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1.

DADOS DA INSTITUIÇÃO

1.1. Do IFRO
Nome do IF/Campus: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Rondônia
CNPJ: 10.817.343/0001-05
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. Equipe envolvida na Elaboração do Projeto
Nome

SIAPE

Cargo no IFRO

Benedito Rodrigues Barbosa Filho

1151754

Professor EBTT

Elcivan dos Santos Silva

1996467

Professor EBTT

Fernanda Léia Batista Souza

2298764

Pedagoga

2244540

Técnico de Laboratório Área

Estevão
José Jarlison dos Santos
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1.3 Apresentação da Instituição

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 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;
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✓

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, 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, GuajaráMirim, 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.

DADOS GERAIS DO CURSO

Nome do Curso: Pedreiro de Alvenaria
Eixo tecnológico: Infraestrutura
Modalidade: Formação Inicial e Continuada - FIC
Público - Alvo:

aluno(a)s previamente selecionados pelos demandantes ou

inscritos pelo cadastro online oriundos dos Pronatec Bolsa Verde, Pronatec
Campo, Pronatec Catadores, Pronatec Mulheres Mil, Pronatec Saúde e Pronatec
Sistema Prisional.
5

Turno de oferta: A ser definido
Carga Horária: 200 h
Número mínimo de vagas por curso: 20, exceto caso de vagas mínimas
estipuladas pelo demandante
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (Iº ao 5º ano) Incompleto
Perfil Profissional do Egresso do Curso: Executa trabalhos de construção,
reforma e manutenção de alvenaria de tijolos, blocos e concreto, contrapisos,
revestimentos de pisos e paredes em geral. Monta painéis de alvenaria préfabricados ou convencionais.

2.1 JUSTIFICATIVA

O Instituto Federal de Rondônia (IFRO) tem como objetivo ofertar educação
profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na
conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com sua prática
pedagógica. Visa promover o desenvolvimento social, tecnológico e econômico,
buscando implementar seus objetivos institucionais através de diversas ações
educativas, promovendo a oferta à comunidade local de cursos de Formação
Inicial e Continuada.
Os Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) do Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) tem entre seus objetivos
o fomento de qualificação profissional, bem como a inclusão e promoção de
exercício da cidadania, buscando assim aproximar o mundo do trabalho do
universo escolar. O Curso Pedreiro de Alvenaria na modalidade FIC visa atender
as necessidades do mercado de trabalho local, qualificando profissionais para
atuarem nos diversos tipos de serviços de obras em alvenaria.
O IFRO é uma instituição pública federal que tem como objetivo oferecer
educação pública, gratuita e de qualidade, visando atender a demanda local e
regional é que propomos o curso. Assim, o Campus Guajará-Mirim, propõe o
Curso de Formação Inicial e Continuada de Pedreiro em Alvenaria, objetivando
iniciar a qualificação dessa demanda crescente de profissionais no setor da
construção civil e por entender que estará contribuindo para a elevação da
6

qualidade dos serviços prestados à sociedade, proporcionando uma formação
profissional através de um processo de apropriação e de produção de
conhecimentos científicos e tecnológicos, capaz de contribuir com a formação
humana integral e com o desenvolvimento socioeconômico da região articulado
aos processos de democratização e justiça social.

2.2 OBJETIVOS

2.2.1 Objetivo Geral

Qualificar o público alvo a exercer a função de pedreiro de alvenaria com
competência, disciplina e ética.

2.2.2 Objetivos específicos:

Conhecer os aspectos de elevação de alvenarias para vedações
verticais e horizontais;

Conhecer as normas de segurança pertinentes à execução de alvenarias de
vedação;

Executar a elevação de alvenarias de vedações verticais e horizontais com
qualidade, segurança e responsabilidade;

Proporcionar a formação profissional dos egressos como Pedreiro
de Alvenaria, priorizando-se a elevação da escolaridade.
O curso de Pedreiro de Alvenaria, na modalidade presencial, é destinado
às Internas do regime prisional- fechado.

