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1. JUSTIFICATIVA 

Em um contexto de grandes transformações, notadamente no âmbito tecnológico, a educação 

profissional não pode se restringir a uma compreensão linear que apenas treina o cidadão para a 

empregabilidade, e nem a uma visão reducionista, que objetiva simplesmente preparar o trabalhador 

para executar tarefas instrumentais (Brasil; 2004). Nesse sentido, é papel da Educação, fundamentada 

numa perspectiva humanista, formar cidadãos trabalhadores e conhecedores de seus direitos e 

obrigações que, a partir da apreensão do conhecimento, da instrumentalização e da compreensão 

crítica desta sociedade, sejam capazes de empreender uma inserção participativa, em condições de 

atuar qualitativamente no processo de desenvolvimento econômico e de transformação da realidade. 

As últimas décadas foram marcadas por um avanço tecnológico e científico jamais imaginado, 

repercutindo na qualificação profissional e, consequentemente, na educação, trazendo significativas 

alterações no sistema de produção e no processo de trabalho. Neste cenário, a eletroeletrônica oferece 

um amplo campo de atuação para os técnicos formados nesta área de atuação. O mercado de trabalho 

atual requer profissionais com uma visão holística com conhecimentos de sistemas eletrônicos, 

elétricos e até mesmo mecânicos. Desta maneira, os especialistas em eletroeletrônica, eletricidade e 

em mecânica, que até recentemente deveriam se aprofundar nos componentes curriculares de cada 

sistema, não encontravam instituições com oferta para este campo de trabalho ampliado. Assim, 

sentiu-se necessidade da oferta de formação de profissionais que conheçam os fundamentos de cada 

uma destas tecnologias e possam trabalhar com elas integradamente. 

 Uma das principais causas dessa realidade é a abertura do mercado, que fez com que 

indústrias e empresas deixassem de desenvolver sistemas e passassem a ser suas usuárias. 

 Outro aspecto importante é a busca da produtividade. As empresas precisam de profissionais 

que resolvam problemas operacionais, o mais rápido possível, independentemente se a falha for 

provocada por um sensor eletrônico, por um atuador pneumático, ou ainda por um contator de 

comando. 

 Sendo assim, em um movimento cíclico da história, o pico de demanda volta-se para as 

ocupações integrais, que envolvem mais de uma tecnologia, como eletroeletrônica e eletromecânica. 

 Os currículos de eletroeletrônica exigem, portanto, que a formação de profissionais técnicos 

seja multidisciplinar. Em termos de demanda, dados objetivos dão suporte à afirmação de que tem 

ocorrido uma demanda crescente por profissionais com formação técnica nessa área. 
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 Na cidade Timon essa demanda não é diferente e ela é embasada nos arranjos produtivos 

locais de nossa cidade e também da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico, a RIDE 

Grande Teresina, criada pela Lei Complementar n. 112, de 19/09/2001, e regulamentada pelo Decreto 

n. 4.367, de 9/12/2002, que instituiu o Conselho Administrativo da RIDE (COARIDE). Essa estrutura 

espacial é constituída por 15 cidades, com sede na capital piauiense incluindo nosso município que 

mantém grandes vinculações econômicas com Teresina - Piauí, onde já se inicia um processo de 

conurbação. A RIDE é composta pelos municípios: Altos, Beneditinos, Coivaras, Curralinho, Demerval 

Lobão, José de Freitas, Lagoa Alegre, Lagoa do Piauí, Miguel Leão, Monsenhor Gil, Nazária, Pau 

d’Arco do Piauí, Teresina, Timon (MA) e União. Dentre as atividades desenvolvidas na cidade de Timon 

e cidades circunvizinhas estão incluída, os sistemas de produção constituídos pelo Centro Tecnológico 

em Cerâmica (CTC), onde é relevante a indústria de minerais não-metálicos, as indústrias de 

confecções, serviços de transporte, comunicação, construção, serviços comerciais, segurança pública 

e repartições públicas. 

 Ainda surge como mercado absorvedor de mão obra qualificada da nossa instituição, pela 

proximidade com algumas cidades do interior do estado do Piauí e Maranhão, a instalação de 

empresas de geração de energia solar fotovoltaica e eólica, como por exemplos, a exemplo do 

Complexo Eólico da Chapada do Araripe, situado na região sudeste do Piauí, abrangendo os 

municípios de Caldeirão Grande, Padre Marcos, Simões, Bethânia, Curral Novo e Marcolândia, com 

expectativa de geração de 1.300 MW e o Complexo Parnaíba, um dos maiores complexos de geração 

de energia termelétrica a gás natural do Brasil, localizado nas cidades de Santo Antônio dos Lopes e 

Capinzal, no Maranhão, situado aproximadamente a 200 km de Timon. 

 Além do mais o profissional técnico em eletroeletrônica poderá ainda ser um empreendedor 

constituindo sua empresa sob orientação do SEBRAE local e a atuar no mercado interno prestando 

serviços residenciais, comerciais e em repartições públicas. 

Nesta perspectiva, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, campus 

Timon insere-se nesse contexto, como uma ferramenta que se pretende eficaz na promoção de 

esforços para implementar uma política educacional que tenha como prioridades a 

construção/produção/socialização de conhecimento, que seja capaz de estabelecer uma interface com 

a realidade, tendo como um dos indicadores o mercado de trabalho, sem entretanto, deste tornar-se 

refém ou mesmo guardião dos seus interesses. 
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2. OBJETIVOS 

 Formar Técnicos de nível Médio, com habilitação em Eletroeletrônica, para atender a demanda 

da cidade de Timon, bem como de cidades circunvizinhas no que concerne à absorção de 

profissionais para o exercício de atividades ligadas ao planejamento, execução e manutenção de 

máquinas e equipamentos eletroeletrônicos. 

