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1. DADOS INSTITUCIONAIS
1.1. DO IFRO
Nome do IF/Campus: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia
Esfera Administrativa: Federal
Endereço: Avenida 7 de setembro, nº 2090 - Nossa Senhora das Graças
Cidade/UF: Porto-Velho - Rondônia
CEP: 76804-124
E-mail: reitoria@ifro.edu.br
Site da Instituição: www.ifro.edu.br
Reitor: Uberlando Tiburtino Leite
Pró-Reitor de Extensão: Maria Goreth Araújo Reis
Pró-Reitora de Ensino: Maria Fabiola Assumpção Moraes dos Santos
Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação: Gilmar Alves Lima Júnior
Pró-Reitor de Planejamento e Administração: Arijoan Cavalcante dos Santos
Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional: Dauster Souza Pereira
Coordenação Geral do PRONATEC: Jackson Bezerra Nunes

1.2 DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DA PARTE PROFISSIONALIZANTE
Nome

SIAPE

Cargo no IFRO

Maristela Milanski

01878490

Professora

Clara Paula Lima

2045178

Supervisora

Adriana
Coelho

Barbosa 1936307

Professora

1.3 DADOS DA UNIDADE DE ENSINO
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO),
autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), foi criado através da Lei n.º
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11.892, de 29 de dezembro de 2008, que reorganizou a rede federal de educação
profissional, científica e tecnológica composta pelas escolas técnicas, Agrotécnica e
CEFETs, transformando-os em 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia
distribuídos em todo o território nacional.
O Instituto Federal de Rondônia (IFRO) surgiu como resultado da integração da
Escola Técnica Federal de Rondônia (à época em processo de implantação, tendo
Unidades em Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes e Vilhena) com a Escola Agrotécnica
Federal de Colorado do Oeste — esta, na época, possuindo 15 anos de existência.
Esta Instituição faz parte de uma rede federal de educação profissional, científica e
tecnológica quase centenária, que teve sua origem no Decreto n.º 7.566, de 23 de
setembro de 1909, assinado pelo Presidente Nilo Peçanha, através do qual foram criadas
19 Escolas de Aprendizes Artífices, uma em cada capital federativa, para atender os filhos
dos ―desfavorecidos da fortuna‖, ou seja, as classes proletárias da época.
Marcos Históricos do Instituto Federal de Rondônia:
● 1993 – criação da Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste através da
Lei nº. 8.670, de 30/06/93;
● 1993 – criação da Escola Técnica Federal de Porto Velho através da Lei nº.
8.670, de 30/06/93, porém não foi implantada;
● 1993 – criação da Escola Técnica Federal de Rolim de Moura através da Lei nº.
8.670, de 30/06/93, também não implantada;
● 2007 – criação da Escola Técnica Federal de Rondônia através da Lei nº. 11.534,
de 25/10/07, com unidades em Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná e Vilhena;
● 2008 – autorização de funcionamento da Unidade de Ji-Paraná através da
Portaria nº. 707, de 09/06/08;
● 2008 – criação do IFRO (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Rondônia), através da Lei nº. 11.892. Nessa nova configuração tem-se uma
Reitoria com sede em Porto Velho e os seguintes Campus: Campus Ariquemes,
Campus Colorado do Oeste, Campus Ji-Paraná, Campus Avançado Cacoal,
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Campus Porto Velho e Campus Vilhena;
● 2009 – início do funcionamento do Campus Ji-Paraná com os cursos técnicos em
Móveis, Florestas e Informática.
● 2010 – início das aulas nos Campus Porto Velho, Cacoal e Vilhena.
● 2010: Início das atividades dos Campus Ariquemes, Cacoal, Porto Velho Calama
e Vilhena • 2011: inícios das atividades do Campus Porto Velho Zona Norte. •
2015: início das atividades do Campus Guajará-Mirim.
● 2011: inícios das atividades do Campus Porto Velho Zona Norte.
● 2015: início das atividades do Campus Guajará-Mirim.
● 2016: Início das atividades do Campus Avançado Jaru.
O Instituto Federal de Rondônia está fazendo investimentos substanciais na ampliação de
seus Campi e de sua rede. Em 2016 o IFRO possui uma Reitoria; oito Campi implantados (Porto
Velho Calama, Porto Velho Zona Norte, Guajará-Mirim, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena e
Colorado do Oeste); duas unidades de educação profissional, sendo uma no município de Jaru e a
outra no município de São Miguel do Guaporé; além da ampliação do número de Pólos de
Educação a Distância em diversos municípios do Estado.