3.

CONCEPÇÃO CURRICULAR
A organização curricular está elaborada de forma sequencial, cujo intuito

é facilitar o entendimento dos princípios teóricos e práticos para desenvolver a
atividade de Pedreiro de Alvenaria. No entanto, pode haver adaptações para
melhor atender a turma, uma vez que a atividade de Pedreiro de Alvenaria
oferece oportunidade de aprendizado teórico inserido na prática. Apresentando
07 disciplinas totalizando 200 h.
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3.1 METODOLOGIA

Este curso possibilita uma forma de atendimento, na qual o educando
possa compreender o mundo compreender-se no mundo e nele atuar na busca
de melhoria da qualidade de vida. Deve contemplar a elevação profissionalização
para um contingente de cidadãos cerceados do direito de acesso a uma
formação profissional de qualidade, levando em conta que cada educando tem
uma experiência de vida acumulada de acordo com a sua realidade vivida.
Dessa forma, o curso propõe uma matriz curricular que assegure o
acesso, a permanência e o êxito do profissional formado não apenas no curso
em si, mas também no setor formal ou como profissional autônomo. Serão
empregados procedimentos diversos para alcançar os objetivos propostos no
curso, sendo de responsabilidade dos docentes a transposição didática dos
conhecimentos constantes na sua matriz curricular.
O curso é composto por Formação Geral e Eixo Profissionalizante. A
formação geral é destinado à preparação e desenvolvimento de habilidades de
ideação, construção, gerenciamento e desenvolvimento de projetos e negócio –
através de aulas de Empreendedorismo, acolhimento e educação financeira. O
Eixo Tecnológico compõe-se de disciplinas voltadas para o campo de atuação do
cursista.
As metodologias de ensino deverão implicar em procedimentos didáticopedagógicos que orientem os estudantes com vistas a uma formação profissional
que possibilite além do conhecimento de técnicas específicas do curso, a
habilitação para o desempenho da profissão levando em consideração princípios
e valores, tais como, relacionamento interpessoal, comunicação com o público, o
trabalho em equipe, leitura e interpretação de informações técnicas, observando
sempre o agir eticamente. Para tal serão realizadas atividades contextualizadas e
de experiência prática ao longo do processo de formação, com aulas expositivas
em sala de aula e aulas práticas semanais, de acordo com o calendário do curso.
Sendo adotadas estratégias de ensino que apresentam diferentes práticas
descritas a seguir:
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 Utilização de aulas expositivas, dialogadas para a construção do
conhecimento nas disciplinas;
 Utilização de aulas práticas, na qual os alunos poderão estabelecer
relações entre os conhecimentos adquiridos e as aulas práticas;
 Pesquisas sobre os aspectos teóricos e práticos no seu futuro campo
de atuação;
 Discussão de temas: partindo-se de leituras orientadas: individuais e em
grupos; de vídeos, pesquisas; aulas expositivas;


Estudos de Caso: através de simulações e casos reais nos espaços de futura

atuação profissional


Seminários apresentados pelos alunos, professores e também por profissionais

de diversas áreas de atuação;


Abordagem de assuntos relativos às novas tecnologias na área de atuação

 Dinâmicas de grupo;
 Palestras com profissionais da área, tanto na instituição como também nos espaços
de futura atuação do cursista.
As práticas profissionais integram o currículo do curso, contribuindo para que a
relação teoria prática e sua dimensão dialógica estejam presentes em todo o percurso
formativo. São momentos estratégicos do curso em que o estudante constrói conhecimentos
e experiências por meio do contato com a realidade cotidiana, um momento ímpar de
conhecer e praticar in loco o que está aprendendo no ambiente escolar.
Os alunos terão acesso a todos os espaços físicos do Campus/Unidade remota e
contarão com assistência psicológica, social, dentária e médica, de acordo com as
possibilidades do Campus/Unidade remota.
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3.2 MATRIZ CURRICULAR DO CURSO

Eixos

Carga Horária

Módulos/disciplina
s

Formação Mínima Exigida

(Relógio)

para o Curso
Acolhimento

Graduação Psicologia,
Sociologia, Serviço Social,

20h

Pedagogia ou Filosofia.