 Capacitar jovens para atuarem numa sociedade em permanente transformação, aplicando e 

produzindo conhecimentos científicos e tecnológicos, alicerçados em princípios e valores éticos 

que dignifiquem o homem e preservem o meio ambiente; 

 Propiciar condições para que os Técnicos em Eletroeletrônica desenvolvam competências  

relacionadas à elaboração, execução e avaliação de projetos do eixo tecnológico de controle e 

processo industriais. 

3. REQUISITOS DE ACESSO 

 Aprovação e classificação em processo seletivo aberto à comunidade realizado pelo IFMA, 

Campus Timon, conforme edital específico contendo normas e procedimentos para a realização do 

seletivo nesta modalidade; 

 Solicitação de reabertura de matrícula, desde que seja comprovada a existência de vaga e 

cumprimento dos prazos estabelecidos pela Instituição; 

 Alunos oriundos de Instituições da Rede Federal de Educação Tecnológica, desde que a 

transferência atenda aos requisitos legais vigentes; 

 Os casos previstos em lei. 

4. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 

O profissional egresso do Curso Técnico em Eletroeletrônica, na forma Integrada do IFMA deve 

ser capaz de processar as informações, acompanhando e avaliando a evolução dos conhecimentos 

oriundos da atividade exercida, tendo senso crítico, criatividade, atitude ética, polivalente e com 

capacidade de desenvolver, com autonomia, suas atribuições. Deve ser um agente impulsionador do 

desenvolvimento sustentável da região. 

Dessa forma, ao concluir sua formação, o profissional Técnico em Eletroeletrônica deverá 

demonstrar um perfil que lhe possibilite: 
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 Operar máquinas elétricas, equipamentos e instrumentos eletroeletrônicos; 

 Interpretar projetos, layout, diagramas e esquemas de circuitos elétricos, eletrônicos e 

eletroeletrônicos; 

 Reconhecer as características e propriedades dos materiais, insumos e elementos de 

máquinas elétricas aplicando os fundamentos técnicos e matemáticos  relacionados aos 

processos de qualidade; 

 Interpretar a legislação e normas técnicas referentes à saúde e segurança do trabalho, 

aplicando-as de modo a propiciar um ambiente adequado e seguro ao exercício das atividades 

profissionais; 

 Aplicar normas técnicas em processos de fabricação, instalação e operação de máquinas e 

equipamentos eletroeletrônicos, bem como realizar manutenção elétrica industrial utilizando 

catálogos, manuais e tabelas; 

 Conhecer componentes eletroeletrônicos identificando as características com suas respectivas 

funções e aplicações; 

 Aplicar técnicas de medição e ensaios visando à melhoria da qualidade de produtos e serviços 

de plantas industriais elétricas e eletroeletrônicas; 

 Ler e interpretar símbolos e códigos em diferentes linguagens e representações, mobilizando 

diversas áreas do conhecimento para resolver problemas e produzir novas formas de enfrentar 

situações desafiadoras; 

 Utilizar diferentes formas de comunicação que aprimorem o convívio social e desempenho 

profissional;  

 Utilizar procedimentos técnicos para atuar na divulgação de bens e serviços inerentes à área 

de eletroeletrônica; 

 Coordenar equipes de trabalho que atuam na instalação, montagem, operação e manutenção 

de máquinas e equipamentos eletroeletrônicos, fazendo uso de procedimentos técnicos e 

éticos. 

5. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

O Curso de Técnico em Eletroeletrônica, do Eixo Controle e Processos Industriais, na forma 

Integrada ao ensino médio, possui desenho curricular projetado em módulos.  
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Na organização e seleção das disciplinas que compõem os módulos, o conjunto de objetivos 

que integram o perfil profissional de conclusão constituiu o princípio que orientou e estabeleceu a 

localização e carga horária das disciplinas na matriz curricular. O corpo de cada disciplina reúne os 

conteúdos que integram a composição dos objetivos que serão desenvolvidos ao longo de cada 

disciplina. 

No processo de desenvolvimento dos objetivos, a interdisciplinaridade e a contextualização 

constituirão os princípios pedagógicos estruturantes da prática docente. A interdisciplinaridade 

possibilita interlocução, complementaridade ou confluência entre os conteúdos, gerando, sobretudo, 

possibilidades de aquisição de novos conhecimentos e novas formas de ensinar e aprender sob um 

mesmo objeto de estudo. 

A concepção metodológica estruturante da ação docente que dará suporte à efetivação dos 

princípios de interdisciplinaridade e contextualização parte do pressuposto de que através da 

problematização e da mediação docente é possível que os alunos aprendam a olhar o mesmo objeto 

sob perspectivas diferentes; é possível, também, “tratar os conteúdos de ensino de modo 

contextualizado, aproveitando sempre as relações entre conteúdos e contexto para dar significado ao 

aprendido, estimular o protagonismo do aluno e estimulá-lo a ter autonomia intelectual” (Parecer 

CNE/CEB 15/98).  

Para responder pedagogicamente aos princípios de interdisciplinaridade e contextualização, 

bem como aos pressupostos da problematização e mediação pedagógica, o planejamento das 

atividades curriculares dar-se-á no coletivo dos professores, com destaque à elaboração dos planos de 

ensino.  

O planejamento concebido no coletivo dos professores constituirá outro dispositivo de natureza 

metodológica que possibilitará o desenvolvimento de projetos envolvendo várias disciplinas, a 

realização de pesquisas a partir de um eixo integrador, a resolução de situações-problemas sob 

diferentes olhares, a vivência de novas metodologias de ensino e aprendizagem, abordagens 

contextualizadas com intervenção clara e objetiva, bem como contribuir para que o “tempo pedagógico” 

se torne significativo e prazeroso, tanto para os professores, quanto para os alunos. 

