nutricionais e
metabólicas. 1.14 Tratamentos
profiláticos e controle sanitário.
1.15 Utilização, desinfecção,
higiene e limpeza das
instalações, equipamentos e
instrumentos. 1.15 Coleta e
envio de material para análise
em laboratório. 1.16 Destino de
resíduos. 1.17 Legislação
sanitária vigente. 1.18
Legislação ambiental vigente.

Manejar os sistemas de
produção animal em todas
suas fases e habitats;
Avaliar índices zootécnicos;
Aplicar métodos de
melhoramento genético;
Selecionar machos e
fêmeas para a reprodução;
Manusear materiais e
equipamentos utilizados nos
sistemas de produção;
Avaliar a composição das
rações e as formas de
arraçoamento;
Diagnosticar as deficiências
nutricionais;
Executar e acompanhar
métodos de profilaxia e
tratamento de doenças;
Aplicar normas profiláticas,
higiênicas e sanitárias de
produção;
Fazer coleta de material
para análise laboratorial;
Diferenciar os sintomas das
principais doenças
patológicas, parasitárias,
tóxicas e desordens
metabólicas;
Manejar os sistemas de
produção animal em todas
suas fases e habitats;
Avaliar índices zootécnicos;
Aplicar métodos de
melhoramento genético;
Selecionar machos e
fêmeas para a reprodução;
Manusear materiais e
equipamentos utilizados nos
sistemas de produção;
Avaliar a composição das
rações e as formas de
arraçoamento;
Diagnosticar as deficiências
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2. PISCICULTURA. 2.1 Origem,
evolução e situação da cadeia
produtiva. 2.2 Sistemas de
criação. 2.3 Comportamento
animal. 2.4 Índices zootécnicos.
2.5 Manejo nas diferentes fases
de criação. 2.6 Parâmetros que
definem o início e término da
fase de criação. 2.7 Noções de
fisiologia, morfologia e métodos
de reprodução. 2.8 Manejo
Alimentar. 2.9 Rendimento de

carcaça. 2.10 Importância do
controle sanitário. 2.11 Doenças
patológicas, nutricionais e
metabólicas. 2.12 Tratamentos
profiláticos e controle sanitário.
2.13 Coleta e envio de material
para análise em laboratório.
2.14 Destino de resíduos. 2.15
Legislação sanitária vigente.
2.16. Legislação ambiental
vigente.

nutricionais;
Executar e acompanhar
métodos de profilaxia e
tratamento de doenças;
Aplicar normas profiláticas,
higiênicas e sanitárias de
produção;
Fazer coleta de material
para análise laboratorial;
Diferenciar os sintomas das
principais doenças
patológicas, parasitárias,
tóxicas e desordens
metabólicas.

● Unidade curricular III – Culturas Anuais
Objetivo de aprendizagem: Planejar, organizar, executar e monitorar as alternativas de
otimização dos fatores climáticos no plantio, crescimento, desenvolvimento e controle
fitossanitário das culturas anuais, acompanhando a colheita e a pós-colheita.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias

1. CULTURA DO TRIGO,
AVEIA, CENTEIO, CEVADA E
TRITICALE, PLANTAS DE
COBERTURA (INVERNO E
VERÃO (GIRASSOL,
CROTALARIA, ERVILHACA,
MUCUNA, FAVA, COLZA,
NABO FORRAGEIRO,
TREMOÇO) CULTURAS
TUBEROSAS (MANDIOCA,
BATATA-DOCE, BATATINHA.:
Climatologia agrícola,
semeadura, de solo para a
cultura do trigo, cultivares
operações de plantio, adubação
e tratos culturais, principais
pragas e doenças, colheita,
comercialização e custos de
implantação. 1.1 Introduções à
cultura do trigo características
gerais da cultura, zoneamento
agrícola, características e época
de semeadura. 1.2 Tipos de
plantio, tipos de solo para a
cultura do trigo, cultivares e
tecnologia empregada,
exigências climáticas da
cultura. 1.3 Operações de

Relacionar os estádios de
desenvolvimento das
plantas com o manejo de
adubação;
Relacionar a ocorrência de
doenças, pragas e plantas
daninhas com o estádio
fenológico das plantas;
Identificar sintomas de
deficiência nutricional;
Identificar o ponto de
colheita e os fatores que
afetam a colheita bem
como saber dimensionar
uma lavoura;
Fazer cronograma de
cultivos baseado no
zoneamento agrícola;
Determinar a distribuição
espacial e a população de
plantas;
Relacionar o estádio de
desenvolvimento das
plantas cultivadas com o
manejo;
Relacionar os estádios de
desenvolvimento das
plantas com o manejo de
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plantio, aquisição e tratamento
de sementes, sistema de plantio
e semeadura. 1.4 Técnicas de
adubação, tratos culturais,
polinização e fertilidade do trigo.
1.5 Principais pragas, doenças e
plantas daninhas da cultura do
trigo. 1.6 Ponto de colheita,
finalidade da produção,
comercialização e
armazenamento de trigo. 1.7
Fatores que afetam a colheita,
coeficientes de custo da cultura.

adubação;
Relacionar a ocorrência de
doenças, pragas e plantas
daninhas com o estádio
fenológico das plantas;
Identificar sintomas de
deficiência nutricional;
Identificar o ponto de
colheita e os fatores que
afetam a colheita bem
como saber dimensionar
uma lavoura.

2. CULTURAS DA AVEIA,
CENTEIO E CEVADA:
Climatologia agrícola,
semeadura, de solo para
cultivares operações de plantio,
adubação e tratos culturais,
principais pragas e doenças,
colheita, comercialização e
custos de implantação. 2.1
Introdução às culturas da aveia,
centeio e cevada. 2.2
Características gerais da
cultura, zoneamento agrícola,
características e época de
semeadura. 2.3 Tipos de
plantio, tipos de solo para a
cultura da aveia, centeio e
cevada, cultivares e tecnologia
empregada, exigências
climáticas da cultura. 2.4
Operações de plantio, aquisição
e tratamento de sementes,
sistema de plantio e
semeadura. 2.5 Técnicas de
adubação, tratos culturais,
polinização e fertilidade da
aveia, centeio e cevada. 2.6
Principais pragas, doenças e
plantas daninhas da cultura da
aveia, centeio e cevada. 2.7
Ponto de colheita, finalidade da
produção, comercialização e
armazenamento de aveia,
centeio e cevada. 2.8 Fatores
que afetam a colheita,
coeficientes de custo da cultura.
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● Unidade curricular IV – Desenho e Topografia
Objetivo de aprendizagem: Conhecer e operar os instrumentos topográficos a fim de
orientar e executar os métodos de levantamentos planimétricos e altimétricos para a
obtenção de representações gráficas na área rural.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

1. TOPOGRAFIA. 1.1 Projeções
ortogonais. 1.2 Perspectiva
cônica. 1.3 Perspectiva
cavaleira. 1.4 Perspectiva
axonométrica. 1.5 Convenções
topográficas. 1.6 Cartas, mapas
e plantas. 1.11 Representação
gráfica em plano cartesiano.
1.12 Representação gráfica de
curvas de nível e desnível. 1.13
Representação gráfica de perfis
transversais e longitudinais.
1.14 Representações gráficas
dos levantamentos topográficos
planimétricos e altimétricos.
2. PLANEJAR E COORDENAR
A EXECUÇÃO DE UM
LEVANTAMENTO
TOPOGRÁFICO. 2.1 Divisão e
elementos da topografia. 2.2
Geometria e trigonometria
aplicada. 2.3 Grandezas
lineares. 2.4 Grandezas
angulares. 2.5 Goniometria. 2.6
ângulos Topográficos. 2.7
Direção Angular. 2.8 Métodos
de Medição de ângulos. 2.9
Instrumentação Topográfica e
suas aplicações.

Conceituar topografia e
relacioná-la com outras
ciências;
Operar equipamentos
topográficos;
Planejar e executar os
levantamentos altimétricos,
planimétricos e
planialtimétricos;
Demarcar curvas de nível e
desnível;
Distinguir e converter
unidades de medidas;
Utilizar as simbologias
apropriadas para topografia;
Utilizar as escalas de acordo
com a legislação vigente;
Efetuar alinhamento,
balizamento e transposição
de obstáculos;
Fazer anotações em
caderneta de campo
determinando as
coordenadas;
Executar práticas para a
determinação de rumos e
azimutes;
Realizar medições e
cálculos de área;
Realizar transferência de
referências de nível;
Realizar medida direta e
indireta de distâncias e
ângulos;
Realizar o
desmembramento,
parcelamento e
incorporação de imóveis
rurais;
Conceituar a Topografia e
relacioná-la com outras
ciências;
Operar equipamentos
topográficos;
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Distinguir e converter
unidades de medidas;
Utilizar as simbologias
apropriadas para topografia;
Utilizar as escalas de acordo
com a legislação vigente;
Efetuar alinhamento,
balizamento e transposição
de obstáculos;
Fazer anotações em
caderneta de campo
determinando as
coordenadas;
Executar práticas para a
determinação de rumos e
azimutes;
Realizar medida direta e
indireta de distâncias e
ângulos.
● Unidade curricular V – Fruticultura
Objetivo de aprendizagem: Planejar, organizar, executar e monitorar as alternativas de
otimização de fatores climáticos no plantio, crescimento, desenvolvimento, produção e
controle fitossanitário das frutíferas, acompanhando a colheita e a pós-colheita.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

PLANTAS FRUTÍFERAS DE
CLIMA SUBTROPICAL:
ABACATE, CAQUI, GOIABA,
LARANJA, LIMÃO, LIMA,
TANGERINA, NÊSPERA E
PITAYA. 1.1 Exigências
climáticas das frutíferas. 1.2
Morfologia e fisiologia das
plantas frutíferas. 1.3 Sistemas
de produção. 1.4 Culturas
intercalares. 1.5 Tipos de
pomares. 1.6 Escolha do local.
1.7 Preparo de solo para o
plantio. 1.8 Instalação do pomar.
1.9 Sistema de alinhamento do
pomar. 1.10 Demarcação e
espaçamento. 1.11 Aquisição e
produção de mudas. 1.12 Tratos
culturais. 1.13 Sistemas de
irrigação. 1.14 Nutrição e
adubação em plantas frutíferas.
1.15 Tipos de poda. 1.16 Raleio.
1.17 Principais pragas e

Identificar a origem e a
evolução das espécies
frutíferas;
Identificar os efeitos dos
fatores climáticos nas
plantas;
Executar cronograma de
cultivo e manejo cultural;
Implantar culturas
intercalares;
Utilizar práticas de
otimização e controle dos
fatores climáticos
relacionados ao crescimento
e desenvolvimento da
planta;
Identificar e monitorar as
principais funções
reprodutivas das plantas;
Utilizar métodos de
propagação sexuada e
assexuada;
Identificar e realizar tratos
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doenças das plantas frutíferas.
1.18 Plantas invasoras. 1.19
Manejo integrado de pragas,
doenças e plantas invasoras.
1.20 Ponto de colheita. 1.21
Colheita. 1.22 Pós-colheita. 1.23
Técnicas de amadurecimento e
climatização. 1.24 Fatores que
afetam a colheita e a póscolheita. 1.25 Classificação,
padronização e rotulagem. 1.26
Armazenamento e
comercialização. 1.27
Legislação vigente.
PLANTAS FRUTÍFERAS DE
CLIMA TROPICAL: BANANA,
MANGA, MAMÃO, MARACUJÁ,
ABACAXI, ACEROLA E LICHIA
2.1 Exigências climáticas das
frutíferas. 2.2 Morfologia e
fisiologia das plantas frutíferas.
2.3 Sistemas de produção. 2.4
Culturas intercalares. 2.5 Tipos
de pomares. 2.6 Escolha do
local. 2.7 Preparo de solo para o
plantio. 2.8 Instalação do pomar.
2.9 Sistema de alinhamento do
pomar. 2.10 Demarcação e
espaçamento. 2.11 Aquisição e
produção de mudas. 2.12 Tratos
culturais. 2.13 Sistemas de
irrigação. 2.14 Nutrição e
adubação em plantas frutíferas.
2.15 Tipos de poda. 2.16 Raleio.
2.17 Principais pragas e
doenças das plantas frutíferas.
2.18 Plantas invasoras. 2.19
Manejo integrado de pragas,
doenças e plantas invasoras.
2.20 Ponto de colheita. 2.21
Colheita. 2.22 Pós-colheita. 2.23
Técnicas de amadurecimento e
climatização. 2.24 Fatores que
afetam a colheita e a póscolheita. 2.25 Classificação,
padronização e rotulagem. 2.26
Armazenamento e
comercialização. 2.27
Legislação vigente.

culturais;
Utilizar técnicas de
condução de plantas
frutíferas;
Utilizar os diferentes tipos de
podas nas plantas frutíferas;
Fazer o reconhecimento de
plantas invasoras, pragas e
doenças;
Utilizar informações sobre
os fatores climáticos no
manejo de pragas, doenças
e plantas invasoras;
Utilizar os métodos
integrados de prevenção e
controle de pragas, doenças
e plantas invasoras;
Identificar o ponto de
colheita por meio de
diferentes métodos;
Fazer a seleção,
classificação e padronização
da produção;
Aplicar as técnicas de
amadurecimento;
Utilizar as técnicas de
embalagens e rotulagens
para os diversos produtos;
Orientar e acompanhar a
colheita, o armazenamento
e o beneficiamento;
Cumprir a legislação
vigente;
Identificar a origem e a
evolução das espécies
frutíferas;
Identificar os efeitos dos
fatores climáticos nas
plantas;
Executar cronograma de
cultivo e manejo cultural;
Implantar culturas
intercalares;
Utilizar práticas de
otimização e controle dos
fatores climáticos
relacionados ao crescimento
e desenvolvimento da
planta;
Identificar e monitorar as
principais funções
reprodutivas das plantas;
Utilizar métodos de
propagação sexuada e
assexuada;
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Utilizar técnicas de quebra
de dormência;
Utilizar técnicas de
condução de plantas
frutíferas;
Utilizar os diferentes tipos de
podas nas plantas frutíferas;
Fazer o reconhecimento de
plantas invasoras, pragas e
doenças;
Utilizar informações sobre
os fatores climáticos no
manejo de pragas, doenças
e plantas invasoras;
Utilizar os métodos
integrados de prevenção e
controle de pragas, doenças
e plantas invasoras;
Identificar o ponto de
colheita por meio de
diferentes métodos;
Fazer a seleção,
classificação e padronização
da produção;
Aplicar as técnicas de
amadurecimento;
Utilizar as técnicas de
embalagens e rotulagens
para os diversos produtos;
Orientar e acompanhar a
colheita, o armazenamento
e o beneficiamento;
Cumprir a legislação
vigente.
● Unidade curricular VI – Olericultura
Objetivo de aprendizagem: Planejar, organizar, executar e monitorar as alternativas de
otimização dos fatores climáticos para a propagação, cultivo, produção e controle
fitossanitário das olerícolas em ambientes abertos e protegidos, acompanhando a colheita e
a pós-colheita.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Internenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,

1 CULTIVO EM AMBIENTE
PROTEGIDO
1.1. Introdução 1.2 Conceitos
Histórico do cultivo protegido no
Brasil 1.3Considerações sobre o
cultivo protegido no Brasil 1.4.
Casas de vegetação 1.5 Área

Elaborar e executar
cronograma de cultivo e
manejo cultural;
Instalar, monitorar e manejar
ambientes protegidos;
Produzir mudas olerícolas;
Realizar tratos culturais nas
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demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

de montagem da casa de
vegetação 1.6 Etapas para a
construção de uma casa de
vegetação 1.7 Manejo de
estrutura de proteção 1.8 Uso
do solo em ambiente protegido
1.9 Irrigação em ambiente
protegido 1.10 Manejo de
pragas e doenças em ambiente
protegido 1.11 Produção de
Mudas.
2 CULTIVO PROTEGIDO:
SISTEMA DE PRODUÇÃO EM
HIDROPONIA 2.1 Cultivo
hidropônico de plantas 2.1
Vantagens do cultivo
hidropônico 2.2 Desvantagens
do cultivo hidropônico 2.3
Nutrição Mineral das plantas 2.4
Soluções nutritivas 2.5
Instalação e equipamentos de
hidroponia 2.6 Detalhamento
das operações que compõem a
produção hidropônica.
3 OLERICULTURA ORGÂNICA
3.1 Legislação e Certificação 3.2
Evolução da agricultura
orgânica 3.3 Sustentabilidade
Agrícola 3.4 Conceitos,
objetivos, escolas e aplicação
dos princípios agroecológicos
3.5 A conversão à horticultura
orgânica agroecológica 3.6
Métodos de produção aplicáveis
ao cultivo orgânico 3.7
Propagação das plantas 3.8
Biofertilizantes líquidos 3.9
Adubação verde 3.10 Rotação,
sucessão e consorciação de
culturas 3.11 Cobertura morta
3.12 Manejo e controle de
plantas daninhas 3.13 Manejo e
controle alternativo de pragas e
doenças 3.14 Limpeza,
classificação e embalagens e
comercialização de hortaliças
orgânicas.

plantas;
Utilizar os métodos
integrados de prevenção e
controle de pragas, doenças
e plantas invasoras;
Identificar o ponto de
colheita;
Orientar e acompanhar a
colheita;
Fazer seleção, classificação
e padronização da
produção;
Elaborar e executar
cronograma de cultivo e
manejo cultural;
Manejar sistemas de
produção hidropônicos;
Realizar tratos culturais nas
plantas;
Utilizar os métodos
integrados de prevenção e
controle de pragas, doenças
e plantas invasoras;
Identificar o ponto de
colheita;
Orientar e acompanhar a
colheita;
Fazer seleção, classificação
e padronização da
produção;
Manejar sistemas de
produção orgânicos;
Realizar tratos culturais nas
plantas;
Fazer o reconhecimento de
plantas invasoras, pragas e
doenças;
Utilizar informações sobre
os fatores climáticos no
manejo de pragas, doenças
e plantas invasoras;
Utilizar os métodos
integrados de prevenção e
controle de pragas, doenças
e plantas invasoras;
Identificar o ponto de
colheita;
Orientar e acompanhar a
colheita;
Fazer seleção, classificação
e padronização da
produção;
Aplicar as técnicas de
embalagem e rotulagem
para os diversos produtos;
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Definir os canais de
comercialização.
● Unidade curricular VII – Zootecnia
Objetivo de aprendizagem: Conhecer a fisiologia e morfologia animal para planejar,
organizar, executar e monitorar programas de nutrição, sanidade, reprodução animal e
melhoramento genético e métodos de defesa sanitária animal, de acordo com a legislação
vigente.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Origem e evolução das espécies
forrageiras.
Tipos e classificação das
espécies forrageiras;
Morfologia e fisiologia das
plantas forrageiras; Exigências
climáticas das forrageiras;
Produção de semente; Manejo e
formação das forrageiras;
Adubação das forrageiras.
Plantas invasoras, Pragas.
Doenças. Controle sanitário de
forrageiras no campo e na
armazenagem. Manejo
integrado de pragas, doenças e
plantas invasoras. Estudo
toxicológico das plantas.
Avaliação das forrageiras
conservadas.
Sistema agrossilvipastoril. Tipos
e sistemas de pastejo.
Sobressemeadura e
ressemeadura. Espécies
forrageiras utilizadas para
fenação e silagem.