Formação Geral

Educação

Graduação

em

Financeira

Matemática ou
Contabilidade

ou

Economia

ou

20h

Administração
Graduação em Administração,
Empreendedorismo

20h

Psicologia, Processos
Gerenciais.

Total da Carga Horária do Eixo Geral

60h
Graduação em Matemática,

Eixo Profissionalizante

Graduação em Contabilidade,
Matemática Aplicada Graduação em Administração,
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Graduação em Economia ou
Estatística.
Engenharia em Segurança do
Segurança no
Trabalho

Trabalho ou Curso Superior de
Tecnologia em Segurança do
Trabalho,
qualquer
10

ou

formação
área

em
com

20h

especialização em Segurança
do Trabalho.
Engenheiro Civil,
Leitura e
Interpretação de
projetos

Arquiteto ou Técnico em
Edificações com

20h

experiência na área de no
mínimo dois anos.

Práticas e

Engenheiro Civil, Técnico

Execução em

em edificações com

Alvenaria

experiência na área de

60h

no mínimo dois anos.
Engenheiro Civil, Técnico
Instalações Prediais
em Alvenaria

em edificações com

30h

experiência na área de no
mínimo dois anos.

Carga horária do eixo profissionalizante

140h

Carga horária Total do Curso

200 h

3.3 PLANOS DE MÓDULOS/DISCIPLINAS
COMPONENTE CURRICULAR: Acolhimento
CARGA HORÁRIA: 20 horas
Objetivo: 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.
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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: Educação Financeira
CARGA HORÁRIA: 20 horas
OBJETIVOS:
Dotar os alunos de conhecimento sobre finanças pessoais para melhor usufruto racional dos
seus recursos financeiros, mostrar a importância cada vez maior de um controle no orçamento
doméstico como forma de evitar endividamentos, desenvolver noções de lucro e custo, taxas
de juros e realizar orientações sobre economia pessoal e poupança.
EMENTA:
Conceitos e Aplicações de matemática financeira. Porcentagem, Acréscimos e descontos
sucessivos, Juros Simples. Juros compostos. Descontos. Controle de despesas.
Referências Básicas
DANTE, J. R. Matemática. São Paulo: Ática, 2008.
GIOVANNI, J. R.; BONJORNO, R. R.; GIOVANNI Jr., J. R. Matemática Completa. São
Paulo: FTD,2002.
IEZZI, G.; DOLCE, O.; DEGENSZAJN, D.; e PÉRIGO, R. Matemática. São Paulo: Atual,
2002.
Referências Complementares
IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de matemática elementar: Conjuntos e
Funções. Volume 1, 8ª Edição, São Paulo: Atual Editora, 2004.
HAZZAN, Samuel ; POMPEO, José Nicola., Matemática financeira. 5ª Ed. Saraiva: São
Paulo, 2003.
CRESPO, Antônio Arnot . Matemática comercial e financeira fácil. 13ª Ed. Saraiva: São Paulo,
2000.
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COMPONENTE CURRICULAR: Empreendedorismo
CARGA HORÁRIA: 20 horas
OBJETIVOS: Proporcionar aos alunos conhecimentos das características empreendedoras
e estimular a mobilização destas características; Fomentar a busca das oportunidades de
negócios locais; Proporcionar a elaboração de um plano de negócios que esteja articulado
as potencialidades dos alunos e as oportunidades locais.
Ementa: Conceitos fundamentais; As relações de trabalho tradicionais e suas mudanças;
Características empreendedoras; A busca de oportunidades e leitura das necessidades
locais; O funcionamento de um negócio; Estudo de viabilidade; Plano de Negócios.
Referências Básicas
SALIM, César S. HOCHMAN, Nelson. RAMAL, Andrea C. RAMAL, Silvina A. Construindo
Planos de Negócios. Rio de Janeiro: Campus, 2001.
DORNELAS, José C. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. Rio de
Janeiro: Campus,2001.
SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert. Administração da produção. 2. ed.
São Paulo: Atlas, 2002. 747 p.
Referências Complementares
DOLABELA, Fernando. O Segredo de Luisa. 14º Edição. São Paulo: Cultura Editores
Associados, 1999.
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à administração: edição compacta. São
Paulo: Atlas, 2006.
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing. 12. ed. São Paulo:
Prentice-Hall, 2006.
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COMPONENTE CURRICULAR: Matemática Aplicada
CARGA HORÁRIA: 10 horas
OBJETIVO: reforçar os conceitos de matemática básica, partindo do estudo dos números
inteiros até os números racionais, com o propósito de instrumentalizar o aluno para aplicação
em problemas de 1º grau que envolvam as razões, proporções, divisões proporcionais,
porcentagem e operações com decimais.
EMENTA: Números Naturais, inteiros e fracionários.Razão, proporção e escala de redução e
regra de três. Unidades de medidas.Áreas das figuras planas.Volumes.
Referências Básicas
FÁVARO,Silvio;KMETEUKFILHO,Osmir.Noções