O trabalho docente desenvolvido sob a concepção do planejamento participativo será 

determinante para a superação da idéia de que um currículo que tem a matriz organizada por disciplina 

fragiliza a prática pedagógica interdisciplinar. Planejar coletivamente propiciará um novo olhar sobre 

todos os componentes curriculares, uma nova forma de ensinar e aprender, um tratamento diferenciado 
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sobre o “tempo pedagógico”, sobre os critérios de seleção das bases científicas e tecnológicas. O 

planejamento coletivo viabilizará as condições didático-pedagógicas necessárias à plena integração 

dos componentes curriculares e a superação da fragmentação, em especial dos conteúdos.  

 Por se tratar de uma proposta curricular que tem por finalidade formar técnicos de nível médio, 

especial atenção será dedicada às atividades práticas, pois, segundo a resolução CNE/CEB nº 04/99, 

em seu Art. 9º, “A prática constitui e organiza a educação profissional”. Para cumprimento deste 

dispositivo legal, os professores deverão prever, nos planos de trabalho, as atividades práticas que 

integram a proposta de trabalho de cada disciplina. O atendimento deste dispositivo não deve limitar-se  

apenas aos “tempos pedagógicos” específicos de cada disciplina, mas, ir além destes fazendo uso de 

visitas técnicas. 

As visitas técnicas e/ou viagem de estudo só poderão ser realizadas quando forem previstas no 

plano de trabalho docente e quando preenchidos os requisitos do regulamento do Campus Timon das 

referidas atividades. 

As visitas técnicas compreendem atividades curriculares complementares, de caráter 

disciplinar ou multidisciplinar, realizadas na cidade de Timon ou Teresina, que tem por objetivo 

oportunizar aos alunos e professores a aquisição de novos conhecimentos, procedimentos, habilidades 

e valores relacionados ao perfil profissional estabelecido neste projeto de curso. 

As viagens de estudo compreendem atividades curriculares complementares, de caráter disciplinar ou 

multidisciplinar, realizados fora da cidade de Timon e Teresina, que visam oportunizar aos alunos e 

professores a aquisição de novos conhecimentos, procedimentos, habilidades e valores relacionados 

ao perfil profissional estabelecido neste projeto de curso. 

Os fundamentos pedagógicos que estruturam a proposta curricular do curso Técnico em 

Eletroeletrônica encaminham à consolidação da concepção de educação assumida pelo IFMA, que visa 

à formação do homem crítico, autônomo e sujeito de sua história. Homem que, ao transformar-se, 

transforma o mundo porque escreve sua história e faz uso de sua cidadania. 

A estrutura curricular do curso contempla: 

 A formação geral que integra disciplinas das quatro áreas de conhecimento o 

ensino médio (Linguagens e Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e 

suas Tecnologias; e Ciências da Natureza e suas tecnologias, Matemática e suas 

Tecnologias); 
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 A formação profissional, que integra disciplinas específicas da área profissional 

de Eletroeletrônica. 

Para atendimento dos requisitos legais no que tange ao tempo mínimo para desenvolvimento 

dos objetivos que integram o perfil profissional de conclusão do Técnico em Eletroeletrônica, o curso 

terá três (03) anos de duração. Cada ano corresponde a uma série composta por dois módulos. Os 

módulos, sem terminalidade, serão constituídos por disciplinas, com carga horária mínima predefinida. 

A hora-aula terá duração de 50 minutos. A disciplina Educação Física será ministrada em turno 

oposto ao do curso. 

A soma da carga horária dos seis (06) módulos que compõe o curso totaliza 3.300 em tempo 

de hora-aula de cinquenta (50) minutos, sem a disciplina Educação Física que terá 240h. A carga 

horária total do curso em tempo de sessenta minutos(60) compreende 3.300h. 

Os fundamentos legais que amparam esta proposta curricular encontram-se postos na LDB 

9.394/96, nas Leis 11.741, 11.788/08, no Decreto 5.154/05, nos Pareceres e Resoluções do CNE/CEB 

que tratam da Educação Profissional de Nível Técnico e nas Diretrizes para o Ensino do IFMA.  

6. MATRIZ CURRICULAR E TURNO DE FUNCIONAMENTO DO CURSO 

Todas as disciplinas que compõem a matriz curricular serão trabalhadas nos dois turnos.  

O sábado constitui dia letivo e poderá ser usado para reposição de aulas, complemento de 

carga horária, atividades artísticas e culturais, bem como para realização de visitas técnicas. 

 

 



