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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. 
Ler e Interpretar catálogos, manuais e tabelas. 
Montar e testar circuitos eletroeletrônicos. 
Planejar e estruturar os dados, informações, exemplos e conceitos. 
Consertar aparelhos eletrônicos 
Interpretar esquemas elétricos. 
Identificar componentes eletrônicos. 
Desenvolver dispositivos de circuitos eletrônicos 
Especificar componentes eletrônicos. 
Montar circuitos eletrônicos. 
Testar circuitos eletrônicos. 
Assegurar a qualidade de produto e serviços 
Interpretar normas. 
Aplicar normas e procedimentos. 
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Realizar testes conforme procedimentos e normas. 
Coletar dados para elaboração de relatórios. 
Elaborar relatórios. 
Elaborar estudos e projetos 
Aplicar normas técnicas. 
Analisar dificuldades para a execução do projeto. 
Executar esboços e desenhos. 
Dimensionar circuitos eletroeletrônicos. 
Utilizar softwares específicos. 
Realizar projetos 
Seguir especificações do projeto. 
Executar montagem do projeto. 
Operar sistemas elétricos 
Seguir normas, instruções e procedimentos. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 

Componente Curricular: Metrologia            Módulo: 3° 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 1. Interpretar manuais e normas de 

equipamentos, instrumentos (inclusive 

de análises) de operação, variáveis de 

processo em sistema de controle 

analógicos e digitais.  
 

 

2. Analisar princípios básicos de 

instrumentação e sistemas de controle e 

automação.  
  

3.  Interpretar as funções e variáveis dos 

equipamentos e acessórios de operação e 

controle.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Aplicar normas de metrologia e calibração de 

instrumentos de medição.  

2.1. Elaborar e calcular os limites superiores e 

inferiores de controle.  

2.2. Fazer leitura de variáveis através de 

instrumentos medidores.  

3.1. Monitorar e corrigir variáveis de processos.  

3.2. Elaborar fluxogramas de processo e 

instrumentação.  

3.3. Identificar variáveis de processo, 

equipamento e instrumentos em sistema de 

controle analógicos e digitais.   

 
 
 
 
 
 
 

 1. Sistema Internacional de Unidades:  
 Padrão internacional de todo 

tipo de medição:  

 distância;  

 área;  

 volume;  

 peso;  

 velocidade;  

 grandezas elétricas e químicas  
 
2. Metrologia e calibração voltados a 
equipamentos e instrumentos de indicação e 
controle:  

 erro;  

 erro sistemático;  

 erro aleatório;  

 exatidão;  

 repetibilidade;  

 incerteza;  

 aferição;  

 padrões internacionais;  

 laboratórios de calibração;  

 histerese;  

 períodos de calibração;  

 registro dos dados  
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3. Norma para padronização de simbologia e 
identificação de instrumentos e 
equipamentos de processo utilizado na 
elaboração dos seguintes documentos:  

 fluxogramas de processo e 
mecânico;  

 diagramas de sistemas de 
instrumentação;  

 especificações e listas de 
instrumentos;  

 identificação de instrumentação e 
funções de controle  

 
4. Calibração dos medidores para as 
seguintes variáveis:  

 pressão;  

 nível;  

 temperatura;  

 vazão;  

 pH;  

 pOH;  

 condutividade  
 
5. Detalhamento das variáveis em relação 
ao seu comportamento no processo 
industrial  
6. Análise de instrumentos e processo de 
medição das variáveis  
7. Norma do INMETRO referente ao 
Vocabulário Internacional de Metrologia  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

  
Componente Curricular: METROLOGIA                                                                                                                        Módulo: 3° 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1.1. Aplicar normas de 

metrologia e calibração de 

instrumentos de medição.  

 

2. Sistema Internacional de 
Unidades:  

 Padrão 
internacional de 
todo tipo de 
medição:  

 distância;  

 área;  

 volume;  

 peso;  

 velocidade;  

 grandezas elétricas e 
químicas  

 

Aulas expositivas dialogadas, com estudo em 
grupo, aulas práticas de laboratório, com estudo 
dirigidos e com apresentação e soluções de 
problemas; 

 
09/02 a 10/03 
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2.1. Elaborar e calcular os 

limites superiores e inferiores 

de controle.  

2.2. Fazer leitura de variáveis 

através de instrumentos 

medidores.  