Conhecer a história e
evolução das forrageiras;
Conhecer as principais
espécies forrageiras e suas
características
bromatológicas indicadas
para a nutrição animal;
Conhecer as características
morfológicas e fisiológica
das forrageiras;
Identificar, relacionar e
avaliar a influência dos
fatores agroclimáticos no
desenvolvimento da planta;
Conhecer, planejar,
implantar e monitorar os
métodos de propagação,
manejo e cultivo das
diferentes espécies
forrageiras;
Conhecer as exigências das
forrageiras;
Identificar, monitorar e
controlar plantas invasoras,
plantas tóxicas, pragas,
doenças e avaliar níveis de
danos econômicos;
Planejar e dimensionar a
colheita da biomassa
forrageira com os seus
respectivos sistemas de
armazenamento;
Planejar e monitorar os
sistemas de manejo de
pastagens;
Conhecer, monitorar e
organizar os métodos e
técnicas de utilização,
conservação e controle da
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qualidade da produção
forrageira;
Determinar as exigências
nutricionais e adequar o
manejo alimentar de acordo
com cada espécie.
● Unidade curricular VIII – Laboratórios Agropecuários
Objetivo de aprendizagem: Conhecer e desenvolver as práticas agropecuárias inerentes
às atribuições profissionais e de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Empreendedorismo
(EMIFFTP12) Empreender
projetos pessoais ou
produtivos, considerando
o contexto local, regional,
nacional e/ou global, o
próprio potencial, as
características dos cursos
de qualificação e dos
cursos técnicos, do
domínio de idiomas
relevantes para o mundo
do trabalho, identificando
as oportunidades de
formação profissional
existentes no mundo do
trabalho e o alinhamento
das oportunidades ao
projeto de vida.

1. Agricultura.
2. Instalações agrícolas e
pecuárias.
3. Práticas de higiene nas
instalações agrícolas e
pecuárias. 4. Compostagem.
5. Herbário. 6. Culturas anuais.
7. Fruticultura. 8. Olericultura. 9.
Viveicultura. 10. Forragicultura.
11. Jardinagem. 12. Silvicultura.
13. Reflorestamento. 14.
Plantas medicinais. 15.
Bovinocultura de leite. 16.
Bovinocultura de corte. 17.
Ovinocultura e Caprinocultura.
18. Avicultura de Corte. 19.
Avicultura de postura. 20.
Avicultura ornamental. 21.
Suinocultura. 22. Cunicultura.
23. Apicultura. 24. Piscicultura.
25. Instalações Agroindustriais.
26. Práticas de higiene e
limpeza nas instalações
agroindustriais. 27. Panificação.
28. Agroindustrialização de
produtos de origem animal e
vegetal. 29. Mecanização
agrícola. 30. Topografia. 31.
Sistemas de irrigação. 32.
Associativismos e
Cooperativismos. 33. Extensão
rural e assistência técnica. 34.
Projetos de pesquisa
agropecuária. 35. Gestão de
empreendimentos
agropecuários. 36.
Comercialização agropecuária.

Entender as exigências na
realização das práticas
agropecuárias
desenvolvidas no mercado
de trabalho pelos
profissionais Técnicos em
Agropecuária;
Identificar na prática as
áreas em que
profissionalmente pode
atuar, de acordo com suas
atribuições profissionais
legais;
Entender o funcionamento
das atividades relacionadas
ao Curso Técnico em
Agropecuária;
Desenvolver na prática a
responsabilidade técnica
nas diversas áreas de
atuação;
Realizar de maneira técnica
as principais práticas de
manejo, das diferentes
áreas, nos diferentes
laboratórios de
aprendizagem e produção;
Desenvolver atributos
pessoais para o exercício da
profissão.
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37. Outras atividades
econômicas regionais.

TRILHA III – AGROPECUÁRIA E SUA INFLUÊNCIA NA SOCIEDADE E MEIO
AMBIENTE
TEMA: Os Saberes técnicos e sua contribuição social e ambiental
COMPONENTES
Perfil do Professor
CURRICULARES
Administração
e Curso Superior com Licenciatura ou Bacharelado com
Economia Rural
complementação pedagógica ou diploma de docência ou
licenciado para Educação Profissional:Agronomia, Engenharia de
Criações
Construções
e Produção Agropecuária, Engenharia Florestal, Ciências
Agrícolas, Ciências Agrárias, Medicina Veterinária, Tecnologia
Instalações
em Zootecnia, Engenharia Agrícola.
Culturas Anuais
Desenho e Topografia
Indústrias Rurais
Irrigação e Drenagem
Mecanização Agrícola
Zootecnia
Laboratórios
s
Agropecuários

OBJETIVO DA TRILHA
Compreender e propor alternativas de resolução de situações problema associadas
ao contexto da Agropecuária, que necessitam dos conhecimentos técnicos específicos como
ferramentas para desenvolver com êxito a sua aprendizagem, e dos eixos estruturantes para
a formação como cidadão.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Administração e Economia Rural
Objetivo de aprendizagem: Planejar, organizar, implantar e gerenciar sistemas de controle
da qualidade dos processos de produção agropecuária, modelos degestão de
empreendimentos, teoria econômica e técnicas mercadológicas de distribuição
ecomercialização de produtos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Empreendedorismo
(EMIFFTP10) Avaliar as
relações entre a formação
escolar, geral e
profissional, e a
construção da carreira

1. HISTÓRIA DA
ADMINISTRAÇÃO. 1.1 História
e evolução da administração e
economia rural. 1.2 Fatores de
produção.

Habilidades

Entender a evolução da
administração e da
economia rural;
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profissional, analisando as
características do estágio,
do programa de
aprendizagem
profissional, do programa
de trainee, para identificar
os programas alinhados a
cada objetivo profissional.

2. EMPREENDEDORISMO. 2.1
Conhecer e identificar os
aspectos da macroeconomia e
microeconomia. 2.2 Fornecer
aos estudantes conhecimentos
básicos que os estimulem ao
Empreendedorismo.2.3
Conhecer, classificar e utilizar
as atividades e estruturas
administrativas.
3. PLANEJAMENTO E
ORGANIZAÇÃO
ADMINISTRATIVOS. 3.1
Elaborar, planejar, implantar,
monitorar e avaliar recursos
humanos, físicos e financeiros.
3.2 Funções administrativas:
Planejamento, organização,
direção e controle. 3.3 Recursos
Humanos. 3.4 Recursos
Financeiros. 3.5 Recursos
Físicos. 3.6 Planejamento
Organizacional: Tático,
estratégico e operacional.
4. MARKETING. 4.1 Planejar e
monitorar as estratégias de
marketing e comercialização,
logística identificando as
oportunidades e opções de
mercado.

Dominar os conceitos e as
questões fundamentais
de macroeconomia e
microeconomia;
Identificar e desenvolver a
cultura empreendedora;
Identificar as funções
administrativas;
Inventariar patrimônios
rurais;
Classificar o imóvel agrário;
Identificar canais de
comercialização e tipos de
mercado no agronegócio;
Compreender a estrutura,
organização e
funcionamento do
agronegócio;
Utilizar instrumentos de
coleta e organização de
dados;
Elaborar plano de negócios;
Implantar, verificar e
acompanhar os processos
de produção e os programas
de qualidade dos produtos
agropecuários e
agroindustriais
Utilizar instrumentos de
marketing.

● Unidade curricular II – Criações
Objetivo de aprendizagem: Planejar, organizar, executar e monitorar os métodos de
produção e manejo, bem como os programas profiláticos e terapêuticos na produção animal
de pequeno, médio e grande porte.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em

1. ANIMAIS DE MÉDIO PORTE:
SUINOCULTURA.
1.1 Origem, evolução e situação
da cadeia produtiva. 1.2
Classificação zoológica. 1.3
Descrição de espécies e raças.
Sistemas de criação. 1.4
Edificações e instalações. 1.5
Controle zootécnico da criação.

Identificar e definir as
características das principais
espécies e raças e suas
aptidões;
Manejar diferentes sistemas
de criação;
Preparar animais para
exposição;
Selecionar e manejar
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suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

1.6 Manejo das diferentes fases
da criação. 1.7 Castração,
descola, tosquia e
casqueamento. 1.8 Parâmetros
que definem o início e término
da fase de criação. 1.9
Ambiência e bem-estar
animal. 1.10 Comportamento
animal. 1.11 Sistemas de
identificação. 1.12 Parâmetros
que determinam a fase de
produção. 1.13 Puberdade. 1.14
Ciclo estral. 1.15 Métodos de
reprodução natural e artificial.
1.16 Melhoramento genético.
1.17 Cruzamentos e linhagens.
1.18 Fecundação. 1.19
Gestação. 1.20 Pré-parto. 1.21
Parto. 1.22 Lactação. 1.23
Índices zootécnicos. 1.24
Rendimento e qualidade da
carcaça. 1.25 Noções de
fisiologia do sistema digestivo.
1.26 Manejo alimentar. 1.27
Água. 1.28 Doenças
patológicas, nutricionais e
metabólicas. 1.29 Tratamentos
profiláticos e controle sanitário.
1.30 Equipamentos e
instrumentos. 1.31
Procedimentos de coleta e envio
de material para análise em
laboratório. 1.31 Destino de
resíduos. 1.32 Legislação
sanitária vigente. 1.33
Legislação ambiental vigente.
2. ANIMAIS DE MÉDIO PORTE:
OVINOCULTURA E
CAPRINOCULTURA. 2.1
Origem, evolução e situação da
cadeia produtiva. 2.2
Classificação zoológica. 2.3
Descrição de espécies e raças.
Sistemas de criação. 2.4
Edificações e instalações. 2.5
Controle zootécnico da criação.
2.6 Manejo das diferentes fases
da criação. 2.7 Castração,
descola, tosquia e
casqueamento. 2.8 Parâmetros
que definem o início e término
da fase de criação. 2.9
Ambiência e bem-estar
animal. 2.10 Comportamento

machos e fêmeas para a
reprodução;
Identificar e observar as
manifestações fisiológicas
da fêmea no cio;
Manusear materiais e
equipamentos utilizados no
sistema de reprodução;
Executar atividades de
reprodução natural e
artificial;
Aplicar métodos de
melhoramento genético;
Avaliar a performance
animal;
Classificar os concentrados
e volumosos;
Especificar funções
nutricionais dos alimentos;
Utilizar tabelas de
composições químicas e
valores nutricionais dos
alimentos nas diferentes
fases de criação;
Formular, preparar e fazer o
arraçoamento;
Utilizar métodos de
conservação de alimentos;
Especificar as funções dos
constituintes do sistema
digestório;
Diagnosticar as deficiências
nutricionais;
Executar tratamentos
profiláticos e controle
sanitário;
Fazer coleta de material
para análise laboratorial;
Utilizar vias e métodos de
aplicação de vacinas e
medicamentos
Aplicar normas profiláticas,
higiênicas e sanitárias de
produção;
Identificar e diferenciar os
sintomas das principais
doenças;
Destinar adequadamente os
resíduos do processo de
criação;
Realizar a desinfecção,
higiene e limpeza das
instalações e equipamentos.
Cumprir as legislações
vigentes;
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animal. 2.11 Sistemas de
identificação. 2.12 Parâmetros
que determinam a fase de
produção. 2.13 Puberdade. 2.14
Ciclo estral. 2.15 Métodos de
reprodução natural e artificial.
2.16 Melhoramento genético.
2.17 Cruzamentos e linhagens.
2.18 Fecundação. 2.19
Gestação. 2.20 Pré-parto. 2.21
Parto. 2.22 Lactação. 2.23
Índices zootécnicos. 2.24
Rendimento e qualidade da
carcaça. 2.25 Noções de
fisiologia do sistema digestivo.
2.26 Manejo alimentar. 2.27
Água. 2.28 Doenças
patológicas, nutricionais e
metabólicas. 2.29 Tratamentos
profiláticos e controle sanitário.
2.30 Equipamentos e
instrumentos. 2.31
Procedimentos de coleta e envio
de material para análise em
laboratório. 2.32 Destino de
resíduos. 2.33 Legislação
sanitária vigente. 2.34
Legislação ambiental vigente.

Identificar e definir as
características das principais
espécies e raças e suas
aptidões;
Manejar diferentes sistemas
de criação;
Preparar animais para
exposição;
Operar e higienizar os
sistemas de ordenha;
Selecionar e manejar
machos e fêmeas para a
reprodução;
Identificar e observar as
manifestações fisiológicas
da fêmea no cio;
Manusear materiais e
equipamentos utilizados no
sistema de reprodução;
Executar atividades de
reprodução natural e
artificial;
Aplicar métodos de
melhoramento genético;
Avaliar a performance
animal;
Classificar os concentrados
e volumosos;
Especificar funções
nutricionais dos alimentos;
Utilizar tabelas de
composições químicas e
valores nutricionais dos
alimentos nas diferentes
fases de criação;
Formular, preparar e fazer o
arraçoamento;
Utilizar métodos de
conservação de alimentos;
Especificar as funções dos
constituintes do sistema
digestório;
Diagnosticar as deficiências
nutricionais;
Executar tratamentos
profiláticos e controle
sanitário;
Fazer coleta de material
para análise laboratorial;
Utilizar vias e métodos de
aplicação de vacinas e
medicamentos;
Aplicar normas profiláticas,
higiênicas e sanitárias de
produção;
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Identificar e diferenciar os
sintomas das principais
doenças;
Destinar adequadamente os
resíduos do processo de
criação;
Realizar a desinfecção,
higiene e limpeza das
instalações e equipamentos;
Cumprir as legislações
vigentes.
● Unidade curricular III – Culturas Anuais
Objetivo de aprendizagem: Planejar, organizar, executar e monitorar as alternativas de
otimização dos fatores climáticos no plantio, crescimento, desenvolvimento e controle
fitossanitário das culturas anuais, acompanhando a colheita e a pós-colheita.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias

LEGUMINOSAS, (SOJA E
FEIJÃO)
Histórico e evolução das
espécies cultivadas; Cultivares; Dados
meteorológicos;
- Exigências climáticas da
cultura;
- Morfologia e fisiologia vegetal;
- Sistemas de semeadura e
plantio;
- Rotação, sucessão e
consorciação de culturas;
- Arranjo espacial de plantas;
- Técnicas de adubação;
- Tratos culturais;
- Polinização e fertilização;
- Alelopatia;
- Inoculação;
- Simbiose;
- Pragas;
- Doenças;
- Plantas invasoras;
- Manejo integrado;
- Monitoramento e controle de
pragas, doenças e plantas
invasoras;
- Ponto de colheita;
- Fatores que afetam a colheita
e a pós-colheita;
- Controle de pragas e doenças
de produtos armazenados;

Conhecer a origem e a
evolução das culturas
anuais;
Dominar as características
morfológicas e fisiológicas
das plantas;
Aprender e utilizar o
zoneamento agrícola das
culturas estudadas;
Conhecer, utilizar e
monitorar os diferentes
sistemas de cultivo;
Conhecer e identificar
plantas invasoras, pragas e
doenças;
Aprender, planejar e utilizar
os métodos de rotação,
sucessão e consorciação de
culturas;
Planejar, implantar,
monitorar e avaliar os
métodos de controle de
plantas invasoras, pragas e
doenças;
Projetar, implantar e
monitorar programas de
adubação, correção e
avaliação nutricional das
plantas;
Programar, dimensionar e
monitorar a colheita,
transporte, armazenagem e
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- Legislação vigente.

beneficiamento dos
produtos.
Utilizar dados
meteorológicos como
parâmetro para elaboração
de planos de cultivo;
Fazer cronogramas de
cultivos baseados no
zoneamento agrícola;
Identificar e relacionar o
estádio fenológico das
plantas com as técnicas de
manejo;
Determinar a distribuição
espacial e a população de
plantas;
Utilizar os métodos de
rotação, sucessão e
consorciação de culturas;
Relacionar os estádios de
desenvolvimento das
plantas com o manejo de
adubação;
Relacionar a ocorrência de
doenças, pragas e plantas
invasoras com o estádio
fenológico das plantas,
associados aos fatores
ambientais;
Identificar sintomas de
deficiência nutricional;
Calcular e aplicar a
adubação necessária para
cada cultura;
Utilizar práticas de cobertura
do solo;
Identificar o ponto de
colheita das diversas
culturas;
Recomendar o
escalonamento de
semeadura e colheita;
Identificar os fatores que
afetam o processo de
colheita;
Recomendar técnicas de
secagem, armazenamento e
comercialização dos
produtos.
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● Unidade curricular IV – Desenho e Topografia
Objetivo de aprendizagem: Conhecer e operar os instrumentos topográficos a fim de
orientar e executar os métodos de levantamentos planimétricos e altimétricos para a
obtenção de representações gráficas na área rural.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

1. PLANEJAR E COORDENAR
A EXECUÇÃO DE UM
LEVANTAMENTO
TOPOGRÁFICO. 1.1
Goniometria. 1.2 Ângulos
Topográficos. 1.3 Direção
Angular. 1.4 Métodos de
Medição de Ângulos. 1.5
Instrumentação Topográfica.
2. PLANEJAR E COORDENAR
A EXECUÇÃO DE UM
LEVANTAMENTO
TOPOGRÁFICO. 2.1 Medição
de Distâncias. 2.2 Planimetria.
2.3 Métodos de levantamento
planimétrico por irradiação e
caminhamento 2.4 Cálculo de
áreas. 2.5 Divisão de áreas.