2. APRESENTAÇÃO
2.1. DADOS DO CURSO
Nome do Curso: Eletricista Industrial
Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
Modalidade: Formação Inicial e Continuada
Público-Alvo: alunos do PRONATEC previamente selecionados pelos demandantes ou
inscritos pelo cadastro online.
Turno da oferta: matutino, vespertino ou noturno conforme disponibilidade de salas e
acordo com os demandantes.
Carga horária total: 200 horas
Número máximo de vagas do curso: 40
Número mínimo de vagas do curso: 20
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Escolaridade mínima exigida: Ensino Fundamental I Incompleto
Perfil Profissional do Egresso do Curso: Executar trabalhos de montagem e
manutenção de instalações elétricas em baixa tensão, e de sistemas elétricos de máquinas
e equipamentos, interpretando esquemas e diagramas, realizando levantamento de cargas,
montagem de quadro de distribuição e de comando, instalação de dispositivos,
componentes e materiais, e programando controladores lógicos, de acordo com normas
técnicas, ambientais, de qualidade e de segurança e saúde no trabalho.
2.2. OBJETIVOS
2.2.1 Objetivo Geral
Qualificar os profissionais para planejar e executar instalações elétricas industriais
de acordo com os padrões, a norma regulamentadora de segurança.
2.2.2 Objetivos Específicos
● Formar profissionais para atuar na execução de instalação e manutenção elétrica
industrial, de acordo com as normas e procedimentos técnicos;
● Utilizar corretamente as normas de segurança, higiene e proteção ao meio
ambiente.
● Desenvolver competências relativas a princípios e leis que regem o funcionamento
de instalações elétricas;
● Utilizar procedimentos e métodos que permitam o planejamento, execução e
avaliação de instalações e suas proteções, de acordo com normas técnicas,
ambientais e de segurança.

3. CONCEPÇÃO CURRICULAR
3.1. METODOLOGIA

O ensino ministrado no Instituto Federal de Rondônia em qualquer de suas
modalidades deve ser desenvolvido conforme os princípios de liberdade de pensamento,
reflexão crítica, atendimento solidário, ação responsável, construção de competências,
preparação para a cidadania, formação para o mundo do trabalho e a continuidade de
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estudos, tendo-se sempre em vista a formação global do educando associada à
valorização das peculiaridades regionais.
Com vistas a ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores, por meio do
incremento da formação e qualificação profissional como preceitua o artigo 1º, IV da Lei nº
12.513/2011, a proposta curricular está amparada na perspectiva de itinerários formativos
de aprendizagem objetivando o desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social
conforme o artigo 3º do Decreto 5.154/2004.
A proposta metodológica está composta de forma a proporcionar a formação
integral do estudante que por meio da atualização profissional, busca contribuir para o seu
desenvolvimento profissional e pessoal, prático e crítico, pois na perspectiva de Freire
(2002, p.13)
Ensinar exige rigorosidade metódica: o educador democrático não pode negar-se o
dever de, na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua
curiosidade, sua insubmissão. Uma de suas tarefas primordiais é trabalhar com os
educandos a rigorosidade metódica com que devem se ―aproximar‖ dos objetos
cognoscíveis. E esta rigorosidade metódica não tem nada que ver com o discurso
―bancário‖ meramente transferidor do perfil do objeto ou do conteúdo. É exatamente
neste sentido que ensinar não se esgota no ―tratamento‖ do objeto ou do conteúdo,
superficialmente feito, mas se alonga à produção das condições em que aprender
criticamente é possível. E essas condições implicam ou exigem a presença de
educadores e de educandos criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente
curiosos, humildes e persistentes. Faz parte das condições em que aprender
criticamente é possível a pressuposição por parte dos educandos de que o
educador já teve ou continua tendo experiência da produção de certos saberes e
que estes não podem a eles, os educandos, ser simplesmente transferidos. Pelo
contrário, nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos vão se
transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber
ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo. Só assim podemos
falar realmente de saber ensinado, em que o objeto ensinado é apreendido na sua
razão de ser e, portanto, aprendido pelos educandos.

