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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. 

Adequar sistemas convencionais a tecnologias atuais de automação. 
♦ Correlacionar técnicas de manutenção de sistemas automatizados. 
♦ Diagnosticar defeitos e falhas nos sistemas. 
♦ Efetuar programação de sistemas produtivos automatizados, bem como operá-los. 
♦ Acompanhar desenvolvimento de sistemas produtivos automatizados. 
♦ Identificar características de operação e controle de processos industriais. 
♦ Analisar processo e produto para automação. 
♦ Verificar características técnicas de sistemas de automação. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL                                                                                                              Módulo: III 

 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

 1. Avaliar o funcionamento dos diversos 

tipos de controladores lógicos 
programáveis. 
2. Analisar falhas e defeitos de sistemas 
com controladores lógicos. 
3. Analisar as diversas linguagens de 
programação de controladores lógicos. 
4. Interpretar as informações contidas nas 
telas do software. 
5. Implementar projetos de CLP utilizando 
IHM 
6. Operar redes industriais. 
7. Avaliar processos onde o software 
supervisório irá trazer boa relação custo 
benefícios. 
8. Programar e operar softwares 
supervisórios. 
9. Integrar redes de automação a softwares 
supervisórios. 
10. Projetar malhas de controle de 
processos para nível, temperatura e vazão. 
11. Interpretar e avaliar os conceitos de 
malhas e circuitos de automação 
mecatrônica. 
12. Identificar os tipos de sensores e 
atuadores e suas aplicações em 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Especificar a arquitetura dos controladores 

lógicos compatíveis a cada aplicação. 
2. Elaborar procedimentos de ensaios e testes 
nos CLP. 
3. Aplicar técnicas de análise e manutenção de 
CLP. 
4. Programar controladores lógicos. 
5. Identificar os softwares de programação do 
CLP. 
6. Alterar parâmetros dos aplicativos. 
7. Programar o software. 
8. Programar IHMs . 
9. Identificar os tipos de redes industriais. 
10. Configurar os principais parâmetros da rede. 
11. Conhecer as vantagens que os softwares 
supervisórios trazem ao processo. 
12. Executar programação de softwares 
supervisórios. 
13. Operar softwares supervisórios. Conceitos de 
integração de softwares supervisórios à redes 
de comunicação industriais. 
15. Projetar soluções em softwares supervisórios 
para os mais distintos processos dentro da 
Mecatrônica. 
16. Executar projetos de malhas de controle de 
processos industriais. 

 1. Configuração dos módulos do CLP 

2. Módulos de expansão digital; 
3. Módulos de expansão analógicos 
4. Módulos de comunicação em redes 
5. Arquitetura dos controladores lógicos: 
• funcionamento interno 
• tipos de saídas digitais 
• tipos de saídas analógicas 
• microcontroladores 
6. Testes de ensaios do CLP 
7. Programação de controladores lógicos 
• Ladder 
• Statement List 
• Diagrama de blocos 
• Lógicas de circuitos 
8. Introdução à software supervisório 

9. Programação de IHMs 
• IHMs de display LCD 
• IHMs de display 
• Touch Screen 

10. Redes Industriais (protocolos e configurações 
de redes): 
• Ethernet 
• Modbus 
• Field Bus 
• ASI 

Conceitos 
• Vantagens/Desvantagens 
• Aplicações 
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mecatrônica. 
13. Interpretar o princípio de funcionamento 
dos indicadores e controladores. 
Calibrar indicadores, controladores e 
sensores de processos mecatrônicos 

Aplicar métodos de análise de malhas de controle 
e automação. 
18. Montar, testar e instalar os principais tipos de 
sensores e atuadores utilizados em sistemas 
mecatrônicos. 
19. Aplicar métodos de análise de indicadores e 
controladores. 
20. Realizar a calibração de indicadores, 
controladores e sensores de processos 
mecatrônicos, observando e distinguindo erros de 
ganho e offset. 
 