Conceituar a Topografia e
relacioná-la com outras
ciências;
Operar equipamentos
topográficos;
Distinguir e converter
unidades de medidas;
Utilizar as simbologias
apropriadas para topografia;
Utilizar as escalas de acordo
com a legislação vigente;
Efetuar alinhamento,
balizamento e transposição
de obstáculos
Fazer anotações em
caderneta de campo
determinando as
coordenadas;
Executar práticas para a
determinação de rumos e
azimutes;
Realizar medida direta e
indireta de distâncias e
ângulos;
Planejar e executar os
levantamentos altimétricos,
planimétricos e
planialtimétricos;
Demarcar curvas de nível e
desnível;
Realizar medições e
cálculos de área;
Realizar transferência de
referências de nível;
Realizar o
desmembramento,
parcelamento e
incorporação de imóveis
rurais.
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● Unidade curricular V – Construções e Instalações Rurais
Objetivo de aprendizagem: Planejar, elaborar e executar projetosde construções e
instalações de benfeitorias rurais, identificando materiais e suasaplicações.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Medição e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

1. MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO,
FUNDAMENTOS DE
RESISTÊNCIA DOS
MATERIAIS E CONSTRUÇÃO
DE EDIFICAÇÕES RURAIS. 1.1
Materiais utilizados em
construções de benfeitorias
rurais. 1.2 Traços. 1.3
Argamassas. 1.4 Concreto. 1.5
Técnicas e etapas da
construção. 1.6 Tipos de
fundações. 1.7 Tipos de
paredes. 1.8 Tipos de
coberturas. 1.9 Fatores que
influenciam na construção.
1.10 Elementos gráficos de uma
planta baixa. 1.11 Elementos
gráficos de um corte transversal
e longitudinal: vistas principais e
auxiliares. 1.12 Elementos
gráficos da elevação frontal de
uma planta baixa denominada
fachada: vistas principais e
auxiliares. 1.13 Elementos
gráficos de uma planta de
localização e situação.1.14
Legislação Vigente.

Identificar as necessidades
de infraestrutura nas
propriedades rurais;
Diferenciar e utilizar os
principais materiais
empregados em
construções e instalações
de benfeitorias rurais;
Diferenciar os tipos de
concretos e argamassas e
os traços utilizados;
Quantificar os tipos de
materiais empregados em
projetos de construções e
instalações de benfeitorias
rurais;
Dimensionar os diferentes
tipos e estruturas de
coberturas;
Identificar as necessidades
de infraestrutura para cada
atividade agropecuária;
Cumprir a Legislação
Vigente.

● Unidade curricular VI – Indústrias Rurais
Objetivo de aprendizagem: Planejar, organizar, executar e monitorar a obtenção, o
preparo, a conservação da matéria-prima e os processos higiênico-sanitários na elaboração
de produtos agroindustriais de origem animal e vegetal.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar

1. INDUSTRIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS DE ORIGEM
ANIMAL: CARNE. 1.1 Cuidados

Verificar a origem e
procedência da matériaprima;
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e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

do pré-abate, abate e pósabate. 1.2 Transformação do
músculo em carne. 1.3 Aspectos
ligados a qualidade da carne.
1.4 Características da carcaça e
principais cortes cárneos:
carcaça bovina, suína, aves e
peixes. 1.5 Produtos cárneos
processados: emulsionados e
reestruturados. 1.6 Produtos
cárneos processados:
defumados e marinados. 1.7
Padrões de qualidade da carne.
1.8 Conservação da carne.
2. INDUSTRIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS DE ORIGEM
ANIMAL: LEITE. 2.1 Definição e
composição. 2.2 Obtenção
higiênica do leite. 2.3 Fluxo de
leite no laticínio: tecnologias
aplicadas a leite e derivados.
2.4 Deterioração e conservação
do leite. 2.5 Derivados de leite:
queijos, manteiga, doce de leite,
leite condensado, iogurte,
requeijão, leite em pó, bebida
láctea, leites fermentados.
3. INDUSTRIALIZAÇÃO DE
FRUTAS E HORTALIÇAS
Métodos de seleção da matéria
prima para a produção de
geléias, conservas, doces de
frutas e melado, entre outros;
Industrialização de frutas,
hortaliças e legumes:
Métodos de processamento e
de conservação de alimentos;

Identificar as propriedades,
características e condições
da matéria-prima para a
agroindústria;
Preparar a matéria-prima
para a agroindústria;
Aplicar as legislações
vigentes na produção de
alimentos de origem animal
e vegetal;
Utilizar os métodos de
controle de qualidade na
produção agroindustrial;
Detectar e corrigir falhas no
processo produtivo
agroindustrial;
Utilizar subprodutos
agroindustriais;
Conhecer os processos de
industrialização de carnes e
derivados;
Verificar a origem e
procedência da matériaprima;
Identificar as propriedades,
características e condições
da matéria-prima para a
agroindústria;
Preparar a matéria-prima
para a agroindústria;
Aplicar as legislações
vigentes na produção de
alimentos de origem animal;
Utilizar os métodos de
controle de qualidade na
produção agroindustrial;
Detectar e corrigir falhas no
processo produtivo
agroindustrial;
Utilizar subprodutos
agroindustriais;
Conhecer os processos de
industrialização de leite e
derivados;
Reconhecer a importância
das indústrias que
processam alimentos, para
atender as necessidades do
mercado consumidor;
Verificar a viabilidade
econômica das
agroindústrias, relacionando
a agregação de valores;
Verificar a origem e
procedência da matéria
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prima;
Identificar as propriedades,
características e condições
da matéria prima para a
agroindústria;
Determinar as diretrizes
gerais do processo de
aquisição da matéria prima,
analisando e avaliando suas
características, propriedades
e condições para
agroindústria;
Planejar, avaliar e monitorar
o preparo da matéria prima
para obtenção de produtos
agroindustriais e uso de
tecnologia de conservação
da qualidade da matéria
prima;
Analisar e avaliar tecnologia
para a fabricação de
produtos de origem vegetal;
Selecionar métodos de
conservação de alimentos
através da embalagem
recomendada para cada
matéria prima ou produto;
Selecionar e aplicar
métodos de conservação e
processamento de frutas e
hortaliças;
Cumprir legislação
pertinente.
● Unidade curricular VII – Zootecnia
Objetivo de aprendizagem: Conhecer a fisiologia e morfologia animal para planejar,
organizar, executar e monitorar programas de nutrição, sanidade, reprodução animal e
melhoramento genético e métodos de defesa sanitária animal, de acordo com a legislação
vigente.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando

BOVINOCULTURA DE LEITE E
CORTE/ BUBALINOCULTURA
/ EQUIDEOCULTURA.
Origem e evolução da cadeia
produtiva, situação econômica,
classificação zoológica,
descrição de espécies e raças;
Sistemas de criação,

Conhecer a história e a
evolução de cadeia
produtiva, a classificação
zoológica e a descrição das
principais espécies e raças;
Conhecer, utilizar, manear,
controle e avaliar os
diversos sistemas de criação
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comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

edificações e instalações,
controle zootécnico da criação,
sistemas de identificação,
manejo das diferentes fases da
criação;
Castração, descorna e
casqueamento;
Ambiente e bem-estar animal,
comportamento animal;
Parâmetros que determinam a
fase de produção, puberdade,
ciclo estral, métodos de
reprodução natural e artificial,
melhoramento genético,
fecundação, gestação, préparto, parto e lactação.

e processos de produção;
Conhecer os melhores
métodos de castração,
descorna e casqueamento;
Conhecer, avaliar e utilizar
métodos e técnicas de bem
estar animal;
Conhecer avaliar e utilizar
métodos e técnicas de
reprodução animal e de
melhoramento genético.

● Unidade curricular VIII – Irrigação e Drenagem
Objetivo de aprendizagem: Planejar, organizar, executar, orientar e monitorar projetos de
irrigação e drenagem de acordo com a legislação vigente.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

1. IRRIGAÇÃO: CONCEITO,
HISTÓRICO E IMPORTÂNCIA.
1.1 Conceituando irrigação. 1.2
Histórico da irrigação no
mundo. 1.3 Histórico da
irrigação no Brasil. 1.4
Importância da irrigação para a
agricultura (socioeconomia).1.5
Unidade de medida utilizados
em irrigação e drenagem; 1.6
Termos técnicos de irrigação e
drenagem.

Identificar a importância da
irrigação na produção
vegetal;
Entender a relação soloágua-planta-atmosfera e os
sistemas de irrigação;
Relacionar e selecionar as
fontes de água para
irrigação;
Entender a relação soloágua-planta-atmosfera e os
sistemas de irrigação;
Identificar as necessidades
hídricas de cada cultura;
Identificar a necessidade de
irrigação;
Coletar dados
meteorológicos;
Utilizar dados
meteorológicos para
cálculos de lâmina de água;
Manejar sistemas de
irrigação;
Escolher o sistema ou tipo
de drenagem mais
adequado;
Escolher o sistema mais
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2. MANEJO E PROJETO DE
IRRIGAÇÃO. EQUIPAMENTOS
UTILIZADOS NA IRRIGAÇÃO
2.1 Importância do manejo da
irrigação. 2.2 Manejo da
irrigação baseado nas
condições do solo. 2.3 Processo
baseado nas condições
atmosféricas. 2.4 Estações
meteorológicas. 2.5 Construindo
uma planilha de manejo com
auxílio da estação
meteorológica. 2.6 Manejo
baseado nas condições da

planta. 2.7 Como fazer o manejo
da irrigação.
3. AVALIAÇÃO DOS
SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO.
3.1 Teste de uniformidade de
água. 3.2 Avaliação dos
sistemas de irrigação. 3.3
Importâncias da uniformidade
da irrigação. 3.4 Fatores que
afetam a uniformidade de
distribuição de água. 3.5 Teste
de uniformidade em sistema de
irrigação por aspersão. 3.6
Coeficiente de Uniformidade de
Christiansen (CUC, CUD, CUE).
3.7 Teste de uniformidade em
sistema de irrigação localizada.

adequado de irrigação de
acordo com a cultura;
Manejar sistemas de
irrigação;
Entender a relação soloágua-planta-atmosfera e os
sistemas de irrigação;
Manejar sistemas de
irrigação.

4. INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NO
SOLO. 4.1 Infiltração x
infiltrabilidade. 4.2 Importância
da infiltração. 4.3 Fatores que
intervêm na infiltração. 4.4
Velocidade de infiltração. 4.5
Capacidade de infiltração. 4.6
Métodos para determinação da
infiltração nos solos 4.7
Infiltrômetro de Anel. 4.8
Método do simulador de chuva
ou infiltrômetro de aspersão.

Unidade curricular IX – Mecanização Agrícola
Objetivo de aprendizagem: Conhecer, organizar, executar e monitorar o funcionamento,
manutenção e regulagens das máquinas e implementos agrícolas para sua correta
utilização, de acordo com as normas de segurança.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

1. MECANIZAÇÃO NA
AGRICULTURA. 1.1 Histórico.
1.2 Revolução Agrícola. 1.3
Revolução Verde. 1.4 Evolução
das máquinas agrícolas. 1.5
Agronegócio no Brasil. 1.6
Efeitos econômicos, sociais e
ambientais.
Desenvolvimento da moto
mecanização;

Habilidades

Conhecer a origem e
evolução da mecanização
agrícola no Brasil e no
mundo;
Aplicar as unidades de
medidas empregadas na
mecanização agrícola;
Dominar o funcionamento
para operar motores,
tratores, implementos e
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- Máquinas agrícolas;
- Importância da mecanização
na agricultura;
- Princípios de funcionamento e
partes fundamentais de motores
agrícolas;
- Sistemas de alimentação;
- Sistemas de arrefecimento;
- Sistemas de lubrificação;
- Sistemas elétricos;
- Sistemas de partida;
- Sistemas hidráulicos;
- Sistemas de freios;
- Unidades de medidas
empregadas na mecanização
agrícola;
-Conceito de grandezas físicas
relevantes na mecanização
agrícola;
- Lubrificantes;
- Pneus;
- Símbolos operacionais;
- Mecanismos de transmissão
de potência; - Relação solomáquina;
- Relação peso-potência.

ferramentas agrícolas;
Conhecer e classificar
máquinas, implementos e
ferramentas agrícolas;
Compreender e acompanhar
a manutenção dos motores
agrícolas e seus sistemas
de arrefecimento, elétrico,
transmissão, hidráulico,
lubrificação, alimentação de
ar e combustível.

● Unidade curricular X – Laboratórios Agropecuários
Objetivo de aprendizagem: Conhecer e desenvolver as práticas agropecuárias inerentes
às atribuições profissionais e de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Empreendedorismo
(EMIFFTP12) Empreender
projetos pessoais ou
produtivos, considerando
o contexto local, regional,
nacional e/ou global, o
próprio potencial, as
características dos cursos
de qualificação e dos
cursos técnicos, do
domínio de idiomas
relevantes para o mundo
do trabalho, identificando
as oportunidades de
formação profissional
existentes no mundo do
trabalho e o alinhamento

1. Agricultura. 2. Instalações
agrícolas e pecuárias. 3.
Práticas de higiene nas
instalações agrícolas e
pecuárias. 4. Compostagem. 5.
Herbário. 6. Culturas anuais. 7.
Fruticultura. 8. Olericultura. 9.
Viveicultura. 10. Forragicultura.
11. Jardinagem. 12. Silvicultura.
13. Reflorestamento. 14.
Plantas medicinais. 15.
Bovinocultura de leite. 16.
Bovinocultura de corte. 17.
Ovinocultura e Caprinocultura.
18. Avicultura de Corte. 19.
Avicultura de postura. 20.
Avicultura ornamental. 21.

Entender as exigências na
realização das práticas
agropecuárias
desenvolvidas no mercado
de trabalho pelos
profissionais Técnicos em
Agropecuária;
Identificar na prática as
áreas em que
profissionalmente pode
atuar, de acordo com suas
atribuições profissionais
legais;
Entender o funcionamento
das atividades relacionadas
ao Curso Técnico em
Agropecuária;
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das oportunidades ao
projeto de vida.

Suinocultura. 22. Cunicultura.
23. Apicultura. 24. Piscicultura.
25. Instalações Agroindustriais.
26. Práticas de higiene e
limpeza nas instalações
agroindustriais. 27. Panificação.
28. Agroindustrialização de
produtos de origem animal e
vegetal. 29. Mecanização
agrícola. 30. Topografia. 31.
Sistemas de irrigação. 32.
Associativismos e
Cooperativismos. 33. Extensão
rural e assistência técnica. 34.
Projetos de pesquisa
agropecuária. 35. Gestão de
empreendimentos
agropecuários. 36.
Comercialização agropecuária.
37. Outras atividades
econômicas regionais

Desenvolver na prática a
responsabilidade técnica
nas diversas áreas de
atuação;
Realizar de maneira técnica
as principais práticas de
manejo, das diferentes
áreas, nos diferentes
laboratórios de
aprendizagem e produção;
Desenvolver atributos
pessoais para o exercício da
profissão.