Nessa perspectiva, a estrutura curricular alinhada às práticas pedagógicas visa
estimular o estudante a criar soluções, ter iniciativas nas organizações.
O curso será oferecido no regime presencial, após elaboração do Plano de ensino
para cada disciplina. O desenvolvimento do curso ocorrerá por meio de aulas expositivas
dialogadas, dinâmicas em grupo, exposição de vídeos e apresentação de seminários.
Nesse sentido deverão ser privilegiadas a utilização de diferentes procedimentos didáticos
e pedagógicos como atividades teóricas, demonstrativas e práticas contextualizadas, bem
como estudo de caso voltado para o desenvolvimento da capacidade de soluções de
problemas primando pela participação e interação dos estudantes no processo de
aprendizagem.
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Verifica-se também a necessidade inicial de realizar avaliações diagnósticas para
alinhar o ensino com a realidade do estudante, privilegiando assim a troca e o
fortalecimento de saberes, fundamentais para um processo ensino-aprendizagem de
qualidade.

3.1.1 Atividades práticas a serem desenvolvidas

MÓDULOS/DISCIPLINAS DO EIXO
PROFISSIONALIZANTE

ATIVIDADES PRÁTICAS A SEREM
DESENVOLVIDAS

Eletricidade

Fazer montagem de circuito em
corrente continua; Fazer montagem
de circuito em corrente alternada

Comandos Elétricos

Acionar uma contatora; Acionar
vários tipos de relés; Usar botoeiras
e chaves seletoras;

Instalação Elétrica Industrial

Montar uma partida direta; Montar
uma partida direta com reversão;
Montar uma partida estrela-triângulo;
Acionar um CLP;

Instrumentação

Fazer medição em circuito de
corrente continua; Fazer medição em
circuito de corrente alternada;

NR-10

Simular os procedimentos em
Combate ao Incêndio; Simular os
procedimentos
para
Primeiros
Socorros; Fazer estudo de casos de
acidentes na área da eletricidade.
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3.2 MATRIZ CURRICULAR

Eixos

Formaçã
o Geral

Módulos/disciplin
as

Acolhimento

Total da Carga Horária do Eixo
Geral

Eixo
Profissio
nalizante
conforme
Carga
Horária
definida
para
PPPC

Eletricidade

Carga
Horária
(Relógi
o)

20h

Ementa

Formação Mínima Exigida para o
Professor*

Relações interpessoais: Motivação,
autoconhecimento,
heteroconhecimento, socialização e Graduação em Psicologia,
Sociologia, Serviço Social,
comunicação.
Ética e cidadania: valores, ética, moral, Pedagogia; Filosofia.
cultura e mudança social.

20h

30 h

Carga elétrica, Processos de Produção
de Eletricidade, Circuito Elétrico,
Grandezas Elétricas, Corrente elétrica,
Tensão (diferença de potencial),
Condutância, Resistência, Potência em
Corrente Contínua, Lei de Ohm, Graduação em Engenharia
Associação de Resistores, Resistencia Elétrica, Técnico em
Específica dos Metais, Queda de
tensão,
Magnetismo, Eletrotécnica.
Eletromagnetismo, Corrente alternada,
Potência
Elétrica,
Noções
de
transformadores,
Noções
de
geradores,
Noções
de
circuitos
elétricos;
Circuitos
de
corrente
9