 

2. Metrologia e calibração voltados 
a equipamentos e instrumentos de 
indicação e controle:  

 erro;  

 erro sistemático;  

 erro aleatório;  

 exatidão;  

 repetibilidade;  

 incerteza;  

 aferição;  

 padrões internacionais;  

 laboratórios de calibração;  

 histerese;  

 períodos de calibração;  

 registro dos dados  
 

Aulas expositivas dialogadas, com estudo em 
grupo, aulas práticas de laboratório, com estudo 
dirigidos e com apresentação e soluções de 
problemas. 

 
10/03 a 01/05 

3.1. Monitorar e corrigir 

variáveis de processos.  

3.2. Elaborar fluxogramas de 

processo e instrumentação.  

3.3. Identificar variáveis de 

processo, equipamento e 

instrumentos em sistema de 

controle analógicos e digitais.   

 
 

3. Norma para padronização de 
simbologia e identificação de 
instrumentos e equipamentos de 
processo utilizado na elaboração 
dos seguintes documentos:  

 fluxogramas de processo 
e mecânico;  

 diagramas de sistemas de 
instrumentação;  

 especificações e listas de 
instrumentos;  

 identificação de 
instrumentação e funções 
de controle  

 

Aulas expositivas dialogadas, com estudo em 
grupo, aulas práticas de laboratório, com estudo 
dirigidos e com apresentação e soluções de 
problemas. 

 
01/05 a 26/05 
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Identificar variáveis de 
processo, equipamento e 

instrumentos em sistema de 
controle analógicos e digitais.   

 
 
4. Calibração dos medidores para 
as seguintes variáveis:  

 pressão;  

 nível;  

 temperatura;  

 vazão;  

 pH;  

 pOH;  

 condutividade  
 
5. Detalhamento das variáveis em 
relação ao seu comportamento no 
processo industrial  
6. Análise de instrumentos e 
processo de medição das 
variáveis  
7. Norma do INMETRO referente 
ao Vocabulário Internacional de 
Metrologia  

 

Aulas expositivas dialogadas, com estudo em 
grupo, aulas práticas de laboratório, com estudo 
dirigidos e com apresentação e soluções de 
problemas. 

 
26/05 a 03/07 
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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. Interpretar manuais e 

normas de equipamentos, 

instrumentos (inclusive de 

análises) de operação, 

variáveis de processo em 

sistema de controle 

analógicos e digitais.  

 

 

2. Analisar princípios básicos 

de instrumentação e 

sistemas de controle e 

automação.  

  

3.  Interpretar as funções e 

variáveis dos equipamentos 

e acessórios de operação e 

controle.  

. 

Aplicar normas de metrologia e 

calibração de instrumentos de 

medição.  
 

Elaborar e calcular os limites 

superiores e inferiores de controle.  
 

Fazer leitura de variáveis através de 

instrumentos medidores.  
 

Monitorar e corrigir variáveis de 

processos.  
 

Elaborar fluxogramas de processo e 

instrumentação.  
 

Identificar variáveis de processo, 

equipamento e instrumentos em 

sistema de controle analógicos e 

digitais.   

  

Atividade Experimental;  
Avaliação escrita individual 
Observação direta. 
Relatórios de práticas / ensaios / 
experimentos 
 
 
 
 
 
 
Avaliação escrita individual 
Atividade Experimental;  
Relatórios;  
Observação direta.  
Seminários 
 

 
Interesse; iniciativa; 
participação; sequência 
lógica; cooperação; 
organização; 
Clareza de ideias.  
 
 
 
 
 
 
Interesse; iniciativa; 
participação; sequência 
lógica; cooperação; 
organização; 
Clareza de ideias.  
 

 
O aluno obteve conhecimento 
em identificar metrologia nos 
processos industriais 
 
 
 
 
 
 
 
 
O aluno obteve conhecimento 

em identificar variáveis de 

processo, equipamento e 

instrumentos em sistema de 

controle analógicos e digitais.   
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Manuais de instrumentos 
Instrumentos de medição utilizados em sala. 
Livro de sensores industriais.  Ed. erica 
Revista e sites de automação industrial. 

 

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

A recuperação contínua será realizada no dia a dia da sala de aula, através de avaliação 
diagnóstica do desempenho do aluno, sendo executada através de intervenções imediatas, 
dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas, através do auxílio na 
resolução de exercícios, atividades práticas e explanação de tópicos não compreendidos. A 
recuperação paralela será realizada através da indicação de material de apoio (livros, listas de 
exercícios, seminários) para atividades extraclasse de acordo com as necessidades 
diagnosticadas do aluno. 

 

VII – Identificação: 

Nome do professor: Reginaldo Colantonio 

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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