 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 
CAMPUS TIMON 

CURSO TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA - INTEGRADO  

DISCIPLINAS 
SEMESTRE I 

DISCIPLINAS 
SEMESTRE II 

C. H. 
 SEMANAL 

C. H. 
 SEMESTRAL 

C. H. 
SEMANAL 

C. H. 
 SEMESTRAL 

Língua Portuguesa I 3 60 Língua Portuguesa II 3 60 

Matemática I  3 60 Matemática II 3 60 

Física I  2 40 Física II 2 40 

Geografia I 4 80 Inglês I 2 40 

Sociologia I 2 40 História I 4 80 

Biologia I 4 80 Filosofia I 2 40 

Artes I 1 20 Química Geral 4 80 

Informática Básica  2 40 Informática Aplicada 3 60 

Eletricidade  3 60 Analise de Circuito CC/CA 5 100 

Eletrônica Digital 4 80 Instrumentação Eletrônica 2 40 

Higiene e Segurança do Trabalho 2 40    

Educação Física I* 2 40 Educação Física II* 2 40 

SUBTOTAL 32 640 SUBTOTAL 32 640 

SEMESTRE III SEMESTRE IV 

Língua Portuguesa III 3 60 Língua Portuguesa IV 3 60 

Matemática III 3 60 Matemática IV 3 60 

Física III 2 40 Física IV 2 40 

Inglês II 2 40 Inglês III 2 40 

Sociologia II  2 40 Filosofia II  2 40 

Geografia II 4 80 Artes II 2 40 

Biologia II 4 80 Físico-Química 4 80 

Eletrônica Analógica I 4 80 História II 4 80 

Microprocessadores 3 60 Eletrônica de Potência  4 80 

Desenho Técnico 3 60 Máquinas Elétricas 4 80 

 
  Língua Espanhola I**  2 40 

 Educação Física III* 2 40 Educação Física IV* 2 40 

SUBTOTAL 32 640 SUBTOTAL 34 680 

SEMESTRE V SEMESTRE VI 

Língua Portuguesa V 3 60 Língua Portuguesa VI 3 60 

Matemática V 3 60 Matemática VI 3 60 

Física V 2 40 Física VI  2 40 

Sociologia III  2 40 Filosofia III 2 40 

Biologia III 4 80 Química Orgânica III 4 80 

Geografia III 4 80 História III 4 80 

Instalações Elétricas 4 80 Artes III 2 40 

Eletrônica Analógica II 3 60 Sistemas de Energia 2 40 

Acionamento de Máquinas 3 60 Automação Industrial 4 80 

Projeto Assistido por Computador 2 40 Projetos Eletroeletrônicos  4 80 

Língua Espanhola II** 2 40 Língua Espanhola III** 2 40 

Educação Física V* 2 40  Educação Física  2 40 

SUBTOTAL 34 680 SUBTOTAL 34 680 
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CARGA HORÁRIA OBRIGATÓRIA (Hora aula de 50 minutos) 3.840 

*EDUCAÇÃO FÍSICA (Oferta no contra-turno) - 

**LÍNGUA ESPANHOLA OPTATIVA PARA O ALUNO (Hora-aula de 50 minutos com oferta no contra-turno) 120 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO (Hora aula de 60 minutos) 3.300 
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7. OBJETIVOS E EMENTAS 

Quadro 1 – Objetivos e conteúdos das disciplinas de formação geral. 

DISCIPLINAS DA FORMAÇÃO GERAL 

OBJETIVOS EMENTAS 

LÍNGUA PORTUGUESA 

LÍNGUA PORTUGUESA I – 60h 

Desenvolver a capacidade de pensar a 
linguagem, por meio do reconhecimento e uso de 
diferentes formas de comunicação e de estudos 
de normas gramaticais;  
Levar à compreensão dos processos de 
formação da cultura portuguesa, através de 
estudos sobre sua história literária. 

Linguagem. Elementos da comunicação. 
Fonologia. Ortografia. O que são gêneros 
textuais e gêneros literários. O que é Literatura. 
Literatura Portuguesa. Tipologia textual. 

LÍNGUA PORTUGUESA II – 60h  

Desenvolver no aluno a capacidade de pensar a 
linguagem, por meio do reconhecimento e uso de 
diferentes formas de comunicação e de estudos 
de normas gramaticais bem como levá-lo à 
compreensão dos processos de formação da 
cultura brasileira, através de estudos sobre a 
história literária do Brasil e de Portugal. 

Acentuação gráfica e ortografia. Estrutura das 
palavras. Processos de formação de palavras. 
Literatura do Quinhentismo ao Arcadismo. 
Redação. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA III – 60h  

Desenvolver no aluno a capacidade de pensar a 
linguagem, por meio do reconhecimento e uso de 
diferentes formas de comunicação e de estudos 
de normas gramaticais bem como levá-lo à 
compreensão dos processos de formação da 
cultura brasileira, através de estudos sobre a 
história literária do Brasil e de Portugal. 

Classes de palavras variáveis: do substantivo ao 
verbo. Romantismo no Brasil e em Portugal: 
prosa e poesia. Realismo/Naturalismo no Brasil e 
em Portugal. Redação. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA IV – 60h  

Desenvolver no aluno a capacidade de pensar a 
linguagem, por meio do reconhecimento e uso de 
diferentes formas de comunicação e de estudos 
de normas gramaticais bem como levá-lo à 
compreensão dos processos de formação da 
cultura brasileira, através de estudos sobre a 
história literária do Brasil e de Portugal. 

Categorias gramaticais invariáveis: advérbio, 
preposição, conjunção e interjeição. 
Parnasianismo. Simbolismo. Redação: crítica, 
editorial. Texto dissertativo. 

LÍNGUA PORTUGUESA V – 60h  

Desenvolver no aluno a capacidade de pensar a 
linguagem, por meio do reconhecimento e uso de 
diferentes formas de comunicação e de estudos 
de normas gramaticais bem como levá-lo à 
compreensão dos processos de formação da 

Sintaxe.Orações coordenadas e subordinadas. 
Vanguardas Europeias. Pré-Modernismo no 
Brasil. Modernismo 1ª fase. Sinais de Pontuação. 
Dissertação 
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cultura brasileira, através de estudos sobre a 
história literária do Brasil e de Portugal. 

LÍNGUA PORTUGUESA VI – 60h  

Desenvolver no aluno a capacidade de pensar a 
linguagem, por meio do reconhecimento e uso de 
diferentes formas de comunicação e de estudos 
de normas gramaticais bem como levá-lo à 
compreensão dos processos de formação da 
cultura brasileira, através de estudos sobre a 
história literária do Brasil e de Portugal. 

Concordância nomina e verbal. Regência 
Nominal e verbal. Crase.  Colocação Pronominal. 
Modernismo 2ª e 3ª fases. Pós-Modernismo. 
Literatura africana de língua portuguesa: Angola, 
Moçambique e Cabo Verde. 

INGLÊS 

INGLÊS I – 40h  

Compreender registros linguísticos e formações 
estruturais em Língua Inglesa a partir de leitura, 
de atividades áudio-orais e de produções textuais 
em nível básico, com iniciativa e autonomia. 

- Importância da Língua Inglesa no atual cenário 
mundial; 
- Vocabulary; 
Greetings – Daysof the week – Seasons – 
Months – Nations and Nationalities – Numbers – 
places in the city – Parts of the body – Parts of 
the family – Parts of the house. 
- Grammar. 
Subject pronouns 
Verb to be – Present Tense 
Verb There to be 
Verb  To Have 
Simple Present 
Object pronouns 
Present Continuous 
Simple Past – Regular and Irregular Verbs 
Possessive Adjectives 
Imperative Form 

INGLÊS II – 40h  

Compreender registros linguísticos e formações 
estruturais em Língua Inglesa a partir de leitura, 
de atividades áudio-orais e de produções textuais 
em nível pré-intermediário, com iniciativa e 
autonomia. 