12. Programação de Softwares supervisórios: 

• Ambiente de Criação 
• Criação de representação 
• Execução da ligação da representação gráfica 
com os sensores/atuadores na planta de controle. 
Operação de softwares supervisórios 
14. Implementação de softwares supervisórios 
para redes de comunicação industrial: • conceitos 
• forma de realização 
15. Exemplos de projetos de sistemas 
supervisórios. 
16. Conceito de tipos de malhas: 
• malha aberta 
• malha fechada 
17. Variáveis de processo e variáveis de controle 
18. Controlador PID: 
• conceito 
• determinação dos coeficientes. 
19. Implementação das malhas de controle em 
softwares supervisórios. 
20. Conceitos de Instrumentação, malhas de 
controle 
21. Temperatura 
Conceitos e aplicações de indicadores e 
controladores, sensores e transmissores 
Pressão; 
Conceitos físicos, aplicações de indicadores, 
controladores, sensores e transmissão 
23. Nível; 
Conceitos físicos, aplicações de indicadores, 
controladores, sensores e transmissão 
24. Vazão; 
Conceitos físicos, aplicações de indicadores, 
controladores, sensores e transmissão, 
25. Noções de calibração de indicadores, 
controladores e sensores de processos 
mecatrônicos. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

Componente Curricular: AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL                                                                                                              Módulo: III 

Habilidade Bases Tecnológicas  
Bases 

Científicas 
Procedimentos Didáticos 

Cronograma  
(Dia e Mês) 

. Especificar a arquitetura 

dos controladores lógicos 
compatíveis a cada 
aplicação. 
. 
 

Configuração dos módulos do CLP 
2. Módulos de expansão digital; 
3. Módulos de expansão analógicos 
4. Módulos de comunicação em 
redes 
 

 
Apresentação do PTD, critérios de avaliação e 
bibliografia. Aula teórica com exercícios de 
aplicação, utilização de tabelas.   Montagem de 
grupos de estudo. Filmes didáticos 

 
09/02 a 13/02 

2. Elaborar procedimentos 
de ensaios e testes nos 
CLP. 
 

Configuração dos módulos do CLP 
2. Módulos de expansão digital; 
3. Módulos de expansão analógicos 
4. Módulos de comunicação em 
redes 
 

 

Aula teórica e práticas, com exercícios de aplicação 
individuais e em  grupo.  

 
16/02 a 20/02 

3. Aplicar técnicas de 
análise e manutenção de 
CLP. 
 

Configuração dos módulos do CLP 
2. Módulos de expansão digital; 
3. Módulos de expansão analógicos 
4. Módulos de comunicação em 
redes 

 
Aula teórica com exercícios de aplicação.   
Utilização de tabelas. Filmes didáticos, Seminário 
apresentados pelos alunos. 

 
23/02 a 27/02 

4. Programar controladores 
lógicos. 
 

Configuração dos módulos do CLP 
2. Módulos de expansão digital; 
3. Módulos de expansão analógicos 
4. Módulos de comunicação em 
redes 
 

 
Aulas teóricas e práticas, com exercícios de 

aplicação, utilização de tabelas técnicas e 

filmes didáticos.  
02/03 a 13/03 

5. Identificar os softwares 
de programação do CLP.  

. 

Configuração dos módulos do CLP 
2. Módulos de expansão digital; 
3. Módulos de expansão analógicos 
4. Módulos de comunicação em 
redes 
 

 
Aulas teóricas com exercícios de aplicação, e filmes 

didáticos.  

 

 
16/03 a 27/03 
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6. Alterar parâmetros dos 
aplicativos. 
 

5. Arquitetura dos controladores 
lógicos: 
6. Testes de ensaios do CLP 
7. Programação de controladores 
lógicos 
8. Introdução à software supervisório 
9. Programação de IHMs 

 

Aulas teóricas e praticas, com exercícios de 

aplicação, e filmes didáticos com debate sobre o 

filem apresentado. 