TRILHA IV – A APLICABILIDADE DA AGROPECUÁRIA
TEMA: Componentes essenciais para a aplicação de práticas agropecuárias
agricultura familiar

na

COMPONENTES
Perfil do Professor
CURRICULARES
Administração
e Curso Superior com Licenciatura ou Bacharelado com
Economia Rural
complementação pedagógica ou diploma de docência ou
licenciado para Educação Profissional:Agronomia, Engenharia de
Criações
Construções
e Produção Agropecuária, Engenharia Florestal, Ciências
Agrícolas, Ciências Agrárias, Medicina Veterinária, Tecnologia
Instalações
em Zootecnia, Engenharia Agrícola.
Culturas Anuais
Desenho e Topografia
Indústrias Rurais
Irrigação e Drenagem
Mecanização Agrícola
Zootecnia
Laboratórios
Agropecuários

OBJETIVO DA TRILHA
Compreender e resolver situações problema ligadas ao contexto da Agropecuária,
que necessitam dos conhecimentos técnicos específicos como ferramentas para
desenvolver com êxito a sua aprendizagem
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Administração e Economia Rural
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Objetivo de aprendizagem: Planejar, organizar, implantar e gerenciarsistemas de controle
na qualidade dos processos de produção agropecuária, modelos degestão de
empreendimentos, teoria econômica e técnicas mercadológicas de distribuição
ecomercialização de produtos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Empreendedorismo
(EMIFFTP10) Avaliar as
relações entre a formação
escolar, geral e
profissional, e a
construção da carreira
profissional, analisando as
características do estágio,
do programa de
aprendizagem
profissional, do programa
de trainee, para identificar
os programas alinhados a
cada objetivo profissional.

1. GESTÃO EMPRESARIAL E
ANÁLISE DE RESULTADOS.
1.1 Gerenciar o patrimônio das
empresas rurais. 1.2 Identificar
as relações trabalhistas e seus
sujeitos. 1.3 Diferenciar algumas
espécies de tributos e perceber
sua importância prática. 1.4
Monitorar e avaliar os processos
de produção e implantação dos
programas de gestão de
qualidade. 1.5 Identificar e
utilizar sistemas de controle
agropecuário e informatizados.
1.6 Coletar, processar, analisar
e avaliar índices econômicos e
produtivos de cada atividade
agropecuária. 1.7 Política
Agrícola.

Registrar e analisar os
dados financeiros e
econômicos dos negócios
agropecuários;
Gerenciar receitas,
despesas e investimentos;
Verificar e cumprir a
legislação trabalhista e
tributária;
Utilizar software no processo
de produção e controle;
Calcular os custos de
produção;
Registrar e contabilizar as
etapas do processo de
produção;
Registrar a produtividade da
mão de obra por atividade e
dimensionar as despesas
com pessoal;
Registrar e efetuar os custos
de manutenção e
depreciação de máquinas,
equipamentos, implementos
e ferramentas.

● Unidade curricular II – Criações
Objetivo de aprendizagem: Planejar, organizar, executar e monitorar os métodos de
produção e manejo, bem como os programas profiláticos e terapêuticos na produção animal
de pequeno, médio e grande porte.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente

ANIMAIS DE GRANDE PORTE:
BOVINOCULTURA DE CORTE
E LEITE BUBALINOCULTURA
E EQUINOCULTURA
. 1.1 Origem, evolução e

Identificar e definir as
características das principais
espécies e raças e suas
aptidões;
Manejar diferentes sistemas
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conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

situação da cadeia produtiva.
1.2 Classificação zoológica. 1.3
Descrição de espécies e raças.
Sistemas de criação. 1.4
Edificações e instalações. 1.5
Controle zootécnico da criação.
1.6 Manejo das diferentes fases
da criação. 1.7 Castração,
descola, tosquia e
casqueamento. 1.8 Parâmetros
que definem o início e término
da fase de criação. 1.9
Ambiência e bem-estar animal.
1.10 Comportamento animal.
1.11 Sistemas de identificação.
1.12 Parâmetros que
determinam a fase de produção.
1.13 Puberdade. 1.14 Ciclo
estral. 1.15 Métodos de
reprodução natural e artificial.
1.16 Melhoramento genético.
1.17 Cruzamentos e linhagens.
1.18 Fecundação. 1.19
Gestação. 1.20 Pré-parto. 1.21
Parto. 1.22 Lactação. 1.23
Índices zootécnicos. 1.24
Rendimento e qualidade da
carcaça. 1.25 Noções de
fisiologia do sistema digestivo.
1.26 Manejo alimentar. 1.27
Água. 1.28 Doenças
patológicas, nutricionais e
metabólicas. 1.29 Tratamentos
profiláticos e controle sanitário.
1.30 Equipamentos e
instrumentos. 1.31
Procedimentos de coleta e envio
de material para análise em
laboratório. 1.31 Destino de
resíduos. 1.32 Legislação
sanitária vigente. 1.33
Legislação ambiental vigente.

de criação;
Preparar animais para
exposição;
Operar e higienizar os
sistemas de ordenha;
Selecionar e manejar
machos e fêmeas para a
reprodução;
Identificar e observar as
manifestações fisiológicas
da fêmea no cio;
Manusear materiais e
equipamentos utilizados no
sistema de reprodução;
Executar atividades de
reprodução natural e
artificial;
Aplicar métodos de
melhoramento genético;
Avaliar a performance
animal;
Classificar os concentrados
e volumosos;
Especificar funções
nutricionais dos alimentos;
Utilizar tabelas de
composições químicas e
valores nutricionais dos
alimentos nas diferentes
fases de criação;
Formular, preparar e fazer o
arraçoamento;
Utilizar métodos de
conservação de alimentos;
Especificar as funções dos
constituintes do sistema
digestório;
Diagnosticar as deficiências
nutricionais;
Executar tratamentos
profiláticos e controle
sanitário;
Fazer coleta de material
para análise laboratorial;
Utilizar vias e métodos de
aplicação de vacinas e
medicamentos;
Aplicar normas profiláticas,
higiênicas e sanitárias de
produção;
Identificar e diferenciar os
sintomas das principais
doenças;
Destinar adequadamente os
resíduos do processo de
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criação;
Realizar a desinfecção,
higiene e limpeza das
instalações e equipamentos;
Cumprir as legislações
vigentes.
● Unidade curricular III – Culturas Anuais
Objetivo de aprendizagem: Planejar, organizar, executar e monitorar as alternativas de
otimização dos fatores climáticos no plantio, crescimento, desenvolvimento e controle
fitossanitário das culturas anuais, acompanhando a colheita e a pós-colheita.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Investigação Científica
(EMIFFTP03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes confiáveis,
informações sobre
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os
diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando
apresentar conclusões
com o uso de diferentes
mídias

1. GRAMÍNEAS (MILHO,
ARROZ E CANA DE AÇUCAR)
Histórico e evolução das
espécies cultivadas;
- Cultivares;
- Dados meteorológicos;
- Exigências climáticas da
cultura;
- Morfologia e fisiologia vegetal;
- Sistemas de semeadura e
plantio;
- Rotação, sucessão e
consorciação de culturas;
- Arranjo espacial de plantas;
- Técnicas de adubação;
- Tratos culturais;
- Polinização e fertilização;
- Alelopatia;
- Inoculação;
- Simbiose;
- Pragas;
- Doenças;
- Plantas invasoras;
- Manejo integrado;
- Monitoramento e controle de
pragas, doenças e plantas
invasoras;
- Ponto de colheita;
- Fatores que afetam a colheita
e a pós-colheita;
- Controle de pragas e doenças
de produtos armazenados;
- Legislação vigente.
2. CULTURAS DA CANOLA,
ALGODÃO E GIRASSOL:

Habilidades

Conhecer a origem e a
evolução das culturas
anuais;
Dominar as características
morfológicas e fisiológicas
das plantas;
Aprender e utilizar o
zoneamento agrícola das
culturas estudadas;
Conhecer, utilizar e
monitorar os diferentes
sistemas de cultivo;
Conhecer e identificar
plantas invasoras, pragas e
doenças;
Aprender, planejar e utilizar
os métodos de rotação,
sucessão e consorciação
de culturas;
Planejar, implantar,
monitorar e avaliar os
métodos de controle de
plantas invasoras, pragas e
doenças;
Projetar, implantar e
monitorar programas de
adubação, correção e
avaliação nutricional das
plantas;
Programar, dimensionar e
monitorar a colheita,
transporte, armazenagem e
beneficiamento dos
produtos.
Utilizar dados
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Climatologia agrícola,
semeadura, solo, cultivares
operações de plantio, adubação
e tratos culturais, principais
pragas e doenças, colheita,
comercialização e custos de
implantação. 2.1 Introduções as
culturas do, características
gerais de cada cultura,
zoneamento agrícola,
características e época de
semeadura. 2.2 Tipos de
plantio, tipos de solo para cada
cultura, cultivares e tecnologia
empregada, exigências
climáticas das culturas. 2.3
Operações de plantio, aquisição
e tratamento de sementes,
sistema de plantio e semeadura.
2.4 Técnicas de adubação,
tratos culturais, polinização e
fertilidade. 2.5 Principais pragas,
doenças e plantas daninhas. 2.6
Ponto de colheita, finalidade da
produção, comercialização e
armazenamento. 2.7 Fatores
que afetam a colheita,
coeficientes de custo das
culturas.

meteorológicos como
parâmetro para elaboração
de planos de cultivo;
Fazer cronogramas de
cultivos baseados no
zoneamento agrícola;
Identificar e relacionar o
estádio fenológico das
plantas com as técnicas de
manejo;
Determinar a distribuição
espacial e a população de
plantas;
Relacionar os estádios de
desenvolvimento das
plantas com o manejo de
adubação;
Relacionar a ocorrência de
doenças, pragas e plantas
invasoras com o estádio
fenológico das plantas,
associados aos fatores
ambientais;
Identificar sintomas de
deficiência nutricional;
Calcular e aplicar a
adubação necessária para
cada cultura;
Utilizar práticas de
cobertura do solo;
Identificar o ponto de
colheita das diversas
culturas;
Recomendar o
escalonamento de
semeadura e colheita;
Identificar os fatores que
afetam o processo de
colheita;
Recomendar técnicas de
secagem, armazenamento
e comercialização dos
produtos;
Fazer cronograma de
cultivos baseado no
zoneamento agrícola;
Determinar a distribuição
espacial e a população de
plantas;
Relacionar o estádio de
desenvolvimento das
plantas cultivadas com o
manejo;
Relacionar os estádios de
desenvolvimento das
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plantas com o manejo de
adubação;
Relacionar a ocorrência de
doenças, pragas e plantas
daninhas com o estádio
fenológico das plantas;
Identificar sintomas de
deficiência nutricional;
Identificar o ponto de
colheita e os fatores que
afetam a colheita bem
como saber dimensionar
uma lavoura.
● Unidade curricular IV – Desenho e Topografia
Objetivo de aprendizagem: Conhecer e operar os instrumentos topográficos a fim de
orientar e executar os métodos de levantamentos planimétricos e altimétricos para a
obtenção de representações gráficas na área rural.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

1. PLANEJAR E COORDENAR
A EXECUÇÃO DE UM
LEVANTAMENTO
TOPOGRÁFICO. 1.2
Planimetria. 1.3 Métodos de
levantamento planimétrico por
caminhamento perimétrico. 1.4
Cálculo de áreas. 1.5 Divisão de
áreas. 1.6 Altimetria. 1.7
Métodos de levantamentos
altimétricos. 1.8 Planialtimetria.
1.9 Curvas de Nível e Desnível.
1.10 Sistemas de
posicionamento por satélite.
1.11 Legislação vigente.

Planejar e executar os
levantamentos altimétricos,
planimétricos e
planialtimétricos;
Demarcar curvas de nível e
desnível;
Realizar medições e cálculo
de área;
Realizar transferência de
referências de nível;
Realizar o
desmembramento,
parcelamento e
incorporação de imóveis
rurais.

● Unidade curricular V – Construções e Instalações Rurais
Objetivo de aprendizagem: Planejar, elaborar e executar projetosde construções e
instalações de benfeitorias rurais, identificando materiais e suasaplicações.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural

1. FUNDAMENTOS
HISTÓRICOS DA

Utilizar os parâmetros e
índices técnicos para
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(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

CONSTRUÇÃO URBANA E
RURAL. 1.1 Projetos de
construções e instalações de
benfeitorias rurais, visando
produtividade e bem-estar. 1.2
Dimensionamento das
construções e instalações de
benfeitorias rurais. 1.3 Plantas
arquitetônicas em projetos de
construções e instalações de
benfeitorias rurais. 1.4
Orçamento de construções e
instalações de benfeitorias
rurais. 1.5 Segurança no
trabalho. 1.6 Legislação vigente.

dimensionar as construções
e instalações de benfeitorias
rurais;
Elaborar, implantar e
monitorar projetos de
construções e instalações
de benfeitorias rurais;
Montar cronograma de
execução das obras;
Realizar a avaliação e
acompanhamento durante a
implantação dos projetos de
construções e instalações
de benfeitorias rurais;
Elaborar e executar projetos
arquitetônicos de
construções e benfeitorias
rurais em planta baixa, corte
transversal e longitudinal.
fachada, cobertura,
localização e situação;
Identificar os diversos tipos
de ambientes protegidos
com os sistemas de
isolamento;
Identificar os diferentes tipos
de esquadrias;
Identificar as diferentes
fontes alternativas de
energia;
Cumprir a legislação
vigente.

● Unidade curricular VI – Indústrias Rurais
Objetivo de aprendizagem: Planejar, organizar, executar e monitorar a obtenção, o
preparo, a conservação da matéria-prima e os processos higiênico-sanitários na elaboração
de produtos agroindustriais de origem animal e vegetal.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais

1. EMBALAGENS E
COMERCIALIZAÇÃO. 1.1
Requisitos para embalagens de
produtos alimentícios. 1.2
Matérias-primas para
embalagens: alumínio, vidro,
plástico, tetra pak, papelão. 1.3
Transporte de alimentos
industrializados. 1.4
Comercialização de alimentos

Habilidades
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e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

industrializados.
2. AGREGAÇÃO DE VALOR.
2.1 Agregação de valor e
mercado. 2.2 Organização da
produção e mercado. 2.3
Desafios da produção,
processamento e
comercialização.

3. TRATAMENTO DE
EFLUENTES. 3.1 Impactos
ambientais. 3.2 Legislação
ambiental. 3.3 Controle da
poluição agroindustrial. 3.4
Tratamento e gerenciamento de
água, efluentes e resíduos
sólidos.

Utilizar meios apropriados
para embalagem,
armazenamento e transporte
dos produtos
industrializados;
Identificar locais e definir
canais de comercialização;
Agregar valor no processo
de produção;
Identificar oportunidades de
aquisição de renda na
propriedade familiar;
Requisição para
implantação de uma
agroindústria;
Compreender o processo
que envolve o tratamento de
efluentes e dos resíduos
agroindustriais.

● Unidade curricular VII – Zootecnia
Objetivo de aprendizagem: Conhecer a fisiologia e morfologia animal para planejar,
organizar, executar e monitorar programas de nutrição, sanidade, reprodução animal e
melhoramento genético e métodos de defesa sanitária animal, de acordo com a legislação
vigente.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Sistemas de ordenha, limpeza e
desinfecção; Qualidade do leite;
Índices zootécnicos, rendimento
e qualificação de carcaça;
Fisiologia do sistema digestório,
manejo alimentar, quantidade e
qualidade da água;
Doenças patológicas,
parasitárias, nutricionais e
metabólicas, tratamento
profilático e controle sanitário.