- Grammar 
Past Continuous 
Simple Future 
Immediate Future 
Possessive Adjective Pronouns 
Possessive Pronouns 
Reflexive Pronouns 
Genitive case 
Adjectives 
Comparisons 
Indefinite pronouns 
HOW + adjective 
Modal verbs: CAN – MUST - SHOULD 
-  Vocabulary 
Telling the time – The school (Subjects and 
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material) – Health problems – Holidays. 

INGLÊS III – 40h  

Compreender registros linguísticos e formações 
estruturais em Língua Inglesa a partir de leitura, 
de atividades áudio-orais e de produções textuais 
em nível intermediário, com iniciativa e 
autonomia. 
Ler e interpretar textos em Língua Inglesa, 
específicos da área profissional, utilizado 
técnicas de leitura. 

- Vocabulary // Técnicas de leitura: 
Reconhecimento de palavras cognatas, palavras 
repetidas, palavras conhecidas, informações não 
verbais e palavras chaves.  
- Grammar 
Present Perfect 
Present Perfect Continuous 
Past Perfect 

LÍNGUA ESPANHOLA 

LÍNGUA ESPANHOLA I – 40h  

Compreender as diferentes manifestações da 
cultura espanhola, valorizando as diferenças 
linguísticas que ocorre de país para país, que 
têm o espanhol como idioma oficial. 
Entender as regras gramaticais no que diz 
respeito ao uso dos pronomes pessoais, 
demonstrativos e possessivos, e ao uso dos 
verbos regulares. 

Variação Linguística. Pronomes Pessoais. 
Pronomes possessivos. Pronomes 
demonstrativos. Verbos regulares. 

LÍNGUA ESPANHOLA II – 40h  

Vivenciar as práticas de leitura e interpretação de 
textos em Língua Espanhola, as regras de 
acentuação gráfica e estudos de verbos 
irregulares no presente do indicativo e subjuntivo. 

Textos em Língua Espanhola para prática de 
leitura e interpretação. Acentuação gráfica. 
Verbos irregulares no presente do indicativo. 
Verbos no presente do subjuntivo. 

LÍNGUA ESPANHOLA III – 40h  

Entender as diferenças de uso de vocabulários 
no tocante aos vocábulos que diferem de gênero, 
semântica e sílaba tônica em espanhol, 
compreender o funcionamento interno da Língua 
espanhola, observando o uso dos verbos no 
futuro simples e condicional, ampliando o estudo 
de vocabulários em espanhol. 

Heterosemânticos, heterotônicos e 
heterogenéricos. Verbos no futuro simples. 
Verbos no futuro condicional.Estudo de textos 
para ampliar o vocabulários em Língua 
Espanhola. 

MATEMÁTICA 

MATEMÁTICA I – 60h  

Utilizar e interpretar enunciados e modelos 
matemáticos para resolução de situações-
problema que envolva medições e funções 
matemáticas. 
Ler e interpretar tabelas numéricas, gráficos, 
equações e sistemas de equações. 

Conjuntos; Conjuntos Numéricos; Função: 
domínio, contradomínio, imagem; Tipos de 
Funções: injetiva, sobrejetiva, bijetiva, par, ímpar; 
Função Composta; Função Inversa; Estudo do 
gráfico de uma função; Função afim; Função 
quadrática. 

MATEMÁTICA II – 60h  

Ler, interpretar e representar as funções 
matemáticas algebricamente e graficamente.  
Estabelecer conexões da trigonometria e a 
ampliação dos campos numéricos conforme a 

Função modular; Função exponencial; Função 

logarítmica; Trigonometria no triângulo e no ciclo; 

Números complexos. 
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necessidade de aplicação prática. 
Utilizar o conhecimento lógico para determinar se 

uma proposição é contraditória ou tautológica no 

cotidiano. 

MATEMÁTICA III – 60h  

Construir significados para os números naturais, 
inteiros, racionais e reais. 
Compreender o caráter aleatório e não-
determinístico dos fenômenos naturais e sociais 
e utilizar instrumentos adequados para medidas, 
determinação de amostras e cálculos de 
probabilidade para interpretar informações de 
variável apresentadas em uma distribuição 
estatística. 

Progressão Aritmética (P.A.). Progressão 

Geométrica (P.G.). Polinômios. Equações 

Polinomiais. Análise Combinatória. 

Probabilidade. 

MATEMÁTICA IV – 60h  

Utilizar conhecimentos matemáticos de limites e 
derivadas na resolução de problemas. 

Matrizes, Determinantes, Sistema Linear, 
Limites, Derivadas, Integral. 

MATEMÁTICA V – 60h  

Utilizar o conhecimento geométrico para realizar 
a leitura e a representação da realidade e agir 
sobre ela. 

Geometria Plana. Geometria Espacial Métrica. 

Matemática Financeira. 

MATEMÁTICA VI - 60h  

Utilizar sistema de coordenadas para obter 
equações e inequações que representem 
determinados lugares geométricos. 

Geometria analítica plana: Ponto, Reta, 
Circunferência, Estatística Básica. 

FÍSICA 

FÍSICA I – 40h  

Utilizar a Cinemática Escalar e Vetorial para 
reconhecer os tipos de movimentos, situação de 
repouso, trajetória, referencial para compreensão 
dos fenômenos físicos presentes no dia-a-dia e 
resolver situações-problemas do cotidiano. 
Aplicar, em situações práticas do cotidiano os 
princípios da conservação da energia mecânica e 
da quantidade de movimento. 

Cinemática Escalar. Mecânica, conceitos básicos 
de Cinemática. Movimento uniformemente 
variado. Lançamento Vertical. Lançamento 
oblíquo e horizontal. Cinemática vetorial 
(Grandezas escalares e vetoriais). Grandezas 
Vetoriais. Movimento Circular. Composição de 
movimentos. 