Comandos
elétricos

50 h

Instalação Elétrica
Industrial

40 h

alternada; Capacitância e indutância;
Tipos de fusíveis; Localidade no meio
industrial; Tipo de disjuntores; Reles de
sobrecargas; Reles falta de fase; Reles
de ciclonismo; Botoeiras; Fins de curso;
Tipos de Contatores; Tipos de
Sensores; Tipos de Temporizadores;
Tipos de sinalizadores; Interpretação
de projetos de Instalações Elétricas
Industriais;
Normas
Técnicas;
Simbologia; Plantas baixas; Esquema
vertical; Diagramas Unifilar, Multifilar e
Funcional; Diagramas sobre seqüência
de funcionalidade; Quadro de cargas.
Motores
elétricos
monofásicos;
Motores elétricos trifásicos; Motores
elétricos síncronos e assíncronos;
Ligações de motores; Transformador
de comando; Formas de instalações e
dimensionamentos;
Autotransformadores de partidas e de
correntes; Diagramas de comandos
elétricos; Finalidade de controle;
Ligação de motor trifásico assíncrono
com reversão manual; Ligação de
motor monofásico assíncrono de fase
auxiliar (110 e 220); Ligação de motor
trifásico
assíncrono
de
duas
velocidades (Dahlander); Ligar motor
trifásico com chave eletromagnética:

Graduação em Engenharia
Elétrica, Técnico em
Eletrotécnica.

Graduação em
Engenharia Elétrica,
Técnico em Eletrotécnica.
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Instrumentação

NR-10

20 h

40 h

Temporizadores com comutadores de
posições; Comutadores de posições
manuais; Pulsadores; Sistemas de
partidas de motores elétricos; Partida
direta; Partida direta com reversão;
Partida estrela triângulo; Partida estrela
triângulo com reversão; Frenagens de
motores elétricos; Partida por soft start
(partida
suave);
Inversores
de
frequência para controle de velocidade
de motores trifásicos, Noções de CLP
(Controlador Lógico Programável).
Instrumentos de medição: tipos,
finalidades
e
como
utilizar;
Amperímetro, Alicate Amperímetro,
Ohmímetro, Voltímetro, Wattímetro,
Terrômetro e Multímetro analógico e
digital; Higrômetro, Sequencímentro
(sequência de fases); Sensores e
transdutores industriais; Amperímetro,
voltímetro e frequêncimetro de painel;
Introdução
à
segurança
com
eletricidade; Riscos em instalações e
serviços com eletricidade: o choque
elétrico, mecanismos e efeitos, arcos
elétricos, queimaduras e quedas,
campos eletromagnéticos.
Técnicas de Análise de Risco; Medidas
de Controle do Risco Elétrico:
desenergização, aterramento funcional

Graduação em
Engenharia Elétrica,
Técnico em Eletrotécnica
ou Eletrônica.