Realizar a desinfecção,
higiene e limpeza das
instalações e equipamentos;
Avaliar os parâmetros de
qualidade do leite;
Avaliar a performance
animal;
Planejar, utilizar, monitorar e
avaliar as exigências
nutricionais, técnicas de
alimentação e utilização de
concentrados e volumosos;
Conhecer as principais
doenças e os agentes
causadores, utilizar
programas profiláticos.
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● Unidade curricular VIII – Irrigação e Drenagem
Objetivo de aprendizagem: Planejar, organizar, executar, orientar e monitorar projetos de
irrigação e drenagem de acordo com a legislação vigente.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

1. DIMENSIONAMENTO DO
SISTEMA DE IRRIGAÇÃO. 1.1
Parâmetros para o
dimensionamento de um
sistema de irrigação. 1.2
Evapotranspiração de referência
(ETo). 1.3 Disponibilidade total
de água no solo (DTA). 1.4
Capacidade total de água no
solo (CTA) 1.5 Capacidade real
de água no solo (CRA). 1.6
Irrigação real necessária (IRN)
ou lâmina líquida. 1.7 Irrigação
total necessária (ITN) ou lâmina
bruta. 1.8 Turno de rega. 1.9
Como calcular perda de carga.
1.10 Como calcular vazão – Q
(m/s). 1.11 Como calcular o
diâmetro D (m) 1.12
Dimensionamento do sistema
de irrigação por aspersão. 1.13
Dimensionamento das
tubulações. 1.14 Altura
manométrica total. 1.15
Potência do conjunto
motobomba. 1.16
Dimensionamento do sistema
de irrigação por gotejamento
1.17 Quantidade de água
necessária. 1.18
Evapotranspiração. 1.19
Porcentagem da área molhada
(P). 1.20 Irrigação total
necessária (ITN)

Desenvolver projetos de
irrigação;
Relacionar e selecionar as
fontes de água para
irrigação;
Escolher o sistema mais
adequado de irrigação de
acordo com a cultura;
Manejar sistemas de
irrigação;
Determinar a necessidade
de drenagem do solo;
Escolher o sistema ou tipo
de drenagem mais
adequado;
Desenvolver projetos de
drenagem;

2. MÉTODOS E SISTEMAS DE
IRRIGAÇÃO. 2.1 Aspersão:
convencional e mecanizado. 2.2
Componentes de um sistema
de irrigação por aspersão
convencional e mecanizada. 2.3
Localizada: gotejamento e
Microaspersão. 2.4
Componentes do sistema de
irrigação localizada. 2.5
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Superfície: faixas,
sulcos e
inundação. 2.6 Subsuperfície:
gotejamento subterrâneo,
elevação do lençol freático,
ambiente protegido e
hidroponia.
3. DRENAGEM AGRÍCOLA. 3.1
Conceito. 3.2 Divisão de
drenagem agrícola. 3.3
Sistemas de drenagem. 3.4
Tipos de drenos e materiais
drenantes. 3.5 Legislação
Pertinente.
Unidade curricular IX – Mecanização Agrícola
Objetivo de aprendizagem: Conhecer, organizar, executar e monitorar o funcionamento, a
manutenção e a regulagem das máquinas e implementos agrícolas para sua correta
utilização, de acordo com as normas de segurança.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

1. MANUTENÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
Preventiva. 1.1 Corretiva. 1.2
Preditiva. 1.3 Gerenciamento da
manutenção.
Máquinas e implementos
agrícolas;
- Classificação e funções dos
implementos agrícolas;
- Regulagens de máquinas e
implementos agrícolas;
- Operação e manutenção de
máquinas, implementos e
ferramentas agrícolas;
- Análise da viabilidade do
conjunto operacional;
- Tecnologia da agricultura de
precisão;
- Normas de segurança e
condições de trabalho.

Compreender e acompanhar
a manutenção dos motores
agrícolas e seus sistemas
de arrefecimento, elétrico,
transmissão, hidráulico,
lubrificação, alimentação de
ar e combustível;
Entender e programar a
manutenção e regulagem de
implementos e ferramentas
agrícolas;
Conhecer as normas de
segurança do trabalho no
uso de tratores,
implementos e ferramentas
agrícolas;
Compreender o
funcionamento adequado e
seguro de máquinas
agrícolas;
Classificar as máquinas,
equipamentos e ferramentas
agrícolas de acordo com sua
utilização;
Discriminar o funcionamento
de motores e máquinas
agrícolas;
Aplicar conceitos de
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grandezas físicas relevantes
na mecanização agrícola;
Aplicar as unidades de
medidas empregadas na
mecanização agrícola;
Fazer e acompanhar a
manutenção do sistema de
arrefecimento, elétrico
transmissão, hidráulico,
lubrificação, alimentação de
ar e combustível;
Planejar e executar a
manutenção de máquinas
agrícolas;
Verificar e identificar
anormalidades de
funcionamento nas
máquinas agrícolas;
Acoplar, regular e operar
implementos agrícolas;
Adequar a relação tratorimplemento agrícola;
Dimensionar o conjunto
operacional de acordo com
a necessidade;
Aplicar e orientar as normas
de segurança no trabalho
com máquinas, implementos
e ferramentas agrícolas;
Aplicar a legislação vigente.
● Unidade curricular X – Laboratórios Agropecuários
Objetivo de aprendizagem: Conhecer e desenvolver as práticas agropecuárias inerentes
às atribuições profissionais e de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Empreendedorismo
(EMIFFTP12) Empreender
projetos pessoais ou
produtivos, considerando
o contexto local, regional,
nacional e/ou global, o
próprio potencial, as
características dos cursos
de qualificação e dos
cursos técnicos, do
domínio de idiomas
relevantes para o mundo
do trabalho, identificando

1. Agricultura. 2. Instalações
agrícolas e pecuárias. 3.
Práticas de higiene nas
instalações agrícolas e
pecuárias. 4. Compostagem. 5.
Herbário. 6. Culturas anuais. 7.
Fruticultura. 8. Olericultura. 9.
Viveicultura. 10. Forragicultura.
11. Jardinagem. 12. Silvicultura.
13. Reflorestamento. 14.
Plantas medicinais. 15.
Bovinocultura de leite. 16.
Bovinocultura de corte. 17.

Entender as exigências na
realização das práticas
agropecuárias
desenvolvidas no mercado
de trabalho pelos
profissionais Técnicos em
Agropecuária;
Identificar na prática as
áreas em que
profissionalmente pode
atuar, de acordo com suas
atribuições profissionais
legais;
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as oportunidades de
formação profissional
existentes no mundo do
trabalho e o alinhamento
das oportunidades ao
projeto de vida.

Ovinocultura e Caprinocultura.
18. Avicultura de Corte. 19.
Avicultura de postura. 20.
Avicultura ornamental. 21.
Suinocultura. 22. Cunicultura.
23. Apicultura. 24. Piscicultura.
25. Instalações Agroindustriais.
26. Práticas de higiene e
limpeza nas instalações
agroindustriais. 27. Panificação.
28. Agroindustrialização de
produtos de origem animal e
vegetal. 29. Mecanização
agrícola. 30. Topografia. 31.
Sistemas de irrigação. 32.
Associativismos e
Cooperativismos. 33. Extensão
rural e assistência técnica. 34.
Projetos de pesquisa
agropecuária. 35. Gestão de
empreendimentos
agropecuários. 36.
Comercialização agropecuária.
37. Outras atividades
econômicas regionais

Entender o funcionamento
das atividades relacionadas
ao Curso Técnico em
Agropecuária;
Desenvolver na prática a
responsabilidade técnica
nas diversas áreas de
atuação;
Realizar de maneira técnica
as principais práticas de
manejo, das diferentes
áreas, nos diferentes
laboratórios de
aprendizagem e produção;
Desenvolver atributos
pessoais para o exercício da
profissão.

Orientações metodológicas
O Curso Técnico em Agropecuária tem como pressuposto pedagógico metodologias
de ensino que valorizem a aprendizagem do estudante numa dinâmica construtiva, que
contemple o desenvolvimento de competências de forma a considerar a formação de um
profissional preparado para os conhecimentos teórico-práticos, com qualificação no
desempenho profissional, atuando de forma reflexiva e ética.
Enseja-se que as práticas pedagógicas devem estimular os estudantes a buscar
soluções, de forma autônoma e com iniciativa. Para tanto, devem ser utilizados diferentes
procedimentos didáticos pedagógicos, como atividades teóricas, demonstrativas e práticas
contextualizadas, bem como projetos voltados para o desenvolvimento da capacidade de
solução de problemas. O processo de ensino-aprendizagem deve extrapolar os limites da
sala de aula, desenvolvendo-se também nas práticas de campo, nos laboratórios, na
biblioteca e nas visitas técnicas. A atividade prática de fazer, tornar a fazer, discutir,
sintetizar, comparar, avaliar é fundamental para o desenvolvimento das habilidades, como
preconiza o art. 26, inciso 8º, da Lei 9394/96. A adoção de diferentes possibilidades de
ensino auxiliará o estudante a participar efetivamente como sujeito de sua aprendizagem.
Como possibilidades metodológicas sugere-se: aulas dialogadas, aula expositivas, estudos
de caso, estudos dirigidos, visitas técnicas, desenvolvimento de seminários, discussões,
debates, dinâmicas de grupo, atividades extraclasses, atividades laboratoriais e práticas
contextualizadas e projetos interdisciplinares.
As aulas contarão com conteúdo expositivos, reflexivos e dialogados, e, com
constante participação dos estudantes, considerando a bagagem intelectual que já
possuem. Análise de fragmentos de textos, uso do quadro branco, debates e reflexões
acerca dos conteúdos, análise de mapas, gráficos, reflexões oral e escrita, uso de materiais
de multimídia, uso de livros e materiais de apoio, uso do método da sala invertida.
Desenvolvimento de projetos, pesquisas, seminários e aulas nos Laboratórios
Agropecuários.
766

Recursos
●
●
●
●
●
●

Escola fazenda;
Livros da referência bibliográfica de cada curso;
Laboratórios de Práticas Agropecuárias e suas ferramentas;
Multimídias;
Computador com internet;
Maquinários e implementos agrícolas.
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RESUMO – APRESENTAÇÃO

Formar pessoas em nível médio técnico é uma ação estratégica para o
desenvolvimento humano e econômico de uma determinada região do país. Essa é uma
tendência de gestão da agropecuária em sua busca por técnicos com uma formação mais
flexível, dinâmica, que oferece maiores oportunidadesde ingresso no mercado de trabalho.
Ou seja, uma formação técnica é um diferencial valioso, que abre portas e viabiliza que o
profissional tenha um leque de oportunidades em diferentes ramos, atendendo também as
necessidades das empresas e do mercado brasileiro.
O Curso Técnico em Agropecuária apresenta uma proposta de integração entre a
Educação Profissional e o Ensino Médio, articulando a formação geral com os
conhecimentos específicos da área técnica, de modo a desenvolver os atributos intelectuais
doestudantenecessários para lidar com a complexidade do mundo do trabalho e estar
preparado para a vida.
A proposta apresenta a divisão em quatro semestres (4 Trilhas), sendo ofertadas
uma trilha por semestre e duas por ano, com possibilidades de qualificação com
certificações intermediárias nas seguintes áreas: Agricultor Familiar, Auxiliar em
Agropecuária, Trabalhador na Pecuária de Animais de Grande Porte e Trabalhador na
Criação de Insetos e Animais Úteis. Caso o estudante conclua as quatro trilhas e o estágio
final, receberá o título de Técnico em Agropecuária.
Habilitação Profissional
Carga Horária Semanal
Carga Horária do curso

Técnico em Agropecuária
23h
1472 horas
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Certificações Intermediárias
Trilha 1
Trilha 2
Trilha 3
Trilha 4

Agricultor Familiar
Auxiliar em Agropecuária
Trabalhador na Pecuária de Animais de Grande Porte
Trabalhador na Criação de Insetos e Animais Úteis

OBJETIVOS
Objetivo geral
Instruir os estudantesno uso de diferentes tecnologias relativas à agricultura e à
pecuária considerando a diversidade de espécies vegetais e animais, buscando a autosustentabilidade dos sistemas agrícolas nos diferentes níveis, permitir a atuação individual
ou trabalhos em grupos multidisciplinares, tendo como foco os arranjos produtivos locais, a
agricultura familiar e a sustentabilidade, contribuindo para o desenvolvimento da Região e
do Estado de Santa Catarina.
Objetivos específicos
● Formar um Técnico em Agropecuária que mobilize o saber teórico e prático do seu
trabalho para a realização de ações e projetos que solucionem situações e problemas
próprios da profissão e da comunidade;
● Formar profissionais habilitados em produção vegetal e animal para planejar, organizar e
administrar propriedades rurais, conciliando as práticas agropecuárias e agroindustriais, e
dentro de um contexto sustentável atender a demanda regional;
● Formar profissionais críticos, reflexivos, éticos, capazes de participar e promover
transformação no seu campo de trabalho, na sua comunidade e na sociedade na qual está
inserido;
● Contribuir com a capacitação de gestores para desempenho eficaz de funções de direção
e liderança no ambiente agropecuário e programas de desenvolvimento sustentável, tendo
em vista a realidade contemporânea do mundo rural, seus principais problemas,
características e exigências próprias;
● Incentivar e viabilizar a realização de projetos de pesquisas oriundos de sistemas de
produção agropecuários e agroindustriais nas propriedades familiares e nas dependências
da escola por meio de laboratórios disponíveis ao estudante;
● Oferecer aos futuros profissionais os conhecimentos tecnológicos necessários para a
melhoria de qualidade e desenvolvimento de novos produtos que respondam às exigências
do mercado consumidor;
● Organizar experiências teóricas e práticas que permitam ao egresso do curso atuar no
assessoramento de agricultores quanto à realização de práticas cooperativistas e de
produção face às demandas regionais, vinculadas aos programas de desenvolvimento rural
sustentável;
● Ofertar formação profissional abrangente, com uma visão concreta da realidade, a fim de
que possam optar entre diferentes processos e agregar valores aos produtos agropecuários;
● Desenvolver ações planejadas em parceria com empresas, produtores, entidades e
instituições ligadas ao setor primário, oportunizando aos estudantes o contato direto com o
mundo do trabalho;
● Possibilitar a construção de conhecimento tecnológico, através de pesquisas e
experiências desenvolvidas;
● Identificar os diferentes processos produtivos agropecuários envolvendo práticas
produtivas convencionais e não convencionais.
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PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
Este profissional deverá apropriar-se de conhecimentos teórico-práticos, conciliando
suas competências, analisando as perspectivas de gerenciamento rural, agregando valor à
propriedade, com visão do empreendedorismo rural ecológico, na busca da sustentabilidade
econômica, associado às características individuais tais como: equilíbrio, autodomínio,
sociabilidade, postura e ética, facilidade de comunicação, coordenação de grupos, resolução
de problemas, tomada de decisões, criatividade e iniciativa.
O Técnico em Agropecuária atuará de acordo com a legislação estabelecida no ato
do credenciamento junto ao Conselho Federal e Regional de Técnicos Agrícolas, órgão
responsável pela regulamentação e fiscalização da profissão, segundo a Lei nº 13.639, de
26 de março de 2018.
Segundo o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (BRASIL, 2021) por meio da
Resolução CNE/CEB nº 2, de 15 de dezembro de 2020 o Técnico em Agropecuária será
habilitado para:
● Planejar, organizar, dirigir e controlar a produção agropecuária de forma sustentável,
analisando as características econômicas, sociais e ambientais.
● Elaborar, projetar e executar projetos de produção agropecuária, aplicando as Boas
Práticas de Produção Agropecuária (BPA).
● Prestar assistência técnica e assessoria ao estudo e ao desenvolvimento de projetos
e pesquisas tecnológicas, ou aos trabalhos de vistoria, perícia, arbitramento e
consultoria.
● Elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e projetos, inclusive de
incorporação de novas tecnologias.
● Prestar assistência técnica às áreas de crédito rural e agroindustrial, de topografia na
área rural, de impacto ambiental, de construção de benfeitorias rurais, de drenagem
e irrigação.
● Planejar, organizar e monitorar atividades de exploração e manejo do solo, matas e
florestas de acordo com suas características, alternativas de otimização dos fatores
climáticos e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas e dos
animais.
● Realizar a produção de mudas e sementes, em propagação em cultivos abertos ou
protegidos, em viveiros e em casas de vegetação.
● Planejar, organizar e monitorar programas de nutrição e manejo alimentar em
projetos zootécnicos.
● Planejar, organizar e monitorar o processo de aquisição, preparo, conservação e
armazenamento da matéria-prima e dos produtos agroindustriais.
● Orientar projetos de recomposição florestal em propriedades rurais.
● Aplicar métodos e programas de melhoramento genético.
● Prestar assistência técnica na aplicação, na comercialização, no manejo de produtos
especializados e insumos (sementes, fertilizantes, defensivos, pastagens,
concentrados, sal mineral, medicamentos e vacinas).
● Interpretar a análise de solos e aplicar fertilizantes e corretivos nos tratos culturais.
● Selecionar e aplicar métodos de erradicação e controle de vetores e pragas, doenças
e plantas daninhas.
● Planejar e acompanhar a colheita e a pós-colheita.
● Supervisionar o armazenamento, a conservação, a comercialização e a
industrialização dos produtos agropecuários.
● Elaborar, aplicar e monitorar programas profiláticos, higiênicos e sanitários na
produção animal, vegetal e agroindustrial.
● Emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos de
origem vegetal, animal e agroindustrial.
● Implantar e gerenciar sistemas de controle de qualidade na produção agropecuária.
● Manejar animais por categoria e finalidade (criação, reprodução, alimentação e
sanidade).
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Aplicar técnicas de bem-estar animal na produção agropecuária.
Treinar e conduzir equipes nas suas modalidades de atuação profissional.
Aplicar as legislações pertinentes ao processo produtivo e ao meio ambiente.
Aplicar práticas sustentáveis no manejo de conservação do solo e da água.
Identificar e aplicar técnicas mercadológicas para distribuição e comercialização de
produtos agropecuários e animais.
Executar a gestão econômica e financeira da produção agropecuária.
Administrar e gerenciar propriedades rurais.
Realizar procedimentos de desmembramento, parcelamento e incorporação de
imóveis rurais.
Operar, manejar e regular máquinas, implementos e equipamentos agrícolas.
Operar veículos aéreos remotamente pilotados e equipamentos de precisão para
monitoramento remoto da produção agropecuária.