FÍSICA II – 40h  

Relacionar os princípios da Dinâmica, 
identificando causas e consequências que 
incidem sobre um determinado corpo, em 
situações do cotidiano.   Aplicar as Leis de 
Newton para resolver e entender situações do 
cotidiano e da vida profissional; Apropriar-se dos 
conhecimentos das leis da gravitação universal e 
compreender, analisar os princípios básicos da 
Estática, compreendendo os princípios básicos 

Dinâmica. Os princípios da Dinâmica. Aplicações 
dos princípios da Dinâmica. Força de Atrito. 
Força centrípeta: Pêndulos e Rotor. Trabalho e 
potência. Energia Mecânica: Energia cinética e 
Energia potencial. Quantidade de movimento e 
impulso. Estática dos corpos sólidos. Estática 
dos fluidos (Hidrostática). Gravitação universal.  
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de estática dos fluidos para aplicá-los em 
situação problemas relacionando-os ao cotidiano. 

FÍSICA III – 40h  

Compreender os fenômenos térmicos e 
relacioná-los com situações do dia-a-dia; 
Apropriar-se dos conhecimentos da termometria, 
da calorimetria e da transferência de calor para 
aplicá-los em situações problemas, relacionando-
os ao cotidiano. 

Termologia. Dilatação térmica. Calorimetria. 
Transmissão de calor. Mudança de fase. 

FÍSICA IV – 40h  

Apropriar-se dos conhecimentos dos gases ideais 
e das leis da termodinâmica para aplicá-los em 
situações-problemas, relacionando-os ao 
cotidiano. 

Estudo dos gases. Termodinâmica.  

FÍSICA V – 40h  

Compreender e analisar os princípios básicos e 
as leis de reflexão e refração da óptica 
geométrica em situações-problemas 
relacionando-os ao cotidiano. 

Óptica Geométrica. As leis da reflexão e os 
espelhos planos. As leis da reflexão e os 
espelhos esféricos. Refração da luz. Lentes 
esféricas. Instrumentos Ópticos. 

FÍSICA VI – 40h  

Obter noções básicas do movimento oscilatório, 
dos princípios de propagação das ondas e da 
Física moderna para aplicá-los em situações-
problemas relacionando-os ao cotidiano. 
Reconhecer a importância e utilização dos 
fenômenos ópticos, das ondas eletromagnéticas 
e sonoras. 
Caracterizar os campos eletromagnéticos e 
compreender a relação entre eletricidade e 
magnetismo. 

Ondulatória. Ondas. Acústica (Ondas Sonoras). 
Eletromagnetismo. Força magnética. Indução 
eletromagnética. Corrente alternada. Física 
Moderna. Teoria da Relatividade Especial. Teoria 
Quântica. Física Nuclear. 

QUÍMICA 

QUÍMICA GERAL – 80h  

Compreender os princípios da Química básica, 
utilizando conceitos que regem as 
transformações químicas, e percebê-la como 
uma ciência de aplicabilidades cotidianas. 

Grandezas físicas e propriedades da matéria; 
Substâncias, misturas e separação de misturas; 
Estrutura atômica; Tabela periódica. Ligações 
químicas. Funções inorgânicas. Reações 
químicas. Estudo dos gases. Estequiometria. 

FÍSICO-QUÍMICA – 80h  

Reconhecer grandezas significativas, etapas e 
propriedades dos materiais, relevantes para 
analisar e compreender os processos que 
ocorrem nos sistemas naturais e tecnológicos. 

Soluções e Propriedades Coligativas. Cinética 
Química. Termoquímica. Equilíbrio químico. 
Eletroquímica. 

QUÍMICA ORGÂNICA – 80h  
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Ampliar as possibilidades de representações, 
servindo-se da linguagem química, exercitando a 
representação simbólica e traduzindo–a para os 
fenômenos e as transformações químicas da 
natureza. 

Radioatividade. Introdução à Química Orgânica. 
Hidrocarbonetos. Funções orgânicas 
oxigenadas. Compostos nitrogenados. 
Estereoquímica. Estrutura e Propriedades do 
compostos orgânicos. Reações orgânicas. 
Compostos orgânicos naturais e sintéticos. 

BIOLOGIA 

BIOLOGIA I – 80h  

Entender a importância da citologia, 
reconhecendo a integração e a funcionalidade 
dos componentes celulares para a formação dos 
tecidos e do ser vivo. 

Introdução à Biologia 
Citologia 
Histologia 
Embriologia 

BIOLOGIA II – 80h  

Compreender a classificação e as características 
biológicas dos organismos a partir dos aspectos 
morfológicos e funcionais. 
 

Vírus 
Nomenclatura dos organismos 
Classificação dos organismos em Reinos 
Anatomia e fisiologia animal e vegetal. 

BIOLOGIA III – 80h  

Compreender como ocorre o processo de 
transmissão de características genéticas entre os 
organismos. 
Assumir postura crítica sobre a teoria da 
evolução biológica a partir de fundamentos 
científicos.  
Compreender as trocas de energia e ciclagem de 
matéria entre os organismos e o ambiente 
abiótico. 

Genética 
Evolução 
Ecologia 
 

INFORMÁTICA 

INFORMÁTICA BÁSICA – 40h  

Identificar dispositivos que integram a Arquitetura 
de Computadores, entendendo suas funções, 
limitações e correlações. 

Conceitos básicos de computação; 
funcionamento básico do computador: hardware 
x software; conceitos básicos de hardware: 
processador, memória, placa-mãe, unidades de 
entrada/saída; conceitos básicos de software: 
software básico, aplicativo e utilitário. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

EDUCAÇÃO FÍSICA I – 40h  

Compreender as diferentes manifestações da 
cultura corporal, valorizando as diferenças de 
desempenho, linguagem e expressão. 
Assumir uma postura ativa na prática de 
atividades físicas, valorizando crescimento 
coletivo e a adoção de postura democrática.   