 
30/03 a 10/04 

7. Programar o software. 
 

. Arquitetura dos controladores 
lógicos: 
6. Testes de ensaios do CLP 
7. Programação de controladores 
lógicos 
8. Introdução à software supervisório 

9. Programação de IHMs 

 

Aula pratica 
 

13/04 a 30/04 

8. Programar IHMs . 

 

. Arquitetura dos controladores 
lógicos: 
6. Testes de ensaios do CLP 
7. Programação de controladores 
lógicos 
8. Introdução à software supervisório 
9. Programação de IHMs 

 

Aula pratica 
 

04/05 a 15/05 

9. Identificar os tipos de 
redes industriais. 
 

Configuração dos módulos do CLP 
2. Módulos de expansão digital; 
3. Módulos de expansão analógicos 
4. Módulos de comunicação em 
redes 
16. Conceito de tipos de malhas: 
 

 

Aula teórica e práticas, com exercícios de aplicação 
individuais e em  grupo. 18/05 a 29/05 

10. Configurar os principais 
parâmetros da rede. 
 

10. Redes Industriais (protocolos e 
configurações de redes): 
 

 
Aula pratica 01/06 a 12/06 
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11. Conhecer as vantagens 
que os softwares 
supervisórios trazem ao 
processo. 
 

Programação de Softwares 

supervisórios: 
Operação de softwares supervisórios 
14. Implementação de softwares 
supervisórios para redes de 
comunicação industrial: 
15. Exemplos de projetos de 
sistemas supervisórios. 
16. Conceito de tipos de malhas: 
17. Variáveis de processo e 
variáveis de controle 

 

Aula pratica 15/06 a 26/06 

12. Executar programação 
de softwares supervisórios. 
 

Programação de Softwares 
supervisórios: 
Operação de softwares supervisórios 
14. Implementação de softwares 
supervisórios para redes de 
comunicação industrial: 
15. Exemplos de projetos de 
sistemas supervisórios. 
16. Conceito de tipos de malhas: 
17. Variáveis de processo e 
variáveis de controle 

 

Aula pratica 01/07 a 07/07 

13. Operar softwares 
supervisórios. Conceitos de 
integração de softwares 
supervisórios à redes 
de comunicação industriais. 
 

. Controlador PID: 
19. Implementação das malhas de 
controle em softwares supervisórios. 

20. Conceitos de Instrumentação, 
malhas de controle 

 

Aula pratica 22/07 a 14/08 

15. Projetar soluções em 
softwares supervisórios 
para os mais distintos 
processos dentro da 
Mecatrônica. 
 

Controlador PID: 
19. Implementação das malhas de 
controle em softwares supervisórios. 
20. Conceitos de Instrumentação 

 

Aula pratica 17/08 a 28/08 
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16. Executar projetos de 
malhas de controle de 
processos industriais. 
Aplicar métodos de análise 
de malhas de controle e 
automação. 
 

19. Implementação das malhas de 
controle em softwares supervisórios. 
20. Conceitos de Instrumentação 

 

 01/09 a 11/09 

18. Montar, testar e instalar 
os principais tipos de 
sensores e atuadores 
utilizados em sistemas 
mecatrônicos. 
 

Temperatura 
Pressão; 
23. Nível; 
24. Vazão; 
25. Noções de calibração de 
indicadores, controladores e 
sensores de processos mecatrônicos 

 

 14/09 a 30/09 

19. Aplicar métodos de 
análise de indicadores e 
controladores. 
 

19. Implementação das malhas de 
controle em softwares supervisórios. 
20. Conceitos de Instrumentação 

 

 01/10 a 30/10 

20. Realizar a calibração de 
indicadores, controladores 
e sensores de processos 
mecatrônicos, observando 
e distinguindo erros de 
ganho e offset. 
 

Temperatura 
Pressão; 
23. Nível; 
24. Vazão; 
25. Noções de calibração de 
indicadores, controladores e 
sensores de processos 
mecatrônicos. 

 

 3/11 a 04/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 

Componente Curricular:  AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL                                                                                                             Módulo: III 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

1.Avaliar o funcionamento dos 
diversos tipos de 
controladores lógicos 
programáveis. 
 
2. Analisar falhas e defeitos 
de sistemas com  
controladores lógicos. 
 
3. Analisar as diversas 
linguagens de programação 
de controladores lógicos. 
 
4. Interpretar as informações 
contidas nas telas do 
software. 
 
5. Implementar projetos de 
CLP utilizando IHM 
 
6. Operar redes industriais. 
 
7. Avaliar processos onde o 
software supervisório irá 
trazer boa relação custo 
benefícios. 
 
8. Programar e operar 
softwares supervisórios. 

Especificar e identificar  
componentes de sistemas 
elétricos.  
 