PERFIL PROFISSIONAL DE SAÍDAS INTERMEDIÁRIAS
Os Itinerários formativos são possibilidades de qualificação com certificações
intermediárias, que têm por objetivo comprovar que o estudante possui determinadas
habilidades e competências que o tornam apto a aplicá-las profissionalmente. Isso torna a
imersão do estudante no mercado de trabalho ainda mais rápida, sem perder a garantia
de que o profissional está capacitado a desempenhar determinado tipo de atividade.
O estudante do curso Técnico em Agropecuária receberá as seguintes certificações
após a conclusão de cada Trilha, considerando as ocupações previstas na Classificação
Brasileira de Ocupações (CBO):
Trilha 1 - Agricultor Familiar
Segundo Brasil (2017a), o estudante com certificação intermediária de Agricultor
familiar deve ser capaz de planejar e administrar uma unidade de produção, preparar e
conhecer o solo, plantar culturas, realizar tratos culturais, colher, comercializar produtos
agrícolas e conhecimento básico sobre máquinas agrícolas, legislação sanitária e
agroecologia.
Trilha 2 - Auxiliar em Agropecuária
O estudante deve ter noções básicas sobre Administração, Gestão e Economia
Rural, saber preparar o solo para plantio, irrigação e drenagem, e estar apto a atender as
necessidades para implantação de cada cultura. Deve, ainda, efetuar manutenção na
propriedade, beneficiamento e organização de produtos agropecuários para
comercialização, além de ter noções básicas de Construções Rurais (Brasil, 2017b).
Trilha 3 - Trabalhador na Pecuária de Animais de Grande Porte
Segundo Brasil (2017c), os estudantes devem ser capazes de alimentar e manejar
bovinos, bubalinos, equinos e ovinos, além de ter noções básicas sobre mecanização
agrícola e projetos de instalações para esses animais.Sob orientação de veterinários e
técnicos, de vê saber cuidar da saúde, auxiliar na reprodução, treinar e preparar animais
para eventos. De outra parte, deve saber efetuar manutenção de instalações, realizar
tratos culturais em forrageiras, pastagem de inverno e verão e outras plantações para
ração animal.
Trilha 4 - Trabalhador na Criação de Insetos e Animais Úteis
Cabe ao estudante certificado nesta trilha saber manejar animais e insetos, tais como
abelhas, minhocas e peixes, realizar a polinização, providenciar alimentação para animais e
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insetos, classificar animais, insetos e seus produtos, manejar espécies nativas, gerir o
mararketing rural (beneficimento dos produtos) e conhecer as normas de inspeção e
certificação (Brasil, 2017d).
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO
Trilhas

Componentes Curriculares

Trilha I –Agricultor
Familiar

Carga
Horária
Semanal
7
3
7
2
3
2
23 aulas
4
6
5
3
3
2
23 aulas
3
8
2
5
2
3
23 aulas
2
5
4
4
4
4
23 aulas

Agricultura
Mecanização Agrícola
Botânica
Indústrias Rurais
Zootecnia
Metodologia Científica
Carga Horária da Trilha I
Trilha II – Auxiliar
Agricultura
em Agropecuária
Botânica
Administração e Economia Rural
Desenho e Topografia
Zootecnia
Estágio curricular obrigatório
Carga Horária da Trilha II
Trilha III –
Agricultura
Trabalhador na
Zootecnia
Pecuária de
Mecanização Agrícola
Animais de
Botânica
Grande Porte
Desenho e Topografia
Estágio curricular obrigatório
Carga Horária da Trilha III
Trilha IV –
Agricultura
Trabalhador na
Zootecnia
Criação de Insetos Botânica
e Animais Úteis
Administração e Economia Rural
Indústrias Rurais
Estágio curricular obrigatório
Carga Horária da Trilha IV
Carga Horária da Trilha V
Carga Horária total do curso técnico em Agropecuária

Carga
Horária
Semestral
112 h
48 h
112 h
32 h
48 h
32 h
368 horas
64 h
96h
80h
48h
48h
32h
368 horas
48h
80h
32h
80h
32h
48h
368 horas
32h
80h
64h
64hh
64h
64h
368 horas
360 horas
1832 horas

TRILHA I – AGRICULTOR FAMILIAR
TEMA: Agricultura familiar
COMPONENTES
CURRICULARES
Agricultura
Mecanização Agrícola
Botânica
Indústrias Rurais
Zootecnia
Metodologia Científica

Perfil do Professor
Curso Superior com Licenciatura ou Bacharelado com
complementação pedagógica ou diploma de docência ou
licenciado para Educação Profissional: Agronomia, Engenharia
de Produção Agropecuária, Ciências Agrícolas, Ciências
Agrárias, Medicina Veterinária, Tecnologia em Zootecnia,
Engenharia Agrícola.
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OBJETIVO DA TRILHA
Preparar os futuros técnicos para planejar, analisar, executar e monitorar sistemas
de produção, processamento e comercialização em unidades produtivas de base familiar,
contribuindo para melhorar as condições sociais de cidadania e a dignidade das famílias
agricultoras dos municípios e do Estado.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Agricultura
Objetivo de aprendizagem: Formar cidadãos com capacidade para utilizar diferentes
tecnologias relativas à agricultura, considerando a diversidade de espécies e características
do solo, buscando a autosustentabilidade dos sistemas agrícolas nos diferentes níveis,
permitindo sua atuação individual ou em trabalhos em grupos multidisciplinares, tendo como
foco os arranjos produtivos locais, a agricultura familiar e a sustentabilidade, contribuindo
para o desenvolvimento do Estado.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Formação do solo;
Intemperismo químico, físico e
biológico; Clima, organismos,
material de origem, relevo e
tempo; Horizontes; Perfil do
solo; Complexo coloidal;
Características físicas;
Características químicas;
Características biológicas;
Composição do solo; Minerais;
Orgânicos; Água; Ar;
Classificação do solo; Sistema
brasileiro de classificação do
solo; Classes de solo de acordo
com a aptidão agrícola; Tipos de
solos em SC; Conservação do
solo; Plantio em nível; Terraços;
Cultivo mínimo; Plantio direto;
Água no solo e preservação
ambiental; Sistema solo-águaplanta-atmosfera; Ciclo da água;
Gestão de microbacias
hidrográficas.

Conhecer, manejar e utilizar
o solo e a água visando a
produtividade e
sustentabilidade.

● Unidade curricular II – Mecanização Agrícola
Objetivo de aprendizagem: Proporcionar aos estudantes conhecimentos teóricos práticos
relativos à: conceito e importância da mecanização agrícola, tração de animais domésticos e
suas aplicações, tração de tratores, constituição, regulagem, operação de campo e uso,
seleção manutenção e capacidade operacional de máquinas e implementos agrícolas, custo
operacional de conjuntos mecanizados, planejamento e projeto de mecanização.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Investigação Científica
Histórico; Mecanização de
(EMIFFTP01) Investigar,
tração animal;
analisar e resolver
Motomecanização; Trator
problemas do cotidiano
agrícola; Histórico; Estudo do
pessoal, da escola e do
trator agrícola; Divisão do trator
trabalho, considerando
agrícola; Motor - Transmissão –
dados e informações
Freios; Sistema hidráulico;
disponíveis em diferentes
Motor – divisão; Cabeçote mídias, planejando,
Bloco – Carter; Sistemas do
desenvolvendo e
motor; Sistema elétrico; Sistema
avaliando as atividades
de controle (painel); Sistema de
realizadas,
alimentação a ar; Sistema de
compreendendo a
alimentação a diesel; Sistema
proposição de soluções
de arrefecimento (refrigeração);
para o problema
Sistema de lubrificação; Tempos
identificado, a descrição
do motor; Manutenção do trator
de proposições lógicas
agrícola; Tabela óleos
por meio de fluxogramas,
lubrificantes e graxas; Manejo
a aplicação de variáveis e
de máquinas agrícolas;
constantes, a aplicação de
Regulagens e implementos.
operadores lógicos, de
Novas tecnologias em máquinas
operadores aritméticos, de
agrícolas.
laços de repetição, de
decisão e de condição.

Habilidades

Conhecer motores, tratores
e implementos agrícolas,
seu funcionamento,
regulagens e manutenção;
Escolher conjuntos
mecanizados a partir do
dimensionamento de
tratores e equipamentos
agrícolas para execução de
atividades no campo;
Aplicar os conceitos de
capacidade de uso,
eficiência de campo, custo
horário e manutenção dos
equipamentos para
atividades de planejamento
agrícola mecanizado;
Recomendar o modo de
operação, forma de
regulagem, manutenção de
máquinas e implementos
agrícolas, e normas de
segurança.

● Unidade curricular III – Botânica
Objetivo de aprendizagem: Despertar a curiosidade dos estudantes sobre as questões
científicas, ampliar a autonomia dos mesmos na construção dos seus conhecimentos e
assim, (re)construir significados sobre os conhecimentos e usos dos vegetais e sua
importância para a vida no planeta terra.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades

Olericultura - Introdução ao
estudo da olericultura.
Classificação botânica,
importância e local de origem),
Clima e época de plantio,
cultivares, solo e adubação,
implantação das culturas. Tratos
Culturais, Identificação de
pragas e doenças, Anomalias
fisiológicas, colheita,
beneficiamento e

Conhecer conceitos básicos
sobre Olericultura,
Fruticultura e agroecologia.
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realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

comercialização das principais
hortaliças.
Importância econômica e
alimentar das hortaliças.
Classificação das hortas e
hortaliças. Classificação das
hortas. Classificação botânica e
comercial das hortaliças.
Sistemas de produção de
Hortaliças. Cultivo tradicional;
Conceito, importância,
vantagens e desvantagens.
Ambiente protegido; Conceito,
importância, vantagens e
desvantagens. Produção em
substratos; Conceito,
importância, vantagens e
desvantagens. Hidroponia;
Conceito, importância,
vantagens e desvantagens.
Produção em bases ecológicas.
Conceito, importância,
vantagens e desvantagens.
Fruticultura - Definição de
fruticultura; Histórico e
importância; Classificação das
frutíferas quanto ao clima;
Fatores edafoclimáticas; Solo;
Dormência; Precipitação;
Temperatura; Propagação das
frutíferas; Implantação do
pomar; escolha da área;
Declividade; Adubação; Análise
de solo; Poda das frutíferas;
Exigência climática da cultura;
Tratos culturais;
Fitorreguladores.
Agroecologia- Introdução a
Agroecologia. Histórico e
Conceito de Agroecologia. Tipos
de agricultura e histórico.
Conceitos de ecossistemas
naturais e agro ecossistemas.
Fatores bióticos e abióticos nos
agros-ecossistemas. Interações
ecológicas na contextualização
do conceito de agroecologia.
Interações níveis em agro
ecossistemas produtivos
(Interações ecológicas intra e
interespecíficas). Princípios de
ecologia populacional e
demográfica de plantas, Nichos
ecológicos. Diversidade e
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sustentabilidade dos sistemas
agroecológicos. Biodiversidade
dos sistemas agroecológicos
nos sistemas produtivos.

● Unidade curricular IV - Indústrias Rurais
Objetivo de aprendizagem: Compreender os princípios de beneficiamento, processamento
e conservação dos diferentes alimentos de origem vegetal e animal, as alterações de
alimentos (físicas-químicas e biológicas), os métodos de conservação de alimentos de
origem vegetal e animal, os métodos de processamento de produtos de origem vegetal, os
métodos de processamento de produtos de origem animal, as boas práticas de fabricação
(BPF) e a análise de perigos e pontos críticos de controle (AAPCC).
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Legislação Sanitária- Produtos
de origem vegetal. Serviço de
Inspeção Vegetal – SIV/MAPA
(bebidas, vinagre e produtos
padronizados – feijão, arroz,
amendoim, canjica, farinha,
polvilho, sagu, alho, soja.
Vigilância Sanitária. Produtos de
origem animal. Serviço de
Inspeção Federal – SIF. Serviço
de Inspeção Estadual – SIE:
Serviço de Inspeção Municipal –
SIM. Restrições para a
agroindústria rural de pequeno
porte.S UASA-Sistema
Unificado de Atenção à
Sanidade Agropecuária.

Conhecer as legislações e
principais utilizadas pelas
agroindústrias.

Agroindústrias - Definições Introdução à conservação de
alimentos - Conservação pelo
calor - Conservação pelo frio Conservação por adição de
solutos - Conservação por
métodos de barreira. Principais
microrganismos de importância
para os seres humanos,
alimentos e meio ambiente.
Microbiologia de alimentos e
padrões microbiológicos de
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alimentos. Doenças transmitidas
por alimentos.

● Unidade curricular V – Zootecnia
Objetivo de aprendizagem: Desenvolver recursos para maior produtividade e rentabilidade
dos produtos derivados dos animais, tais como a carne, o leite, ovos etc., tendo em vista o
aumento da produção e do lucro sem descuidar do bem estar dos animais.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Avicultura – Avicultura de Corte
e Postura: Importância sócioeconômica da criação; Anatomia
e fisiologia do sistema digestório
e reprodutivo das aves;
Instalações; Equipamentos;
Manejo nutricional; Manejo
sanitário e preparo das
instalações; Manejo de
matrizes; Qualidade do pinto de
1 dia; Chegada e recebimento
dos pintainhos; Ambiência e
controle da temperatura; Manejo
da cama; Manejo da água;
Vacinações; Programa de luz;
Muda forçada; Retirada do lote;
Produção e controle de
qualidade do ovo; Principais
doenças; Manejo de dejetos e
de aves mortas; Índices e
escrituração zootécnica.

Compreender os conceitos
básicos sobre Avicultura,
Suínocultura e nutrição
animal.

Suinocultura - Importância
sócio-econômica das criações;
Anatomia e morfologia do
sistema digestório e reprodutivo
dos suínos; Raças; Instalações;
Sistemas de criação; Manejo
nutricional; Manejo reprodutivo
(métodos de reprodução,
gestação, parto, manejo dos
neonatos); Manejo dos animais
em crescimento e terminação;
Principais doenças; Manejo
sanitário; Manejo de dejetos e
animais mortos; Índices e
escrituração zootécnica.
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Nutrição animal: - Conceitos e
histórico da nutrição animal.
Bases, fundamentos e objetivos
da nutrição e alimentação
animal. Os alimentos, princípios
nutritivos e suas funcionalidades
nutricionais. Os glicídios na
nutrição animal; as proteínas na
nutrição animal; os lipídios na
nutrição animal; As vitaminas na
nutrição animal; Os minerais na
nutrição animal; Exigências
nutricionais das diferentes
espécies domésticas.
Formulação de rações para o
estabelecimento de dietas
adequadas aos animais
domésticos.
Agrostologia/Fenação/Silagem;
principais raças de bovinos
(corte, leite, mista); aves,
suinos, peixes.
● Unidade curricular VI – Metodologia Científica
Objetivo de aprendizagem:Compreender a estrutura científica formal como maneira de
comunicação acadêmica eficaz e produtiva no próprio setor científico e acadêmico,
mobilizando habilidades intelectuais para pesquisa e disseminação das práticas de
produção científica.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos

Apresentar a estruturação dos
relatórios que serão realizados
ao longo do curso, segundo as
normas da ABNT e da própria
escola. Orientar os estudantes
como se portar no período de
estágio e a importância do
mesmo. Pesquisa e elaboração
de relatório sobre um dos temas
aprendidos na Trilha I.

Conhecer técnicas para
elaboração e apresentação
de relatórios;
Argumentar e articular
conceitos e práticas
apreendidos e
desenvolvidos no decorrer
da formação profissional,
relacionando-os à realidade
do mundo do trabalho, no
meio rural.
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criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

TRILHA II – AUXILIAR EM AGROPECUÁRIA
TEMA: Agropecuária
COMPONENTES
CURRICULARES
Agricultura
Mecanização Agrícola
Botânica
Indústrias Rurais
Zootecnia
Metodologia Científica

Perfil do Professor
Curso Superior com Licenciatura ou Bacharelado com
complementação pedagógica ou diploma de docência ou
licenciado para Educação Profissional: Agronomia, Engenharia
de Produção Agropecuária, Ciências Agrícolas, Ciências
Agrárias, Medicina Veterinária, Tecnologia em Zootecnia,
Engenharia Agrícola.

OBJETIVO DA TRILHA
Formar profissionais aptos para planejar e executar atividades de produção animal e
vegetal e beneficiamento dos seus produtos, observando-se os aspectos ambientais,
econômicos e sociais necessários para um desenvolvimento sustentável.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Agricultura
Objetivo de aprendizagem:Capacitar os estudantes para que possam realizar análise
científica, identificar, resolver problemas e tomar decisões na área agrícola, trabalhando de
forma sustentável e ética.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o

Plantas de lavoura - Culturas de
milho, trigo, soja, arroz,
mandioca, fumo, cevada, batata,
feijão, aveia, cana-de-açúcar,
sorgo. Aspectos econômicos,
planejamento, sistemas de
manejo, alternativas de
sistemas de produção,
agricultura de precisão,
fisiologia da produção,
melhoramento genético,
respostas a estresses e controle
de plantas daninhas.