Graduação em
Engenharia Elétrica.
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(TN / TT / IT), de proteção e
temporário,
equipotencialização,
seccionamento
automático
da
alimentação, dispositivos a corrente de
fuga, extra baixa tensão, barreiras e
invólucros, bloqueios e impedimentos,
obstáculos e anteparos, isolamento
das partes vivas, isolação dupla ou
reforçada, colocação fora de alcance,
separação elétrica;
Normas Técnicas Brasileiras – NBR da
ABNT: NBR-5410, NBR 14039 e
outras;
Regulamentações do MTE: NRs, NR10 (Segurança em Instalações e
Serviços
com
Eletricidade),
qualificação, habilitação, capacitação e
autorização;
Equipamentos de proteção coletiva;
Equipamentos de proteção individual;
Rotinas de trabalho – Procedimentos:
Instalações desenergizadas, liberação
para serviços, sinalização, inspeções
de áreas, serviços, ferramental e
equipamento;
Documentação
de
instalações elétricas;
Riscos adicionais: altura, ambientes
confinados,
áreas
classificadas,
umidade e condições atmosféricas;
Proteção e combate a incêndios:
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noções básicas, medidas preventivas,
métodos de extinção e prática;
Acidentes de origem elétrica: causas
diretas e indiretas e discussão de
casos;
Primeiros socorros: noções sobre
lesões, priorização do atendimento,
aplicação de respiração artificial,
massagem cardíaca, técnicas para
remoção e transporte de acidentados e
práticas; Responsabilidades
Total da carga Horária
180 h
Profissionalizante
Total Carga horária do Curso
200 horas relógio
* Em caso de vacância nos editais de seleção, outras formações podem ser previstas, inclusive com nível de formação inferior ao
estipulado.
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3.3 PLANOS DE MÓDULOS/DISCIPLINAS
COMPONENTE CURRICULAR: Acolhimento
CARGA HORÁRIA: 20h
OBJETIVOS:
Identificar as diferenças individuais no estudo das relações humanas para a
melhoria da convivência nos diversos espaços sociais.
Fortalecer as formas de convivência pautadas em valores de natureza ética e
moral.
Ementa:
Relações interpessoais: Motivação, autoconhecimento, heteroconhecimento,
socialização e comunicação.
Ética e cidadania: valores, ética, moral, cultura e mudança social.
Referências básicas
CHIAVENATTO, Idalberto. Recursos Humanos. Editora Atlas, 1989.
MARTINELLI, Marilu. Conversando sobre educação em valores humanos. São
Paulo: Peirópolis, 1999.
VALLS. Álvaro L. M. O que é ética? Editora Brasiliense. Coleção Primeiros Passos
– Nº 177. 1994.
Referências Complementares
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental.
Parâmetros curriculares nacionais: Ética. Brasília: MEC/SEF, 1997.
CANO, Betuel. Ética: a arte de viver. A alegria de não estar só. Vol. 2. São Paulo:
Paulinas, 2001.
DIB, Cláudio Zaki. Relações Humanas (você e os outros) Volume 1, 12ª ed.
Contagem, SENAC/ARMG, 1986.
VÁSQUEZ, Adolfo Sánchez. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.
LARANJEIRAS, Priscila Rodrigues Aguiar Quebra-gelos, atividades e dinâmicas
especiais– Para todas as ocasiões – Curitiba: A.D. Santos Editora 2011.
MACEDO, Lino de. PETTY, Ana Lucia S.Passos, NORIMAR C. Os Jogos e o
Lúdico na Aprendizagem Escolar Porto Alegre: Atmed 2005.
PENIN, Sonia Profissão docente: pontos e contrapontos, São Paulo: Summus,
2009.
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COMPONENTE CURRICULAR: Eletricidade
CARGA HORÁRIA: 30 horas
OBJETIVOS:
Promover a aquisição de fundamentos técnicos e científicos referentes aplicação
dos princípios da eletrotécnica conforme normas técnicas e de segurança.
Ementa:
Carga elétrica, Processos de Produção de Eletricidade, Circuito Elétrico,
Grandezas Elétricas, Corrente elétrica, Tensão (diferença de potencial),
Condutância, Resistência, Potência em Corrente Contínua, Lei de Ohm,
Associação de Resistores, Resistencia Específica dos Metais, Queda de tensão,
Magnetismo, Eletromagnetismo, Corrente alternada, Potência Elétrica, Noções de
transformadores, Noções de geradores, Noções de circuitos elétricos; Circuitos de
corrente alternada; Capacitância e indutância;
Referências Básicas
MENDONÇA, Roberlan Gongalves de; SILVA, Rui Vaganer R. da. Eletricidade
Básica. Curitiba. Editora Livro Técnico, 2010.
GUSSOW, Milton. Eletricidade básica. [S. l.] Makron, 1997.
WOLSKI, Belmiro. Eletricidade Básica. Curitiba. Base Editorial, 2010.
Referências Complementares
ALEXANDRE GRAY, G.A. WALLACE.: "Princípios Aplicações - Eletrotécnica",
Livros Técnicos e Científicos.
CREDER, Hélio. Instalações Elétricas. Editora LTC. 14ª edição.2000;
CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE WANDERKOLK; (trad.). Curso completo
de eletricidade básica. Curitiba. Hemus, 2002.

COMPONENTE CURRICULAR: Comandos elétricos
CARGA HORÁRIA: 50 horas
OBJETIVOS:
Promover a aquisição de fundamentos técnicos e científicos referentes a
equipamentos das instalações elétricas industriais.
Ementa:
Tipos de fusíveis; Localidade no meio industrial; Tipo de disjuntores; Reles de
15

