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Resumo do Curso

Dados do curso:
Instituição: INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE
RONDONIA

UF: RO

CNPJ: 10.817.343/0003-69

Nome do curso: TECNICO EM EDIFICACOE
S INTEGRADO AO ENSINO MEDIO

Número do curso: 41346

Data do cadastro: 23/07/2015

CBO: Técnico de obras civis

Área curso: Nenhuma delas

Possui conselho estadual de educação: Não
Data do termo de compromisso do curso na SRTE:
Inscrição do programa de Aprendizagem no
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente:

Responsável pelo curso:
Nome:
Email:
Telefone:
Objetivos e justificativas:
Objetivos gerais: Realizar projetos, e controle tecnológico de materiais solo.Planejam atividades do trabalho, elaboram estud
os e projetos, participam no desenvolvimento de processos, operam sistemas eletricos e executam manutencao. A faixa etaria
dos aprendizes é formada por jovens acima de 18 anos.
Módulos
Quantidade total de módulos: 3
Nome do módulo: MÓDULO 1
Objetivos: Realizar projetos, e controle tecnológico de materiais solo. Planejam atividades do trabalho, elaboram estudos e
projetos, participam no desenvolvimento de processos, operam sistemas eletricos e executam manutencao. A faixa etaria dos
aprendizes e formada por jovens de 16 a 24 anos. Atividades da lista TIP nao serao realizadas por menores de 18 anos.
CBO: (título e código): Técnico de obras civis - 31215
Carga-horária: 800
Proposta de atividades práticas na Empresa: Elaborar planos e projetos associados a arquiteturas em todas as suas
etapas, definindo materiais, acabamentos, tecnicas metodologias, analisando dados e informacoes. Fiscalizam estudos de
viabilidades financeiras, economicas, ambiental. Podem prestar servicos de consultoria e assessoramento, bem como
estabelecer politicas de gestao.
Atividades correspondentes à CBO: Realizam levantamentos topograficos e planialtimetricos. Desenvolvem e legalizam
projetos de edificações sob supervisao de um engenheiro civil; planejam a execucao, orcam e providenciam suprimentos e
supervisionam a execucao de obras e servicos. Treinam mao-de-obra e realizam o controle tecnologico de materiais e do solo.
Nome do módulo: MÓDULO II
Objetivos: Realizar projetos, e controle tecnológico de materiais solo. Planejam atividades do trabalho, elaboram estudos e
projetos, participam no desenvolvimento de processos, operam sistemas eletricos e executam manutencao. A faixa etaria dos
aprendizes e formada por jovens de 16 a 24 anos. Atividades da lista TIP nao serao realizadas por menores de 18 anos.
CBO: (título e código): Técnico de obras civis - 31215
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Carga-horária: 800
Proposta de atividades práticas na Empresa: Elaborar planos e projetos associados a arquiteturas em todas as suas
etapas, definindo materiais, acabamentos, tecnicas metodologias, analisando dados e informacoes. Fiscalizam estudos de
viabilidades financeiras, economicas, ambiental. Podem prestar servicos de consultoria e assessoramento, bem como
estabelecer politicas de gestao.
Atividades correspondentes à CBO: Realizam levantamentos topograficos e planialtimetricos. Desenvolvem e legalizam
projetos de edificações sob supervisao de um engenheiro civil; planejam a execucao, orcam e providenciam suprimentos e
supervisionam a execucao de obras e servicos. Treinam mao-de-obra e realizam o controle tecnologico de materiais e do solo.
Nome do módulo: MÓDULO III
Objetivos: Realizar projetos, e controle tecnológico de materiais solo. Planejam atividades do trabalho, elaboram estudos e
projetos, participam no desenvolvimento de processos, operam sistemas eletricos e executam manutencao. A faixa etaria dos
aprendizes e formada por jovens de 16 a 24 anos. Atividades da lista TIP nao serao realizadas por menores de 18 anos.
CBO: (título e código): Técnico de obras civis - 31215
Carga-horária: 800
Proposta de atividades práticas na Empresa: Elaborar planos e projetos associados a arquiteturas em todas as suas
etapas, definindo materiais, acabamentos, tecnicas metodologias, analisando dados e informacoes. Fiscalizam estudos de
viabilidades financeiras, economicas, ambiental. Podem prestar servicos de consultoria e assessoramento, bem como
estabelecer politicas de gestao.
Atividades correspondentes à CBO: Realizam levantamentos topograficos e planialtimetricos. Desenvolvem e legalizam
projetos de edificações sob supervisao de um engenheiro civil; planejam a execucao, orcam e providenciam suprimentos e
supervisionam a execucao de obras e servicos. Treinam mao-de-obra e realizam o controle tecnologico de materiais e do solo.
Descreva as Atividades Práticas na Empresa: Elaborar planos e projetos associados à arquiteturas em todas as suas etapa
s, definindo materiais, acabamentos, técnias metodologias, analisando dados e informações. Fiscalizam estudos de viabilidade
s financeiras, econômicas, ambiental. Podem prestar serviços de consultoria e assessoramento, bem como estabelecer política
s de gestão.
Organização do curso (Detalhamento):
Carga-horária:
Total Carga-horária dos Módulos: 2400

Infra-estrutura dos cursos matriz e filiais:
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA / RO :
Curso: 41346
CEP: 76.980-000

Logradouro: BR 174 KM 03 S/N

Número: 4334

Complemento:

Bairro: URBANA

UF / Município: RO / Vilhena

CMDCA: Não é cadastrado
Instalações:
Instalações para deficientes:
Número de pessoal de apoio envolvido: 4
Número de pessoal técnico-docente envolvido e
respectivas qualificações:
Nº funcionários Cargo
70

PROFESSORES

Qualificação / Formação
MESTRADO
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1

DOCENTE

MESTRE - LÍNGUA PORTUGUESA

1

DOCENTE

MESTRADO - MATEMÁTICA

1

DOCENTE

FILOSOFIA

1

DOCENTE

SOCIOLOGIA

10

DOCENTE

ENGENHEIRO CIVIL / MESTRE, ESP

2

DOCENTE

ADMINSTRAÇÃO - MESTRADO, ESP

2

DOCENTE

ARQUITETO - MESTRADO, ESP

1

DOCENTE

ENGº DA PRODUÇÃO - MESTRADO, E

1

DOCENTE

ENGº AGRONOMO

1

DOCENTE

GEOGRAFIA - MEST, ESP

1

DOCENTE

ARTE - MESTRADO, ESP

1

DOCENTE

HISTÓRIA

O curso foi alterado por recomendação do MTE:
Recomendação do MTE: Não
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