de lógica e matemática

básica.Rio

deJaneiro:CiênciaModerna,2005
IEZZI,Gelson;HAZZAN,Samuel.Fundamentos

dematemática

elementar.8ed.São

Paulo:Atual,2004,v.1.
SCHWERTL,SimoneLeal. Matemática Básica. Blumenau/SC:Edifurb,2008.

COMPONENTE CURRICULAR: Segurança no trabalho
CARGA HORÁRIA: 20h
OBJETIVOS:
Compreender que os comportamentos interferem no desempenho das atividades de trabalho;
Expressar atitudes sobre a prevenção de acidentes no trabalho, aplicando as noções sobre
segurança do trabalho.
EMENTA:
Qualidade na construção civil - Metrologia - Segurança, Saúde e meio ambiente
identificação e seleção dos resíduos na construção civil: Acidentes de trabalho/Doenças
ocupacionais; Primeiros socorros; Prevenção e Combate à Incêndio; Condições ambientais
Riscos ambientais no trabalho; Agentes físicos: ruídos, temperatura, radiações; Agentes
15

químicos; Agentes biológicos; Riscos ergonômicos; Riscos ocupacionais; Medidas
preventivas; Utilização de equipamentos de prevenção individual (Equipamentos de
Proteção Individual e Equipamentos de Proteção Coletiva) - Noções da NR 18 para
atividades exercidas no canteiro de obra: Trabalho em altura; Conceitos; Legislação;
Instalação de linhas de vida; Conceitos de ancoragem; Sistemas de ancoragem;
Deslocamento vertical e horizontal; Controle e conservação dos equipamentos de proteção
Referências Básicas
FURSTENAU, Eugênio Erny. Segurança do Trabalho. Rio de Janeiro: ABPA, 1985.
GONÇALVES, Edwar Abreu. Manual de segurança e saúde no trabalho. São Paulo: LTR,
2000.
OLIVEIRA, Sebastião Geraldo. Proteção jurídica a segurança e saúde no trabalho.
São Paulo: LTR, 2002.