História da Educação Física. Atletismo. 
Manifestações Culturais e Expressão Corporal.   

EDUCAÇÃO FÍSICA II – 40h  

Vivenciar práticas corporais na forma de jogos, Neuróbica; 
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utilizando seus códigos, significados, regras e 
linguagens, correlacionando os jogos 
competitivos com os cooperativos e suas devidas 
implicações no mundo do trabalho, recriando 
possibilidades de crescimento coletivo e 
posicionamento crítico. 

Xadrez; 
Jogos Competitivos e Jogos Cooperativos; 
Ginástica. 
 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA III – 40h  

Vivenciar o esporte considerando diversas 
modalidades, fundamentos e regras, 
reconhecendo as características que revelam sua 
ligação com o modo de produção capitalista e 
estabelecendo postura crítica ao esporte de 
rendimento. 

Esportes individuais e coletivos; 
Esporte de rendimento e esporte; educacional; 
Esportes de aventura; 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA IV – 40h  

Compreender o funcionamento do organismo 
humano de forma a reconhecer e modificar as 
atividades corporais, valorizando-as como 
melhoria de suas aptidões físicas. 

Anatomia Humana; 
Fisiologia Humana; 
Dança; 

EDUCAÇÃO FÍSICA V – 40h  

Refletir sobre a cultura corporal a partir de bases 
científicas, adotando postura autônoma sobre a 
manutenção ou aquisição de saúde e qualidade 
de vida. 

Saúde e Qualidade de Vida. 
Transtornos alimentares; 
Princípios do treinamento desportivo. 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA VI – 40h  

Assumir uma postura autônoma para a melhoria 
da saúde e da qualidade de vida, reconhecendo 
e valorizando seu papel como cidadão e as 
implicações deste no mundo do trabalho. 

Programas de saúde e qualidade de vida; 
Lutas; 
Organização esportiva; 
Lazer. 

GEOGRAFIA 

GEOGRAFIA I - 80h  

Compreender a dinâmica do espaço geográfico 
utilizando códigos específicos da Geografia para 
identificação e interpretação da ocorrência de 
fenômenos humanos nas diferentes escalas 
geográficas, considerando as questões políticas, 
econômicas, sociais, culturais e demográficas em 
escala global. 
Identificar os componentes naturais do espaço 
geográfico, caracterizando sua dinâmica e 
influência nos arranjos espaciais. 

Espaço geográfico: território, paisagem, lugar e 
região. Localização geográfica. O espaço 
natural: estrutura geológica, relevo, clima, 
vegetação, solo e hidrografia. Degradação 
ambiental, biodiversidade e sustentabilidade dos 
ecossistemas naturais. Sistemas 
Socioeconômicos. Geopolítica. Dinâmica da 
População. Teorias demográficas. Estruturas da 
população mundial. Movimentos da população e 
sistemas. 

GEOGRAFIA II – 80h  

Compreender a organização do espaço 
geográfico brasileiro, com base na interação 
entre o os elementos do quadro natural e 
socioeconômico, destacando os arranjos 
espaciais resultantes, suas características e 

O Espaço Geográfico Brasileiro: localização; 
situação. Estrutura e dinâmica da geologia, 
relevo, solos, clima, vegetação e hidrografia. 
Domínios morfoclimáticos. População: dinâmica, 
composição, estrutura, distribuição e movimento. 
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conseqüências socioambientais. 
Compreender e caracterizar o processo de 
ocupação do espaço maranhense, identificando 
as ações e conseqüências socioambientais que 
tem marcado historicamente esse processo. 

 

Espaço agrário e espaço urbano. Atividade 
industrial. Fontes de energia. Relações 
comerciais. Transportes. Brasil e o mundo. 
Produção e gestão do espaço geográfico 
maranhense: localização e situação. O ambiente 
natural.  Espaço rural e urbano. Atividades 
econômicas maranhenses e potencialidades de 
desenvolvimento. 

GEOGRAFIA III – 80h  

Reconhecer a importância das atividades 
econômicas e suas conseqüências espaciais, 
políticas e ambientais na organização do espaço 
geográfico mundial. 
Identificar a importância da cartografia para a 
leitura, domínio e organização do espaço 
geográfico. 

Atividades agropecuárias. Atividades industriais. 
Fontes de energia. Urbanização. Geografia 
política e geopolítica. Velha e nova ordem 
mundial. Questões ambientais. Cartografia. 

HISTÓRIA 

HISTÓRIA I – 80 h  

Compreender o significado e a importância assim 
como as especificidades da pesquisa na 
disciplina História; entender a gênese e 
transformação das sociedades nômades, 
coletoras e agro-pastoris, bem como a 
organização de diferentes sociedades na cultura, 
na religião, na economia; problematizar a noção 
de conflito que envolve os conceitos de 
escravismo, servidão, gênero, diversidade 
cultural. 

Introdução ao estudo da história. Sociedades 
Originais do Solo Brasileiro (indígenas). As 
Origens da Humanidade. As Primeiras 
Sociedades. O Legado Cultural Greco-Romano. 
Feudalismo. Islamismo. Império Bizantino. 
Renascimento Cultural. Reforma e Contra 
Reforma. 

HISTÓRIA II – 80 h  

Identificar nos eventos históricos as relações no 
mundo do trabalho, da política, da economia, da 
religião, da sociedade e da cultura e suas 
relações com a formação dos estados, impérios e 
mundo moderno; relacionar a partir da ótica 
africana e indígena suas características 
étnicas/sociais e suas contribuições na 
construção da sociedade brasileira; compreender 
e contextualizar os elementos que marcaram o 
processo de ocupação, exploração e colonização 
da América Portuguesa relacionando com as 
principais mudanças no cenário mundial. 