Habilidade na analise de 

falhas e defeitos de sistemas 
com  controladores lógicos  
 
Saber interpretar, analisar e 
programar linguagem de 
programação 
 
 
Saber interpretar, analisar e 
programar linguagem de 
programação 
 
Saber interpretar, analisar e 
programar linguagem de 
programação utilizando IHM 
 
 
Saber interpretar, analisar e 
programar linguagem de 
programação 
 
 

Relatório de aula prática 

 

 

 

Exercício com interpretação 

das leituras dos circuitos 

 

Pesquisa e apresentação 

escrita / oral (seminários) 

 

 

 

 

Exercício para Interpretar 
manuais e tabelas  
 
 
Relatórios de aulas práticas 

de ensaios de materiais 

 

 

Relatórios de aulas práticas 

de ensaios de materiais 

 

 

 

Precisão e clareza, no 
relatório. 
 
 
Saber interpretar as medidas 
dos exercícios, 
 
 
Precisão e clareza, na 
apresentação do seminário, 
postura individual e em grupo, 
 
 
 
 
Precisão e clareza, no 
relatório. 
 
Precisão e clareza, na 
apresentação do seminário, 
postura individual e em grupo, 
 
 
Precisão e clareza, no 
relatório. 
 
 
 
 

Apresentação com clareza,   
 
 
 
Interpretou as medidas 
solicitadas com assertividade. 
 
 
 Apresentação com clareza 
com postura adequada ao 
ambiente escolar 
 
 
 
 
Apresentação com clareza 
 
 
 
 
Apresentação com clareza 
com postura adequada ao 
ambiente escolar 
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9. Integrar redes de 
automação a softwares 
supervisórios. 
 
10. Projetar malhas de 
controle de processos para 
nível, temperatura e vazão. 
 
11. Interpretar e avaliar os 
conceitos de malhas e 
circuitos de automação 
mecatrônica. 
 
12. Identificar os tipos de 
sensores e  
atuadores e suas aplicações 
em mecatrônica. 
 
13. Interpretar o princípio de 
funcionamento dos 
indicadores e controladores. 
Calibrar indicadores, 
controladores e sensores de 
processos mecatrônicos 

 
Saber identificar automação 

utilizando CLP.  

 

Saber interpretar, analisar e 
programar linguagem de 
programação 

 
Saber interpretar, analisar e 
programar linguagem de 
programação 

 
Saber interpretar, analisar e 
programar linguagem de 
programação 

 
Saber interpretar, analisar e 
programar linguagem de 
programação 

 

Observação direta 

 

 

 

Seminários 

 

 

 

Aula prática 

 

 

 

Aula prática 

 

 

 

 

Aula prática 

 
Precisão e clareza, no 
relatório. 
 
 
Realizar a atividade prática  
 
 
 
 
Realizar a atividade prática 
 
 
 
Realizar a atividade prática 
 
 
 
 
Realizar a atividade prática 

 
Interpretou as medidas 
solicitadas com assertividade 
 
 
 
Interpretou as medidas 
solicitadas com assertividade 
 
 
 
Interpretou as medidas 
solicitadas com assertividade 
 
 
 
Interpretou as medidas 
solicitadas com assertividade 
 
 
 
Interpretou as medidas 
solicitadas com assertividade 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apostila desenvolvida pelo professor, catálogos técnicos, filmes didáticos. 

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

 

A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala de aula 
e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, constituindo intervenções imediatas, 
dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas.  

A recuperação paralela é destinada aos alunos que apresentem dificuldades de aprendizagem não 

superadas no cotidiano escolar, necessitando, portanto, de uma orientação para o estudo paralelo às 

aulas regulares. 
 
 

VIII– Identificação: 

Nome do professor: José Antonio Poletto Filho 

Assinatura:                                                                                                Data: 10/03/2015 

 

IX – Parecer do Coordenador de Área: 

Os Planos de Trabalho estão 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 Nível Médio e necessárias às continuidade de estudo e à formação do cidadão. 
Planejaram metodologias e instrumentos de avaliação compatíveis ao desenvolvimento de competências. 

Nome do coordenador(a): 

Assinatura:                                                                                                Data: 10/03/2015       

 