sobrecargas; Reles falta de fase; Reles de ciclonismo; Botoeiras; Fins de curso;
Tipos de Contatores; Tipos de Sensores; Tipos de Temporizadores; Tipos de
sinalizadores; Interpretação de projetos de Instalações Elétricas Industriais;
Normas Técnicas; Simbologia; Plantas baixas; Esquema vertical; Diagramas
Unifilar, Multifilar e Funcional; Diagramas sobre seqüência de funcionalidade;
Quadro de cargas.
Referências Básicas
CREDER, Hélio. Instalações Elétricas. Editora LTC. 14ª edição.2000;
LELUDAK, Jorge Assade. Acionamentos eletromagnéticos. Curitiba. Base
Editorial, 2010.
WOLSKI, Belmiro. Eletricidade Básica. Curitiba. Base Editorial, 2010.
Referências Complementares
RODRIGUES, Marcelo. Gestão da Manutenção Elétrica, Eletrônica e Mecânica.
Curitiba. Base Editorial, 2010.
LELUDAK, Jorge Assade. Acionamentos Eletropneumáticos. Curitiba. Base
Editorial, 2010.
LIMA JÚNIOR, Almir Wirth. Eletricidade e eletrônica básica. [S. l.]: Alta Books,
2009.

COMPONENTE CURRICULAR: Instalação Elétrica Industrial
CARGA HORÁRIA: 40 horas
OBJETIVOS:
Realizar as atividades de instalação, produção e manutenção de equipamentos
nas áreas de Eletricidade de Instalações Industriais.
Ementa:
Motores elétricos monofásicos; Motores elétricos trifásicos; Motores elétricos
síncronos e assíncronos; Ligações de motores; Transformador de comando;
Formas de instalações e dimensionamentos; Autotransformadores de partidas e
de correntes; Diagramas de comandos elétricos; Finalidade de controle; Ligação
de motor trifásico assíncrono com reversão manual; Ligação de motor monofásico
assíncrono de fase auxiliar (110 e 220); Ligação de motor trifásico assíncrono de
duas velocidades (Dahlander); Ligar motor trifásico com chave eletromagnética:
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Temporizadores com comutadores de posições; Comutadores de posições
manuais; Pulsadores; Sistemas de partidas de motores elétricos; Partida direta;
Partida direta com reversão; Partida estrela triângulo; Partida estrela triângulo com
reversão; Frenagens de motores elétricos; Partida por soft start (partida suave);
Inversores de frequência para controle de velocidade de motores trifásicos,
Noções de CLP (Controlador Lógico Programável).
Referências Básicas
CREDER, Hélio. Instalações Elétricas. Editora LTC. 14ª edição.2000;
NISKIER, Júlio. Manual de Instalações Elétricas. 3ª edição, Rio de Janeiro: LTC,
2005.
NISKIER, Júlio.

Macintyre, Archibald Joseph.. Instalações Elétricas. Rio de

Janeiro: LTC, 2000.
Referências Complementares
RODRIGUES, Marcelo. Gestão da Manutenção Elétrica, Eletrônica e Mecânica.
Curitiba. Base Editorial, 2010.
LELUDAK, Jorge Assade. Acionamentos Eletropneumáticos. Curitiba. Base
Editorial, 2010.
LIMA JÚNIOR, Almir Wirth. Eletricidade e eletrônica básica. [S. l.]: Alta Books,
2009.

COMPONENTE CURRICULAR: Instrumentação
CARGA HORÁRIA: 20 horas
OBJETIVOS:
Promover a aquisição de fundamentos técnicos e científicos referentes
equipamentos de medição e identificar e explicar a simbologia dos equipamentos
para o melhor aproveitamento do equipamento. Identificar os tipos de
instrumentos de medição existentes e qual o princípio da medição.
Ementa:
Instrumentos de medição: tipos, finalidades e como utilizar; Amperímetro, Alicate
Amperímetro, Ohmímetro, Voltímetro, Wattímetro, Terrômetro e Multímetro
analógico e digital; Higrômetro, Sequencímentro (sequência de fases); Sensores e
transdutores industriais; Amperímetro, voltímetro e frequêncimetro de painel;
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Referências Básicas
WOLSKI, Belmiro. Eletricidade Básica. Curitiba. Base Editorial, 2010.
LIMA JÚNIOR, Almir Wirth. Eletricidade e eletrônica básica. [S. l.]: Alta Books,
2009.
CREDER, Hélio. Instalações Elétricas. Editora LTC. 14ª edição.2000;
Referências Complementares
Apostila de Instrumentação e Medidas Elétricas, CEFET/SC, Agosto/2008
BOLTON, William. Instrumentação E Controle - Hemus Editora Ltda.
WERNECK, Marcelo Martins. Transdutores E Interfaces - Livros Técnico E
Científicos Editora.

