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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

 Identificar necessidade de realizar manutenção.  
 

 Avaliar a capacidade e planejar a qualificação da equipe de trabalho.  
 

 Especificar e dimensionar dispositivos e materiais usados em sistemas 
eletroeletrônicos.  

 

 Avaliar o funcionamento dos aparelhos conforme padrões de desempenho.  

 

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 
Componente Curricular: Eficiência Energética e Manutenção Eletrônica                                                                                                    Módulo: 3° 
 

 

Nº 

 

Competências 

 
N
º 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 1. Analisar manuais técnicos de 
manutenção do fabricante.  
 
2. Correlacionar os diversos 
instrumentos e equipamentos 
necessários para detecção de defeitos 
em circuitos eletrônicos.  
 
 
3. Analisar circuitos elétricos visando à 
conservação e a qualidade da energia.  
 
 
 
 
 
 
4. Elaborar planos de uso racional e 
conservação de energia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Aplicar normas e procedimentos na 
manutenção de equipamentos 
eletroeletrônicos.  
1.2. Realizar relatórios de manutenção 
preventiva e corretiva. 
  
2.1. Operar equipamento de retrabalho em 
placas eletrônicas.  
2.2. Detectar defeitos através da análise do 
circuito eletrônico nos devidos pontos de 
teste.  
2.3. Detectar defeitos através da leitura dos 
diversos instrumentos de teste em 
comparação ao circuito com operação 
normal.  
2.4. Realizar ensaios para a comprovação da 
não existência de cargas eletrostáticas 
parasitas na área de trabalho.  
 
3.1. Efetuar medidas de consumo e fatores 
de qualidade de energia.  
3.2. Identificar os fatores que produzem 
distúrbios de energia.  

 1. Histórico e evolução da manutenção:  
• Tipos de manutenção;  
• Planejamento estratégico da 
manutenção;  
• Gerenciamento de contratos e 
terceirização da manutenção;  
• Manutenção centrada na 
confiabilidade;  
• Manutenção produtiva total;  
• Gestão da manutenção 
 
2. Energia – conceitos e fundamentos:  
• definições;  
• fontes de energia – renovável e não 
renovável  
 
3. Noções de tarifação de energia 
elétrica:  
• consumo (kWh);  
• períodos de ponta e fora de ponta;  
• períodos seco e úmido;  
• demanda contratada e demanda 
faturada;  
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4.1. Selecionar equipamentos com base no 
uso racional e na qualidade da energia.  
4.2. Propor soluções para diminuição dos 
distúrbios de energia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• tipos de tarifa – convencional, verde e 
azul;  
• fator de potência ou energia reativa 
excedente;  
• análise de uma conta de energia  
 
4. Uso racional de energia:  
• sistemas de refrigeração;  
• motores de alto rendimento;  
• inversor de frequência;  
• sistema de iluminação;  
• ventiladores e bombas;  
• ar comprimido;  
• aquecimento, ventilação e sistemas de 
ar condicionado  
 
5. Qualidade de energia:  
• distúrbios de energia;  
• variações da tensão;  
• ruídos elétricos;  
• surtos de picos de tensão;  
• flutuações;  
• distorção harmônica de tensão;  
• black out;  
• microcortes; 

• correntes de fuga;  
• redes desbalanceadas;  
• perda do neutro  
 
6. Legislação ANEEL:  
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• Resolução 456 (tipos de 
fornecimento);  
• Resolução 555 
  
7. Práticas de manutenção:  
• Estação de retrabalho 
convencional;  
• Estação de retrabalho SMD  
 
8. Instrumentos de testes de 
componentes:  
• Multímetro;  
• Frequencímetro;  
• Capacímetro;  
• Montagem de GIGAS de testes  
 
9. Proteção ESD (descarga 
eletrostática)  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Eficiência Energética e Manutenção Eletrônica                                                                                           Módulo: 3º 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1.1. Aplicar normas e 
procedimentos na 
manutenção de 
equipamentos 
eletroeletrônicos.  
1.2. Realizar relatórios de 
manutenção preventiva e 
corretiva. 
  
2.1. Operar equipamento de 
retrabalho em placas 
eletrônicas.  
2.2. Detectar defeitos 
através da análise do 
circuito eletrônico nos 
devidos pontos de teste.  
 

1. Histórico e evolução da 
manutenção:  
• Tipos de manutenção;  
• Planejamento estratégico da 
manutenção;  
• Gerenciamento de contratos e 
terceirização da manutenção;  
• Manutenção centrada na 
confiabilidade;  
• Manutenção produtiva total;  
• Gestão da manutenção 

 

- Aulas expositivas e dialogadas;  
- Aulas práticas no laboratório  
- Exercícios de fixação  
- Desenvolvimento de trabalhos de pesquisa 
em classe.   
 

 
09/02 a 12/03 
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2.3. Detectar defeitos 
através da leitura dos 
diversos instrumentos de 
teste em comparação ao 
circuito com operação 
normal.  
2.4. Realizar ensaios para a 
comprovação da não 
existência de cargas 
eletrostáticas parasitas na 
área de trabalho.  

 

1. Histórico e evolução da 
manutenção:  
• Tipos de manutenção;  
• Planejamento estratégico da 
manutenção;  
• Gerenciamento de contratos e 
terceirização da manutenção;  
• Manutenção centrada na 
confiabilidade;  
• Manutenção produtiva total;  
• Gestão da manutenção 

 

- Aulas expositivas e dialogadas;  
- Aulas práticas no laboratório;  
- Exercícios de fixação;  
- Desenvolvimento de trabalhos de pesquisa 
em classe.   
 