COMPONENTE CURRICULAR: Leitura e Interpretação de Projetos
CARGA HORÁRIA: 20 h
EMENTA:
Leitura e interpretação de projetos a partir do conhecimento das representações e
convenções técnicas do desenho arquitetônico.
Referências Básicas
FERREIRA, Patrícia. Desenho de Arquitetura. Rio de Janeiro: Ed. Ao Livro Técnico, 2001.
MICELI, Maria Teresa; FERREIRA, Patrícia. Desenho Técnico Básico. Rio de Janeiro: Ed.
Ao Livro Técnico, 2008.
Referências Complementares
MONTENEGRO, Gildo A. Desenho Arquitetônico. São Paulo: Edgard Blücher, 2001.
XAVIER, Natália; AGNER, Albano; VELLO, Valdemar; DIAZ, Luís H. Desenho Técnico
Básico. São Paulo: Ática, 1990.
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COMPONENTE CURRICULAR: Prática e Execução em Alvenaria
CARGA HORÁRIA: 60 h
EMENTA:
Edificações: Tipos, Características - Etapas de construção de uma edificação: instalações
provisórias; locação da obra; fundações; estruturas; alvenarias; instalações; revestimentos;
esquadrias e ferragens; louças e metais; pintura; cobertura - Tipos e características de:
máquinas; equipamentos; ferramentas; novas tecnologias - Tecnologia dos Materiais: tipos;
características; patologias. Materiais Constituintes do Concreto: Cimento; Agregados; Água;
Aditivos - Tipos de concreto - Procedimentos para recebimento e estocagem do material.
Procedimentos de verificação e aceite dos serviços: Técnicos; de segurança - Segregação e
descarte dos resíduos gerados Cimento; Agregados - Tecnologia do Processo de
concretagem: Noções de Dosagem de Concreto; Noções de Produção de Concreto;
Transporte; Lançamento; Adensamento; Cura - Planejamento da Concretagem - Plano de
Concretagem - Juntas de dilatação. Execução de chapisco; Execução de: alvenaria de tijolos,
blocos, emboço e ou reboco.
Referências Básicas
AZEREDO, H. A. O edifício até sua cobertura. São Paulo: Edgard Blucher, 1997.
AZEREDO, H. A. O edifício e seu acabamento. São Paulo: Edgard Blucher, 1987.
CHAVES, R. Manual do Construtor. 18 ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 1979..
Referências Complementares
C. Prática das Pequenas Construções. 9 ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2009.
LORDSLEEM JR., A. C. Execução e inspeção de alvenaria racionalizada. São
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Paulo:

COMPONENTE CURRICULAR: Instalações Prediais em Alvenaria
Carga horária: 30 h
Objetivos: Adquirir o domínio sobre a execução de instalações prediais no que tange a
interação deste subsistema com as alvenarias de vedação.
Ementa: Adquirir o domínio sobre a execução de instalações prediais no que tange a
interação deste subsistema com as alvenarias. Instalações hidro-sanitárias de água fria e/ou
quente. Fixação de Tubulações/mangueiras para eletricidade e caixas de passagem.
Referências Básicas
AZEREDO, H. A. O edifício até sua cobertura. São Paulo: Edgard Blucher, 1997.
AZEREDO, H. A. O edifício e seu acabamento. São Paulo: Edgard Blucher, 1987. BORGES,
A. C. Prática das Pequenas Construções. 9 ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2009.
LORDSLEEM JR., A. C. Execução e inspeção de alvenaria racionalizada. São Paulo:
Nome da Rosa, 2000.
SALGADO, J. Técnicas e Práticas Construtivas para Edificações. 2 ed. São Paulo:
Érica.