COMPONENTE CURRICULAR: NR-10
CARGA HORÁRIA: 40 horas
OBJETIVOS:
Estabelecer medidas de controle e sistemas preventivos em instalações elétricas
e serviço com eletricidade.
Ementa:
Introdução à segurança com eletricidade; Riscos em instalações e serviços com
eletricidade:
a)

o choque elétrico, mecanismos e efeitos;

b)

arcos elétricos; queimaduras e quedas;

c)

campos eletromagnéticos.

Técnicas de Análise de Risco; Medidas de Controle do Risco Elétrico:
a) desenergização.
b) aterramento funcional (TN / TT / IT); de proteção; temporário;
c) equipotencialização;
d) seccionamento automático da alimentação;
e) dispositivos a corrente de fuga;
f) extra baixa tensão;
g) barreiras e invólucros;
h) bloqueios e impedimentos;
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i) obstáculos e anteparos;
j) isolamento das partes vivas;
k) isolação dupla ou reforçada;
l) colocação fora de alcance;
m)separação elétrica.
Normas Técnicas Brasileiras – NBR da ABNT: NBR-5410, NBR 14039 e outras;
Regulamentações do MTE:
a) NRs;
b) NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade);
c) qualificação; habilitação; capacitação e autorização.
Equipamentos de proteção coletiva; Equipamentos de proteção individual; Rotinas
de trabalho – Procedimentos.
a) Instalações desenergizadas;
b) liberação para serviços;
c) sinalização;
d) inspeções de áreas, serviços, ferramental e equipamento;
Documentação de instalações elétricas;
Riscos adicionais:
a) altura;
b) ambientes confinados;
c) áreas classificadas;
d) umidade;
e) condições atmosféricas.
Proteção e combate a incêndios:
a) noções básicas;
b) medidas preventivas;
c) métodos de extinção;
d) prática;
Acidentes de origem elétrica:
a) causas diretas e indiretas;
b) discussão de casos;
Primeiros socorros:
a) noções sobre lesões;
19

b) priorização do atendimento;
c) aplicação de respiração artificial;
d) massagem cardíaca;
e) técnicas para remoção e transporte de acidentados;
f) práticas.
15. Responsabilidades
Referências Básicas
ALMEIDA, Nilson Ubirajara. Segurança na eletrotécnica – EAD. Curitiba. IFPR,
2012.
BARBOSA, Adriano Aurélio R. Segurança do Trabalho. Editora Livro Técnico,
2010.
PAOLESCHI, Bruno. Cipa - Guia prático de segurança do trabalho. Editora Erica,
2009.
Referências Complementares
NR 10 – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE
Publicação D.O.U. Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho de 1978
Portaria SSMT n.º 12, de 06 de junho de 1983 14/06/83
NBR 14039 - Instalações Elétricas de Média Tensão

4. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM
A avaliação será parte integrante do processo ensino/aprendizagem. Requer
preparo técnico e observação dos profissionais envolvidos, numa dinâmica interativa, ao
longo de todo o ano, visando a participação e produtividade de cada aluno. O processo
avaliativo compreende a obtenção de informações, análise e interpretação da ação
educativa, visando o aprimoramento dos trabalhos.
Todos os educandos da FIC devem ser avaliados em momentos individuais e
coletivos, bem como a própria ação em si, nas atividades cognitivas e técnicas. Os critérios
estarão pautados nos principais conteúdos das diferentes áreas do conhecimento,
presentes na proposta curricular. Serão utilizados para a avaliação a observação individual,
em grupo e resultados obtidos em atividades práticas de modo que o aluno obtenha
frequência igual ou superior a 75%. Caso o aluno não tenha desempenho adequado nas
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atividades práticas individuais e coletivas o professor da disciplina deverá fazer relatório
das situações pedagógicas que evidenciem a situação de não aprendizagem e junto com a
equipe PRONATEC empreender as ações possíveis de recuperação ou reprovação do
aluno.