Compreender os aspectos
técnicos e econômicos
relacionados com o cultivo e
a comercialização de
lavouras;
Conhecer técnicas de
manejo, conservação e
irrigação do solo.
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cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Receituário agronômico Instruções para as
recomendações técnicas:
Diagnóstico – indica a praga,
doença ou erva daninha,
problema para cultura ou
tratamento fitossanitário. Nome
do produto comercial que
deverá ser utilizado. Classe
toxicológica. Dosagem de
aplicação. Maneira de
aplicação. Momento e época de
aplicação – indicar melhores
horários durante o dia e fases
da cultura. Equipamento mais
indicado para as condições do
produto/segurança. Indicações
gerais do tratamento/carência
Precauções do uso; primeiros
socorros nos casos de
acidentes; advertências
relacionadas à proteção do meio
ambiente; instruções sobre a
disposição final de resíduos e
embalagens; orientação. Manejo
integrado de pragas.
Irrigação e Drenagem- Irrigação;
Definição, importância, valor
(social e econômico);
Movimento de água no solo;
Argiloso, arenoso, franco;
Terminologia; Turno de rega,
vazão, dotação de rega;
Constantes de umidade do solo;
Umidade de saturação,
capacidade de campo, ponto de
murcha, umidade equivalente;
Qualidade da água; Pureza e
granulometria; Sistemas de
irrigação; Aspersão:
características, vantagens e
desvantagens, componentes de
um sistema, tipos de conjuntos,
dimensionamento de um
conjunto; Irrigação por
infiltração; Tipos de irrigação por
infiltração: inundação, sulcos,
faixas, corrugação; Irrigação por
sulcos; Benefícios, aplicações,
limitações, implantação e
manejo; Irrigação por
inundação; Características,
implantação e manejo de acordo
com as características do solo e
da topografia; Irrigação por
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gotejamento; Características,
aplicações, tipos de
gotejadores; Drenagem;
Definição, importância;
Drenagem superficial e
drenagem do solo (canais
abertos e canais cobertos).
● Unidade curricular II – Botânica
Objetivo de aprendizagem: Conhecer a arquitetura e funcionamento de uma planta, ter o
conhecimento geral dos grandes grupos vegetais, ter um domínio mínimo da nomenclatura
botânica, saber dialogar com profissionais de áreas correlatas, especialmente biologia e
agronomia, estar apto a realizar uma leitura transversal dos conhecimentos adquiridos,
reconhecendo a natureza multi, inter e transdisciplinar de sua área de atuação.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

Pragas e doenças agrícolas Conceitos básicos; Defesa
fitossanitária; Histórico da
Entomologia; Classificação das
pragas segundo hábitos e
danos; Manejo integrado de
pragas; Métodos de controle de
pragas; Método cultural; Ervas
daninhas; Conceito e origem;
Características botânicas;
Prejuízos causados pelas ervas
daninhas; Classificação quanto
ao ciclo; Germinação;
Dormência; Longevidade;
Disseminação e multiplicação;
Métodos de controle;
Defensivos agrícolas; Definição;
Classificação e toxicologia;
Classe; Formulações; Princípios
ativos e nomes comerciais;
Armazenagem e destino
residuais de embalagens;
Precaução na utilização dos
defensivos agrícolas (EPI);
Manejo de equipamentos de
aplicação (regulagens); Tipos e
características dos agrotóxicos
(mecanismos de ação);
Seletividade; Misturas; Períodos
de carência; Poder residual;
Primeiros socorros; Sintomas;
Toxicologia dos defensivos;
Acidentes; Informações para

Conhecer a arquitetura e o
funcionamento fisiológico
das plantas;
Compreender a
classificação das pragas e
saber exercer o controle
sobre as mesmas;
Saber lidar com defensivos
agrícolas considerando as
demandas de aplicação,
armazenamento e
destinação de resíduos e
embalagens;
Conhecer técnicas de
manejo, conservação e
irrigação do solo, assim
como de plantio de múltiplas
espécies vegetais.

786

uso médico; Condições
climáticas e cuidados no
momento da aplicação; Formas
de aplicação; Receituário
técnico; Legislação de
agrotóxicos; Fitopatologias
agrícolas; Conceito e histórico;
Relações ecológicas entre
microorganismos
fitopatogênicos; Doenças;
Conceito; Classificação das
doenças com base no processo
fisiológico da planta; Grupo I:
Doenças que destroem os
órgãos de armazenamento.
Grupo II: Doenças que causam
danos nas plântulas. Grupo III:
Doenças que danificam as
raízes. Grupo IV: Doenças que
atacam o sistema vascular.
Grupo V: Doenças que
interferem na fotossíntese.
Grupo VI: Doenças que alteram
o aproveitamento das
substâncias fotossintetizadas.
Carvões. Galhas de etiologia
fúngica e bacteriana; Viroses;
Controle e manejo; Princípios
gerais de controle; Controle
cultural; Controle biológico;
Controle genético; Controle
químico; Controle físico.
Defensivos alternativos,
biofertilizantes e caldas.
Utilização de controle biológico
de pragas e doenças. Uso
benéfico do fator biodiversidade.
Acompanhamento fenológico Estádios fenológicos das
principais culturas de
verão(milho, soja,feijão).culturas
de inverno(aveia, trigo, cevada,
centeio, canola,inhaça, trigo
mourisco, nabo forrageiro).
Silvicultura- Histórico da
Silvicultura; Conceito;
Caracterização; Divisão da
Silvicultura; Importância da
Silvicultura (ecológica, biológica,
social e econômica); Tipos de
florestas (nativas: subsidiárias e
secundárias, exóticas,
artificiais); Valor das florestas;
Função das florestas; Fatores
de sucesso e insucesso;
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Planejamento e condução de
viveiros e produção de mudas;
Tipos de viveiros; Localização
do viveiro; Topografia;
Drenagem; Quebra-vento;
Administração e controle;
Sementeiras; Canteiros de raiz
nua; Recipiente; Função dos
recipientes, classificação dos
recipientes, vantagens e
desvantagens do uso de
recipientes, características dos
recipientes mais usados no
Brasil; Substrato para a
produção de mudas;
Características essenciais de
um substrato; Tipos de
substratos usados no país;
Sugestão de substrato;
Componentes para formulação
de substratos; Qualidade da
semente; Atributos de qualidade
da semente; Plantas matrizes;
Tipos de pomares; Coleta de
sementes; Métodos de colheita;
Material usado; Beneficiamento;
Armazenamento; Fatores que
afetam a longevidade; Cultivo
protegido e aberto; Reprodução
por sementes; Escarificação,
estratificação e quebra de
dormência; Reprodução
vegetativa; Tratos culturais;
Conceitos; Florestamento;
Reflorestamento; Florestas;
Plantio de florestas; Etapas do
plantio e manejo de florestas
plantadas; Tratos silviculturais;
Planejamento da propriedade;
Seleção para espécies de
reflorestamento; Escolha das
espécies; Regiões bioclimáticas;
Grupo dos pinus; Implantação
de florestas; Preparo da área;
Espaçamento; Plantio; Controle
de invasoras e formigas;
Desrama; Inventário florestal;
Desbaste; Controle
fitossanitário; Colheita;
Transporte, comercialização e
usos; Grupo dos eucaliptos;
Época de plantio para pinus e
eucalipto; Legislação pertinente;
Leis para elaboração de
projetos de Silvicultura,
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atendendo às normas exigidas
pelos órgãos ambientais;
Portarias e decretos; Órgãos
ambientais. Integração lavourapecuária-silvicultura. Plantas
utilizadas no paisagismo.
● Unidade curricular III – Administração e Economia Rural
Objetivo de aprendizagem: Conhecer a história, planejar e controlar as operações a partir
de uma visão geral das fazendas, sendo capaz de auxiliar na tomada de decisões e
contribuir para a melhora de resultados nas propriedades rurais.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

Introdução; Conceituação;
História da Administração Rural;
Agrobusiness;
Empreendedorismo; Estratégia
da empresa rural; Recursos de
produção; Ambiente da empresa
rural; Processos administrativos
na empresa rural; Marketing;
Funções do administrador rural;
Finanças; Economia; Gestão da
Empresa Agrícola; Custo
agrícola; Elementos do custo
agrícola; Receitas da atividade
agrícola; Resultado agrícola;
Legislação Trabalhista;
Requisitos para relação
empregatícia. Empregado rural,
empregador rural, estatuto da
Terra. Contrato de
arrendamento, contrato de
pecuária, parceria agrícola.
Cooperativismo; Associativismo;
Noções de gestão empresarial;
Custo de produção; Custos
indiretos; Fatores de produção;
política de crédito agrícola;
Depreciação.

Conhecer princípios básicos
de administração, Economia
e Gestão Rural.

● Unidade curricular IV – Desenho e Topografia
Objetivos de aprendizagem:
Orientar os estudantes sobre os elementos envolvidos no dimensionamento planialtimétrico;
Aplicar conhecimentos teórico-práticos da área de agrimensura na agropecuária, otimizando
os resultados e preservando o meio ambiente.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Processos Criativos
EMIFFTP05) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
recursos criativos para
resolver problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Desenho e Topografia:
Introdução ao Desenho;
Importância da disciplina,
Topografia: Trigonometria;
Planimetria; Altimetria –
Principais aparelhos, cálculo de
áreas, executor desenhos.
Uso de Novas Tecnologias Utilização de GPS. Uso de
drone e outras tecnologias.
Construções Rurais Gerais Construções na propriedade;
Tipos de construções;
Localização das construções;
Desenho arquitetônico: planta
baixa, corte e fachada;
Convenções utilizadas na
representação gráfica; Noções
sobre materiais de construção;
Quantidade de materiais por m2
e por m3; Elaboração
deorçamento; Memorial
descritivo.

Conhecer as noções gerais
de desenho técnico,
topografia e construções
rurais.

● Unidade curricular V – Zootecnia
Objetivo de aprendizagem: Analisar as políticas econômicas da produção avícola e
suinícola nacionais e internacionais, buscando compreender os aspectos reprodutivos e a
biosseguridade nos diferentes sistemas de produção, permitindo aos estudantes que no final
da disciplina tenham uma visão ampla de todo o complexo da cadeia produtiva.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos

Endoparasitas e ectoparasitas Sanidade e Calendário de
vacinações. Introdução e
importância da sanidade animal.
Epidemiologia. Profilaxia e
imunidade. Aspectos higiênicos
da água. Manejo de dejetos.
Controle de endoparasitas,
ectoparasitas, moscas e
roedores. Manejo sanitário das
diferentes espécies de interesse
econômico. Zoonoses.

Compreender as noções
básicas sobre
endoparasitas,
ectoparasitas, farmacologia
e pequenas cirurgias em
animais de grande e médio
porte.
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prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Ectoparasitos causadores e
transmissores de doença.
Técnicas laboratoriais de
diagnóstico e sua aplicação
prática e o estudo das
interações
endoparasito/ectoparasito e
hospedeiro para compreensão
da patogenia e patologia das
doenças causadas por eles.
Farmacologia - Princípios gerais
da farmacologia,
farmacocinética,
farmacodinâmica, interações
com outras drogas, toxicidade.
Estudos de drogas aplicadas do
Sistema Nervoso Autônomo, do
Nervo Periférico e do Sistema
Nervoso Central. Tipos de
Drogas aplicadas em
inflamação; quimioterapia das
doenças microbianas, fúngicas,
virais, parasitárias; do sistema
cardiovascular e renal e do
sistema digestivo.
Pequenas Cirurgias: Descole,
Castração e Marcação; Tosquia;
Generalidade defeitos corporais;
Sanidade Ovina; Nutrição
Alimentar Pastagem; Instalação,
aprisco, sala de tosquia, bretes
e cercas.

● Unidade curricular VI – Estágio curricular obrigatório
Objetivo de aprendizagem: Proporcionar aos nossos estudantes um conjunto de
conhecimentos e práticas voltadas à oratória, bem como desenvolver sua expressão oral em
situações formais, criando condições para que estes construam seu discurso próprio,
mostrem seu estilo e saibam se expressar com objetividade, fluência e clareza.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou

A importância da Comunicação.
Os fundamentos da Oratória
atualmente. Vencendo o medo
de falar em público. Processo
de Comunicação. Aspectos
comunicacionais. Falar com
desembaraço e sem
constrangimentos. Obter dicas
para ser objetivo e conciso.

Desenvolver a capacidade
de falar em público e
elaborar apresentações.
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um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Adquirir estratégias para
convencer e influenciar.
Recursos e aspectos
linguísticos. Elaboração de uma
apresentação sobre um tema
aprendido na Trilha II e como
realizar uma boa apresentação.

TRILHA III – TRABALHADOR NA PECUÁRIA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE
TEMA: Pecuária de Animais de Grande porte
COMPONENTES
CURRICULARES
Agricultura
Zootecnia
Mecanização Agrícola
Botânica
Desenho e Topografia
Estágio curricular obrigatório

Perfil do Professor
Curso Superior com Licenciatura ou Bacharelado com
complementação pedagógica ou diploma de docência ou
licenciado
para
Educação
Profissional:Agronomia,
Engenharia de Produção Agropecuária, Ciências Agrícolas,
Ciências Agrárias, Medicina Veterinária, Tecnologia em
Zootecnia, Engenharia Agrícola.

OBJETIVO DA TRILHA
Conhecer o funcionamento dos trabalhos realizados em propriedades agropecuárias
de exploração de animais de grande porte voltados à pecuária de leite, ao corte e à criação,
e obter conhecimentos sobre a alimentação e manejo de bovinos, bubalinos, equinos,
asininos e muares.
Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Agricultura
Objetivo de aprendizagem: Proporcionar aos estudantes os conhecimentos básicos e
aplicados sobre a importância, o cultivo e as demais etapas da cadeia produtiva das culturas
do feijão, milho, soja, dentre outros, para a agropecuária.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção

Importância do milho, sorgo,

Desenvolver o cultivo de
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Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

soja, trigo e milheto para a
agropecuária. Sistema de
cultivo. Histórico e importância.
Botânica e fisiologia. Condições
edafoclimáticas. Cultivares.
Semeadura. Nutrição e
adubação. Plantas daninhas e
seu controle. Consórcio e
rotação. Manejo integrado de
pragas e doenças. Colheita e
secagem. Beneficiamento e
armazenamento.

cereais para a alimentação
animal: Milho, Soja, trigo e
outros.

● Unidade curricular II – Botânica
Objetivo de aprendizagem: Fornecer aos estudantes conhecimentos relativos à nutrição
animal, abrangendo o metabolismo dos nutrientes e dos alimentos mais utilizados na
alimentação dos animais de interesse zootécnico, bem como dar embasamento teóricoprático das principais espécies de plantas forrageiras utilizadas na formação de pastagens,
seus métodos de produção e de conservação.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de

Introdução ao estudo da
Forragicultura. Forma de
utilização das pastagens.
Classificação e características
de plantas forrageiras. Escolha
de plantas forrageiras.
Formação de pastagens.
Sistema de pastejo.
Recuperação das pastagens.
Uso de leguminosas,
consorciação e diversificação de
pastagens. Aproveitamento.
Estacionalidade de produção de
forragem. Conservação de
forragens.

Conhecer os diferentes tipos
de pastagens de inverno e
de verão e suas vantagens e
desvantagens.
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laços de repetição, de
decisão e de condição.
● Unidade curricular III – Mecanização Agrícola
Objetivo de aprendizagem:Orientar e despertar a curiosidade dos estudantes sobre as
modernizações das práticas agropecuárias, tais como a inserção de maquinários nos
sistemas produtivos e de alta tecnologia, para ampliar a produtividade e promover novas
formas de desenvolvimento.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investiagação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,
desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

Generalidades, função básica e
conceituações sobre sistemas
mecanizados, usam de
máquinas e implementos de
preparo do solo, máquinas para
utilizadas para plantio e
condução das culturas,
máquinas para aplicação de
defensivos agrícolas, máquinas
utilizadas para a colheita de
grãos, máquinas utilizadas para
a produção zootécnica,
capacidade operacional dos
conjuntos mecanizados.

Compreender o uso de
máquinas agrícolas para a
criação animal e produção
vegetal.

● Unidade curricular IV – Desenho e Topografia
Objetivo de aprendizagem: Orientar a execução e manutenção de instalações rurais
relacionadas à agropecuária.

Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Processos Criativos

Tópicos especiais sobre

Conhecer os principais
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EMIFFTP05) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
recursos criativos para
resolver problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

materiais de construção
utilizados nas instalações rurais.
Tópicos especiais sobre
projetos arquitetônicos para
instalações rurais. Tópicos
especiais sobre conforto animal
e ambiência em edificações
rurais. Tipos de instalações
rurais. Interpretar o desenho
arquitetônico, escolher os
materiais, locar as obras e
determinar as técnicas
construtivas das instalações
zootécnicas, bem como, o
conforto e a ambiência animal.

materiais, a legislação e
como elaborar projetos de
construções rurais
específicas.