4.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM

A avaliação da aprendizagem se constitui como processo formativo e investigativo,
tendo por objetivo maior o acompanhamento e redirecionamento do processo de ensinoaprendizagem voltado para o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para

o

exercício da cidadania e sua qualificação para o mundo do trabalho . A avaliação diz respeito
ao desenvolvimento de competências/habilidades relativas aos componentes disciplinares,
devendo ser realizada pelo professor da disciplina de forma contínua e cumulativa.
O processo de avaliação da aprendizagem dos cursistas será desenvolvido de forma a
observar o disposto no PPC, no Regimento do IFRO e na legislação vigente. Para a
metodologia que se propõe, a avaliação torna-se instrumento fundamental. O mecanismo
ação-reflexão-ação é importante para que a avaliação cumpra o seu papel, ou seja, o
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julgamento qualitativo da ação deve estar em função do aprimoramento desta mesma ação.
O exercício avaliativo estará baseado nos atributos (conhecimentos, habilidades e
valores) das competências definidas no perfil de conclusão de curso e se desenvolverá de
forma sistemática, com ênfase nas modalidades ―diagnóstica, somativa e formativa‖.
A dimensão diagnóstica deve ser compartilhada, permitindo a identificação de
possibilidades e dificuldades na aprendizagem, no decorrer do processo. A dimensão
formativa, por sua vez, possibilitará a tomada de medidas corretivas no momento adequado,
de tal maneira que o cursista possa ser orientado quanto às dúvidas de conteúdo, atividades
práticas, metodologia e o próprio processo de aprendizagem em si. A dimensão somativa
identificará o grau em que os objetivos foram atingidos, expressando os resultados de
aproveitamento no curso por meio de notas.
O aluno com necessidades educacionais específicas temporárias ou permanentes
terá respeitado o princípio da equidade no processo avaliativo. O professor deverá adequar
os procedimentos avaliativos às necessidades específicas dos alunos, de acordo com as
instruções do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas – NAPNE,
sendo observadas as possibilidades da Instituição, nos casos não previstos em lei.
Será concedida segunda chamada (ou segunda oportunidade) para realização de
atividade avaliativa ao aluno que, comprovadamente, por motivo de saúde, falecimento de
pais, avós, irmãos, cônjuge ou colateral de segundo grau, ou por motivo previsto em lei,
deixar de ser avaliado na primeira chamada.
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%.

Os instrumentos de avaliação da aprendizagem serão constituídos pelas atividades
individuais e de grupos previstas nos cadernos de estudo, atividades e provas (presenciais)
referentes aos conteúdos e atividades desenvolvidas.
Ao longo do curso serão distribuídos 100 (cem) pontos, sendo que para a aprovação
final, o cursista deverá obter 60% dos pontos. A insuficiência revelada na aprendizagem
pode ser objeto de correção, pelos processos de recuperação (paralela e final). A
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recuperação paralela se fará presente nos casos em que o domínio de um conceito é
fundamental para a continuidade do processo de aprendizagem, quando os professores
formadores oferecerão estratégias pedagógicas para aqueles que não conseguiram o
desempenho satisfatório (nota inferior a 60 pontos).
O processo consistirá na realização de atividades programadas pelos professores
formadores (revisão de atividades, exercícios, sínteses etc.). Essas atividades não devem se
caracterizar como instrumentos de coerção e/ou punição; pelo contrário, são peças
fundamentais para o processo avaliativo pautado nos preceitos apresentados neste projeto.
A recuperação final contará com uma avaliação no valor de 60 pontos e um trabalho
no valor de 40 pontos.
Em relação à frequência nos encontros presenciais, o cursista deverá apresentar
frequência mínima de 75% na carga horária total para ser aprovado.

5.

DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

As instalações disponíveis para o curso deverão conter: sala de aula ampla e
equipada com carteiras individuais, biblioteca com o acervo bibliográfico necessário para a
formação integral e específica do aluno, data show, sala de professores, banheiro masculino
e feminino. Os equipamentos e materiais necessários para o desenvolvimento do curso
serão disponibilizados aos alunos de acordo com a especificação técnica e teórica solicitada
pelo docente.
6.

CERTIFICAÇÃO
Após conclusão do curso o estudante receberá o Certificado de Pedreiro de Alvenaria,

do Eixo Tecnológico por meio do Instituto Federal de Rondônia (IFRO).
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