4.1 DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
O curso acontecerá nas dependências do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA – Campus Vilhena que contém: Cantina,
biblioteca; secretaria; sala da coordenação; sala dos professores; salas de aula; banheiros
masculino e feminino; depósito de materiais; laboratório.

Salas de aula
Para sua realização o curso necessitará de 01 sala de aula com 40 cadeiras,
quadro, pincel, apagador, mesa e cadeira para professor.

Laboratórios
Durante a realização do Curso serão utilizados os laboratórios de Informática
visando integrar as tecnologias a formação do educando e o laboratório de Eletrotécnica na
realização de atividades práticas.

Biblioteca
O uso da biblioteca do Campus se fará nos momentos em que for necessário
realizar pesquisas, de livre autonomia ou de acordo com o planejamento de cada
professor. Poderão ser feitos ainda, estudos individuais fora do horário das aulas,
proporcionando ao aluno um ambiente de estudo que muito contribuirá para o melhor
entendimento da teoria e das aulas e melhor desempenho da prática. A biblioteca
oferecerá literaturas básicas ou correlatas e/ou computadores interligados a internet que
favoreçam a pesquisa.
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Equipamentos
Serão utilizados Painel de comandos elétricos, fonte regulável de tensão CC e CA,
Inversor de frequência, contatores, disjuntores, Clic 02- WEG, motor CA 380/220V.

Materiais de consumo necessários
Quantidade
Item

Descrição

para 40
alunos

Kit de Chaves de fenda ponta chata
1

1/8x3, 3/16x3,
1/4x4,

1/4x6,

cabo

injetado

em

10 kits

polipropileno
Kit de Chaves de fenda ponta philips
2

3/16x3, 1/4x4,

10 kits

cabo injetado em polipropileno
Alicate universal 8" fabricado em aço alto
carbono.
3

Cabo isolado em PVC de alta resistência.
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Cabo ergonômico e abas protetoras
arredondas.
Alicate corte central cabo plastificado 7 ",
4

com cabo

20

isolado até 1000 v.
Multímetro digital, portátil, display de
3.1/2

dígitos,

para

medição

de

resistência, tensão, corrente continua e
alterna da, no mínimo cinco, escala e
5

corrente de 10 a, com as seguintes
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características mínimas: - medição de
tensão ac/dc: 1000v/700v; - medição de
corrente

ac/dc:

10a;

-

medição

de

resistência : escala ate 20 m ohm; 22

medição de temperatura : ate 750°c; teste de diodo e de continuidade, esta
com bip de aviso sonoro; - teste de
transistores (hfe); - auto power off; alimentação: 1 bateria 9v; - categoria ii
1000 v; - devera acompanhar estojo,
ponteiras e bateria.
Papel
6

A4,

75g/m².

Medidas

aprox.:

210x297mm. Cor: Branca. Embalagem

2000

com 500 folhas.
Régua
7

escritório,

material:

acrílico,

comprimento: 30cm, graduação: cm/pol,

40

tipo: material flexível
Lápis grafite preto 6b, corpo sextavado
sem borracha, máxima resistência e
8

maciez, de excelente qualidade para uso
geral, mina resistente (dureza carga 6b)e
escrita

macia

e

traço

escuro

40

com

excelente apagabilidade
9

Caneta

esferográfica,

material

transparente, cor: azul
Borracha branca para lápis, aplicável

10

sobre

diversos

tipos

de

superfície,

40

medidas mínimas: 3,0 x 2,0 x 0,08cm
Caderno brochura, capa em papelão
(capa dura), folhas internas de papel
11

branco, formato de aproximadamente
14,8cm x 21cm (admitindo-se variação de

40

2cm para mais ou menos) com no
mínimo 96 folhas.
12

Cartucho de tonner HP
CE505A.

05A. Tipo:

Características: para

5
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impressoras
P2035/P2055, garantia

laserjet
mínima

de

impressão de 2.300 páginas. Garantia de
12 meses. Produto novo lacrado. Cor:
Preto

5. CERTIFICAÇÃO

Após conclusão do curso e cumpridos os 75% de frequência o estudante receberá o
Certificado de Eletricista Industril, no Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais.
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