● Unidade curricular V – Zootecnia
Objetivos de aprendizagem:
Capacitar o estudante no conhecimento relativo às práticas de manejo e sanidade da
atividade da bovinocultura de leite e corte;
Conhecer as raças de bovinos explorados para leite e carne;
Conhecer as necessidades para criação das diferentes categorias de bovinos;
Identificar as principais doenças dos bovinos;
Elaborar programas de manejo reprodutivo, alimentar e sanitário de bovinos;
Exercer o controle e o melhoramento da produção econômica em bovinocultura.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Introdução à bovinocultura de
corte; Raças e fenótipo de
bovinos de corte; Instalações
para bovinos de corte; Cria e
recria de bovinos de corte;
Confinamento de bovinos de
corte; Manejo nutricional de
bovinos de corte; Manejo
sanitário de bovinos de corte;
Produção de carne bovina em
ciclo curto; Bubalinocultura;
Qualidade de carne; Gestão e
particularidades.
Ovinos-Panorama e
perspectivas da Caprinocultura
e Ovinocultura; Produtos da
exploração de Caprinos e
Ovinos; Raças e melhoramento;
Índices zootécnicos; Manejo
alimentar; Reprodução;
Instalações e equipamentos;
Manejo sanitário; Sistemas de

Compreender e conhecer as
noções básicas sobre
bovinos de corte e leite,
bubalinos, ovinos e equinos.
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criação; Controle da produção;
Práticas criatórias; e, Gestão.
Bovinos de leite -Introdução ao
estudo da bovinocultura de leite.
Aspectos associados à escolha
de bovinos leiteiros. Anatomia e
fisiologia da glândula mamária.
Melhoramento animal aplicado à
bovinocultura de leite. Manejo
reprodutivo de bovinos leiteiros.
Nutrição de bovinos leiteiros.
Exigência nutricional.
Classificação dos alimentos.
Suplementos alimentares.
Alimentos alternativos. Métodos
de alimentação de animais.
Formulação de rações. Uso de
aditivos nas rações. Normas e
padrões de utilização de
alimentos e aditivos nas rações.
Manejo de bovinos leiteiros.
Sistemas de produção.
Construções e instalações para
bovinocultura de leite.
Bioclimatologia aplicada à
bovinocultura de leite. Manejo
de ordenha e qualidade do leite.
Manejo sanitário e principais
doenças que acometem os
bovinos leiteiros. Formulação de
dietas para vacas leiteiras.
Equinos-Introdução à
equideocultura. Exterior,
Aprumos e pelagens.
Andamentos e dentição.
Equídeos criados no Brasil.
Nutrição e alimentação. Manejo.
Instalações. Provas hípicas.
Manejo e Práticas criatórias.
● Unidade curricular VI – Estágio curricular obrigatório
Objetivos de aprendizagem:
Realizar o estágio curricular de docência da Educação Básica Profissional e Tecnológica na
área agrícola, com caráter interdisciplinar, comprometido com os fundamentos da pedagogia
crítica;
Desenvolver a proposta teórico-metodológica elaborada no período anterior através do
estágio curricular de docência na educação básica profissional e tecnológica na área
agrícola.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Ação do docente: observação,
participação e atuação em
espaços formais e não formais
de educação, pesquisa-ação:
identificação, estudo e
intervenção. oficina de materiais
didáticos, diagnóstico,
elaboração e execução de
projetos seminários, debates,
reuniões, cursos de pequena
duração desenvolvidos pelos
estagiários.

Conhecer o campo de
estágio percebendo suas
características.

TRILHA IV – TRABALHADOR NA CRIAÇÃO DE INSETOS E ANIMAIS ÚTEIS
TEMA: Criação de Insetos e Animais Úteis
COMPONENTES
CURRICULARES
Agricultura
Zootecnia
Botânica
Administração e Economia
Rural
Indústrias Rurais
Estágio curricular obrigatório

Perfil do Professor
Curso Superior com Licenciatura ou Bacharelado com
complementação pedagógica ou diploma de docência ou
licenciado
para
Educação
Profissional:Agronomia,
Engenharia de Produção Agropecuária, Ciências Agrícolas,
Ciências Agrárias, Medicina Veterinária, Tecnologia em
Zootecnia, Engenharia Agrícola.

OBJETIVO DA TRILHA
Conhecer a prática e omanejo de animais e insetos, tais como abelha, bicho-daseda, minhoca e animais produtores de veneno, a alimentação, sua classificação e o
controle de pragas.
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Unidades / Componentes curriculares
● Unidade curricular I – Agricultura
Objetivo de aprendizagem: Conhecer a bionomia das espécies de insetos úteis, seus
produtos e serviços, bem como multiplicar e favorecer as populações e atividades de insetos
úteis domesticados ou suas populações naturais.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Manejo integrado e controle
biológico de Pragas e doenças.
Formas de manejo alternativas,
sem o uso de inseticida,
herbicida ou fungicida para o
sucesso de diferentes culturas
da nossa região e do estado,
buscando a sustentabilidade.

Conhecer e aplicar práticas
alternativas de controle de
pragas e doenças
disponíveis para uso pelos
agricultores.

● Unidade curricular II – Botânica
Objetivo de aprendizagem: Sistematizar e tornar disponível informações sobre espécies
vegetais que podem ser usadas no redesenho de agro ecossistemas, visando o aumento da
diversidade funcional e da eficiência produtiva de agro ecossistemas.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Investigação Científica
(EMIFFTP01) Investigar,
analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias, planejando,

Manejo de Espécies Nativas Identificação de plantas nativas
meliferas, potencial de
produção, manejo, diversidade,
manejo e cultivo de bracatinga,
sistema agroflorestal, conceito,
vantagens, manejo agrofloresta.
Pequenos Frutos – Mirtilo,
framboesa, amora e morango,

Conhecer e identificar
espécies nativas melíferas e
aprender o manejo e
implantação de pomares de
pequenas frutas.
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desenvolvendo e
avaliando as atividades
realizadas,
compreendendo a
proposição de soluções
para o problema
identificado, a descrição
de proposições lógicas
por meio de fluxogramas,
a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de
operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de
laços de repetição, de
decisão e de condição.

época de plantio, tratos
culturais, adubação, colheita,
transporte, embalagens.

● Unidade curricular III – Administração e Economia Rural
Objetivo de aprendizagem:
Trabalhar o conceito de agroindústrias e a sua importância para o país;
Compreender a definição do conceito de agronegócio;
Entender o processo de surgimento e consolidação do agronegócio no Brasil;
Conhecer as principais produções agrícolas brasileiras e seus respectivos destinos;
Analisar números do setor na balança comercial;
Reforçar a importância do segmento para a economia nacional.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.

Gestão, comunicação e
marketing: Introdução aos
princípios básicos da
Administração. Organização,
Cultura e Mudança. A evolução
do agronegócio brasileiro. A
modernização do Agronegócio.
A agroindustrialização. A
empresa Rural: Análise
econômica. Gestão da
qualidade. Diversificação do
mercado. Estratégias de
marketing. Logística e
Distribuição; Projetos Técnicos.
Planejamento estratégico da
propriedade.
Extensão Rural: Fundamentos
em extensão rural. Organização
dos produtores. Comunicação
em extensão rural. Metodologia
em extensão rural. Projetos de
extensão rural. Política no
processo de desenvolvimento e

Conhecer técnicas
administrativas e de
planejamento de Empresas
Rurais e do Agronegócio,
visando o marketing, a
comunicação e agregação
de valor ao produto e ao
produtor rural;
Conhecer a origem,
evolução e tendências da
Extensão Rural no Brasil;
Conhecer a legislação e
políticas ambientais que
embasam a atuação
profissional no ambiente
agropecuário.
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financiamento agrícola. Estatuto
da Terra. Código Florestal.
Código da Água. Estatuto do
Trabalhador Rural. Legislação
de defesa sanitária animal e
vegetal. Legislação de
segurança do trabalho na
agropecuária.
● Unidade curricular IV – Indústrias Rurais
Objetivo de aprendizagem: Desenvolver habilidades e conhecimento no campo da
agroindustrialização de frutas, hortaliças, bem como industrialização de derivados cárneos e
lácteos.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Inspeção e certificação de
produtos de origem animal e
vegetal, conceitos, legislações,
protocolos, higiene pessoal,
procedimentos, matéria prima,
embalagens, armazenamento,
anotações, lista de checagem,
rotulagem, rastreabilidade,
análises, padronização,
parâmetros.

Compreender os
procedimentos necessários
para o processamento de
carne, leite e vegetais e
outros produtos de origem
agrícola.

● Unidade curricular V – Zootecnia
Objetivos de aprendizagem:
Compreender a importância social, ambiental e econômica da apicultura para o Brasil e o
mundo;
Conhecer a anatomia e fisiologia das abelhas para entender suas formas de comunicação e
organização social;
Entender as formas de criação e manejo de peixes para produção de proteína de origem
animal;
Conhecer as instalações adequadas à piscicultura, o processo de abate, processamento,
conservação e comercialização do pescado.
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Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Mediação e Intervenção
Sociocultural
(EMIFFTP08) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho,
demonstrando
comprometimento em
suas atividades pessoais
e profissionais, realizando
as atividades dentro dos
prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas
atribuições na equipe de
forma colaborativa,
valorizando as diferenças
socioculturais e a
conservação ambiental.

Apicultura geral: Morfologia das
abelhas, localização do apiário,
tipos de colmeias, estruturação
do apiário, criação de rainhas,
manejo e alimentação das
abelhas, produção de mel de
melato, colheita de mel,
apicultura migratória para
produção de mel e na finalidade
de polinização de pomares de
maçã e demais frutiferas de
clima temperado, transporte de
abelhas, produção de nectar,
principais pragas e doenças das
abelhas, equipamentos.
Meliponicultura: Importância das
abelhas nativas, características
das meliponas e trigonas,
características das espécies que
ocorrem naturalmente em Santa
Catarina, espécis de outras
regiões, castas, ninhos, obtenão
de colonias, iscas para atração
de enxames, divisão de famílias,
transferência de famílias de
troncos e caixotes,
enxameação, distância de vôo,
localização do meliponário,
defesas, inimigos, modelo de
caixas racional, transporte,
alimentação das abelhas,
espécies visitadas pelas
meliponineos, colheita,
pasteurização do mel,
armazenamento do mel de
nativas, equipamentos úteis.

Conhecer as técnicas de
manejo e as tecnologias
utilizadas na apicultura,
visando a produção de
alimentos e produtos
saudáveis de forma
sustentável;
Conhecer as técnicas de
manejo e as tecnologias
utilizadas na
piscicultura,visando a
produção de alimentos e
produtos saudáveis de
forma sustentável.

Piscicultura: Legislação
ambiental, levantamento
topográfico, sistematização da
área do açude, construcão de
açude, dimensões, ph da água,
volume de água e oxigenação,
fertilização, espécies, lotação,
alimentação, manejo, doenças
de peixes, predadores, alevinos
e sua procedência, policultivo de
peixes, despesca, transporte,
abate, comercialização,
agregação de valor.
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● Unidade curricular VI – Estágio curricular obrigatório
Objetivo de aprendizagem: Proporcionar o aprendizado de competências próprias da
atividade profissional e a contextualização curricular, capacitando o educando para a prática
no mundo do trabalho e para o exercício da cidadania.
Eixos Estruturantes/
Habilidades Específicas
dos Itinerários
Formativos Associadas
aos Eixos Estruturantes

Objeto de conhecimento

Habilidades

Empreendedorismo
(EMIFFTP11) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho para
desenvolver um projeto
pessoal, profissional ou
um empreendimento
produtivo, estabelecendo
objetivos e metas,
avaliando as condições e
recursos necessários para
seu alcance e definindo
um modelo de negócios.
Processos Criativos
(EMIFFTP05) Selecionar
e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas reais
relacionados à
produtividade, à
colaboração e/ou à
comunicação.

Aplicação prática dos
conhecimentos adquiridos
durante a formação realizada ao
longo das trilhas;

Vivenciar, elaborar e
apresentar relatório de
Conclusão de Curso,
procedente de realização de
estágio profissional ou do
desenvolvimento de Projeto
de Intervenção.

Elaboração de um trabalho final
com apresentação nas normas
da ABNT.

Orientações metodológicas
Nos termos da Teoria Histórico-cultural e da Teoria da Atividade, bases da Proposta
Curricular de Santa Catarina (2014), entende-se que o estudante deve ser compreendido
como um ser social e histórico, que aprende e se desenvolve por meio da sua relação com
outros sujeitos e com o ambiente em que está inserido. Por este motivo, a educação deve
privilegiar a integralidade do estudante, que traz saberes e vivências de mundo a partir da
realidade em que vive.
Entende-se, portanto, que o processo de ensino-aprendizagem deve acontecer
levando-se em contanão apenas os aspectos cognitivos, mas também as competências
socioemocionais. Isso implica na adoção de estratégias metodológicas que privilegiem
ações capazes de mobilizar uma dinâmica operacional em que o estudante, agente ativo do
processo, possa não só executar tarefas, mas desenvolver habilidades.Dentre as
estratégias, o professor poderá utilizar-se da sala de aula invertida, ensino híbrido,
aprendizagem baseada em problemas e/ou projetos. Aulas expositivas e dialogadas,
práticas de laboratório, estudos de casos, entre outros meios, também promovem a
apropriação do conhecimento.
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Recursos







Escola fazenda;
Livros da referência bibliográfica de cada curso;
Laboratórios de Práticas Agropecuárias e suas ferramentas;
Multimídias;
Computador com internet;
maquinários e implementos agrícolas.
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Avaliação do processo de ensino
aprendizagem
A avaliação é um dos elementos fundamentais a serem considerados no percurso
formativo dos estudandes. É um diagnóstico dos conhecimentos por eles apropriados
significativamente, que possibilita ampliar, complexificar a abordagem ou intervir para que
novas aprendizagens sejam oportunizadas e aconteçam no processo ensino e
aprendizagem.
Por meio da avaliação é possível acompanhar os estudantes ao longo do processo,
organizando elementos para a sequência do trabalho pedagógico. Na perspectiva da
Proposta Curricular de Santa Catarina (2014), da BNCCTC (2020) e do CNCT (2020), a
avaliação é concebida como uma ação formativa, que proporciona a investigação do
processo de ensino e aprendizagem, por meio de várias estratégias que implicam na
colaboração e integração curricular.Cabe frisar que a avaliação precisa ser entendida como
uma via de mão dupla, pois as estratégias metodológicas adotadas pelo professor, voltadas
ao atendimento dos objetivos de aprendizagem propostos, também devem passar por
escrutínio de um olhar crítico.
Em razão da complexidade deste processo e da especificidade de cada um dos
tópicosde ensino trabalhados nas Trilhas de Formação Técnica, há o desafio de abranger
tanto as competências gerais da Educação Básica quanto as competências específicas
elencadas nos eixos estruturantes dos Referencias Curriculares, às quais se associam a
compreensão de conceitos específicos de cada área, a lógica do funcionamento de
processos, bem como a aplicação do conhecimento adquiridona formação técnica
profissional.
Embora constem, em cada uma das trilhas, sugestões apresentadas por cada um
dos grupos de trabalho que elaboraram este documento, caberá ao professor identificar a
melhor forma de avaliação da aprendizagem, considerando as múltiplas realidades e a
heterogeneidade de alunos com os quais venha a trabalhar. Independentemente da
estratégia adotada, é importante que sejam criados momentos para averiguar os resultados
obtidos, como paradas estratégicas nas quais seja possívelquestionar os alunos sobre o que
foi significativo nas aulas, sobre onde os conteúdos/conceitos podem ser aplicados, sobre
as situações nas quais estes conhecimentos se interrelacionam. É importante que os
estudantes percebam e compreendam o objetivo da aula, pois a ausência de tal
compreensão impõem ao docente a necessidade de replanejamento das ações e
estratégias. Por exemplo, diante das informações coletadas é possível alternar o tipo de
intervenção didática, mobilizando atividades em grupo, em detrimento ou como
complemento às individuais, tais como a realização de pesquisas complementares ou a
formação de grupos de estudo.
A avaliação, como já mencionado, será diagnóstica, processual, mediadora e
integral, tendo em vista o percurso formativo e o desenvolvimento das competências e
habilidades associadas aos conhecimentos trabalhados nos componentes e nas práticas
desenvolvidas ao longo do trimestre.
Os instrumentos avaliativos poderão ser os mais diversos. Seminários, produção de
textos e artigos, relatórios de saída de campo, elaboração de projetos de pesquisa,
relatórios de pesquisa, realização de experimentos, elaboração de questões-problema,
produções audiovisuais, com ou sem utilização de TIC, mapas mentais ou conceituais,
debates, simulações, jogos, brincadeiras, experiências, vivências, dentre tantos outros que
os docentes julgarem apropriados.
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Prazo máximo para a Integralização do curso
O prazo máximo para integralização das quatro Trilhas de Aprofundamento da
Profissional e Tecnológica é de no máximo 5 anos.

Requisitos e formas de acesso
Para ingressar nas Trilhas de Aprofundamento da Profissional e Tecnológica o
estudante deverá estar regularmente matriculado na segunda ou terceira série do ensino
médio.
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