 
12/03 a 23/04 

 
3.1. Efetuar medidas de 
consumo e fatores de 
qualidade de energia.  

 

2. Energia – conceitos e 
fundamentos:  
• definições;  
• fontes de energia – renovável 
e não renovável  
3. Noções de tarifação de 
energia elétrica:  
• consumo (kWh);  
• períodos de ponta e fora de 
ponta;  
• períodos seco e úmido;  
 

 

- Aulas expositivas e dialogadas;  
- Aulas práticas no laboratório;  
- Exercícios de fixação; 
- Desenvolvimento de trabalhos de pesquisa 
em classe;  
Desenvolvimento do projeto interdisciplinar 
que visa a aplicação de energias renováveis.  
 

 
23/04 a 14/05 
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4.1. Selecionar 
equipamentos com base no 
uso racional e na qualidade 
da energia.  

 

4. Uso racional de energia:  
• sistemas de refrigeração;  
• motores de alto rendimento;  
• inversor de frequência;  
• sistema de iluminação;  
• ventiladores e bombas;  
• ar comprimido;  
• aquecimento, ventilação e 
sistemas de ar condicionado  
 
5. Qualidade de energia:  
• distúrbios de energia;  
• variações da tensão;  
• ruídos elétricos;  
• surtos de picos de tensão;  
• flutuações;  
• distorção harmônica de 
tensão;  
• black out;  
• microcortes; 

• correntes de fuga;  
• redes desbalanceadas;  
• perda do neutro  

 

- Aulas expositivas e dialogadas;  
- Aulas práticas no laboratório;  
- Exercícios de fixação;  
- Desenvolvimento de trabalhos de pesquisa 
em classe.   
 

 
14/05 a 11/06 
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4.2. Propor soluções para 
diminuição dos distúrbios de 
energia.  

 

6. Legislação ANEEL:  
• Resolução 456 (tipos de 
fornecimento);  
• Resolução 555 
  
7. Práticas de manutenção:  
• Estação de retrabalho 
convencional;  
• Estação de retrabalho SMD  
 
8. Instrumentos de testes de 
componentes:  
• Multímetro;  
• Frequencímetro;  
• Capacímetro;  
• Montagem de GIGAS de 
testes  
 
9. Proteção ESD (descarga 
eletrostática)  

 

- Aulas expositivas e dialogadas;  
- Aulas práticas no laboratório; 
- Exercícios de fixação; 
- Desenvolvimento de trabalhos de pesquisa 
em classe.   
 

 
11/06 a 02/07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Analisar manuais 
técnicos de manutenção 
do fabricante.  
 
2. Correlacionar os 
diversos instrumentos e 
equipamentos 
necessários para 
detecção de defeitos em 
circuitos eletrônicos.  
 
 
3. Analisar circuitos 
elétricos visando à 
conservação e a 
qualidade da energia.  
 
 
 
 
4. Elaborar planos de 
uso racional e 
conservação de energia. 

- Aplicar normas e procedimentos 
na manutenção de equipamentos 
eletroeletrônicos. 
 - Realizar relatórios de 
manutenção preventiva e corretiva. 
 
-Detectar defeitos através da 
análise do circuito eletrônico nos 
devidos pontos de teste.  
 
- Detectar defeitos através da 
leitura dos diversos instrumentos de 
teste em comparação ao circuito 
com operação normal.  
 
Efetuar medidas de consumo e 
fatores de qualidade de energia. 
 
- Selecionar equipamentos com 
base no uso racional e na qualidade 
da energia.  
- Propor soluções para diminuição 
dos distúrbios de energia.  
 

- Lista de Exercícios  
 
- Avaliação escrita 
individual 
 
-Trabalho de pesquisa  
 
-Relatórios de práticas/ 
ensaios / experimentos 
 
-Elaboração de 
Projetos Técnicos 
 
- Seminários 
 

- Acompanhamento lógico 
das resoluções em aula;  
 
 
 
- Resultados obtidos; 
capacidade de participação 
em equipe;  
 
 
 
- Participação lógica em 
debates e resultados 
obtidos da capacidade de 
utilizar as habilidades na 
resolução de problemas 
propostos.  
 

- Apresentação das atividades 
propostas de acordo com os 
conceitos ministrados.  
 
- Resolução dos exercícios 
utilizando os conceitos 
adquiridos com estratégias 
diversificadas.  
 
-Apresentar no desenvolvimento 
das atividades concatenada-
mente:  
- elaboração;  
- organização  
- montagem  
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Venturini, O. J., Pirani, 2005, “Eficiência Energética em Sistemas de Refrigeração 
Industrial e Comercial”, Livro Técnico PROCEL, Eletrobrás,Rio de Janeiro. 
 
Plano Nacional de eficiência energética – Premissas e diretrizes básicas. 
 
ANEEL. Condições gerais de fornecimento de energia elétrica. Resolução 456/2000. 
 
Apostila do Sebrae do Rio de Janeiro. Séries de uso eficiente de energia. 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades 
diárias, com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na 
reorientação da aprendizagem individualizada. Os resultados obtidos nos estudos de 
recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período letivo. 

 

 

VII – Identificação: 

Nome do professor: Bruno Miguel Santos Camilo 

Assinatura:                                                                                        Data: 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Curso: 

O Plano de Trabalho está de acordo com as propostas da CETEC, assim como do Plano 
Escolar da Unidade de Ensino. Os docentes preocuparam-se em apresentar as competências e 
habilidades relativas ao seu componente curricular, considerando as atribuições e 
responsabilidades estabelecidas para o Ensino Técnico de Nivel Médio e necessárias à 
continuidade de estudo e à formação do cidadão. Planejaram metodologias e instrumentos de 
avaliação compatíveis ao desenvolvimento de competências. 

Nome do coordenador: Paulo Sérgio de Castro 

 

Assinatura:   
 
 

Data: 25 / 03 / 2015         
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