O mundo Moderno: Absolutismo. Doutrina 
Mercantilista. Expansão Ultramarina. 
Colonização Espanhola e Portuguesa. 
Mercantilismo. Revolução Inglesa. Iluminismo. 
Revolução Industrial. Revolução Francesa. Brasil 
Colônia. Império Luso-Brasileiro. Escravidão no 
Brasil. Era Napoleônica. Imperialismo.  

 

HISTÓRIA III – 80 h  

Analisar a dinâmica dos principais 
acontecimentos que marcaram a história nacional 
e mundial de fins do século XIX e ao longo do 

Brasil na Primeira República; I Guerra Mundial; 
Revolução Russa de 1917; Crise de 1929; Os 
Regimes Totalitários na Europa; Governo de 
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século XX; entender os aspectos culturais que 
constituem as nacionalidades, os governos e os 
mercados no esboço do pós-colonialismo, pós-
imperialismo e globalização; problematizar a 
noção de paternalismo, populismo, 
antissemitismo, raça/etnia imperialismo, 
totalitarismo e neocolonialismo na 
contemporaneidade; 

Getúlio Vargas (1930-1945); Segunda Guerra 
Mundial.  
A Guerra Fria; Descolonização da África e da 
Ásia; Governos Populistas no Brasil; 
Experiências de Esquerda na América Latina; O 
Regime Autoritário no Brasil. 
Fim do Socialismo Real; A Redemocratização do 
Brasil; Globalização e Mundialização.  
África: Civilizações e Organizações Políticas 
Pós-Coloniais; A partilha da África; 
Descolonização; O Apartheid e a era Mandela. 

ARTE 

ARTE I - 20h  

Conhecer e analisar as manifestações artísticas e 
outras representações culturais de cada período 
histórico, distinguindo as linguagens e os estilos 
de arte, situando-os no contexto cultural, 
utilizando as possibilidades de leitura, fruição, 
análise estética e formal, articulando esses 
conhecimentos às possíveis produções artísticas.  

Entendendo a Arte. Arte na Pré-História. Arte na 
Idade Antiga. 

ARTE II – 40h  

Conhecer e analisar os movimentos, estilos e 
tendências artísticas de cada período histórico 
nas diversas linguagens da Arte, articulando 
esses conhecimentos às possíveis produções 
artísticas. 

Arte na Idade Média. Arte no Mundo Moderno. 
Arte no Mundo Contemporâneo. 

ARTE III – 40h  

Conhecer e analisar as manifestações artísticas 
brasileira de cada período histórico, distinguindo 
as linguagens e os estilos de arte, situando-as no 
contexto cultural. 

Arte Pré-Cabralina. Arte Europeia no Brasil. 
Barroco Brasileiro. Século XIX. O Movimento 
Modernista. Arte Contemporânea no Brasil. 
Novas Tecnologias. 

FILOSOFIA 

FILOSOFIA I – 40 h  

Articular, de maneira contextualizada e 
argumentativa, conhecimentos filosóficos, 
científicos, religiosos e modos discursivos com os 
componentes curriculares dos eixos tecnológicos, 
das Ciências da Natureza e das Ciências 
Humanas. 

Conhecimento: o que é conhecimento, a 
ideologia, a consciência mítica, do mito à razão e 
a reflexão filosófica. 
Ciência: o conhecimento científico, a ciência 
antiga e medieval, a revolução científica do 
século XVII e o método científico e tecnologia. 
Religião: essência, várias etimologias da palavra 
“religião”, o culto e o rito, o sagrado, os ídolos, a 
coletividade religiosa (Weber) e as formas 
simbólicas (Cassirer). 

FILOSOFIA II – 40 h  

Contextualizar conhecimentos filosóficos com os 
aspectos estéticos, culturais e do trabalho 

Unidade I: Estética. 
Conceito e concepções; 
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considerando a realidade sócio-política, histórica 
e cultural. 

Senso estético: o feio e o belo; 
A Estética e a Arte. 
Unidade II: Cultura. 
Conceito de Cultura; 
Relação entre as ações humanas e animais; 
“Mitos sobre a Cultura” (Etnocentrismo); 
Produção de Cultura e produção do trabalho. 
Unidade III: Trabalho. 
Trabalho e sociedade; 
Concepções de trabalho nas sociedades (ócio, 
trabalho como tortura, como disciplina); 
Trabalho e Alienação 
Tecnologia e Trabalho; 
A humanização pelo trabalho. 

FILOSOFIA III – 40 h  

Articular, de maneira contextualizada, ética e 
argumentativa os conhecimentos filosóficos 
relacionando-os à moral e à política. 

Unidade I: Princípios de sociologia e a sociedade 
humana. 
Fundamentos da Ética; 
Concepções Éticas; 
Relação entre Ética e Moral; 
Liberdade; 
A identidade do sujeito moral (corporeidade, 
amor, erotismo e morte); 
Bioética. 
Unidade II: Viver em sociedade. 
Concepções filosóficas de Política; 
O uso do Poder; 
A relação entre poder, estado e força; 
Desvios do poder; 
Democracia, Cidadania e Direitos Humanos. 

SOCIOLOGIA 

SOCIOLOGIA I – 40 h  

Identificar as contribuições da sociologia para a 
convivência humana e formação profissional. 

Princípios da Sociologia; 
Viver em sociedade; 
Instituições sociais e sociedades 
contemporâneas. 

SOCIOLOGIA II – 40 h  
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Ser capaz de reconhecer, aceitar e valorizar as 
diferentes manifestações culturais, relacionando 
os diversos fatores que influenciam a cultura com 
os sujeitos sociais que os produzem, de modo 
que se saibam quem se apropria e como se 
apropria dos elementos culturais constitutivos da 
cultura; 
Compreender que o trabalho é produto culturais 
resultante das ações de diferentes sujeitos 
sociais, construídos e transformados em razão da 
intervenção de diferentes fatores, bem como, ser 
capaz de analisar os impactos sociais 
provocados pelas diferentes formas de produção 
desenvolvidas sócio historicamente pelos seres 
humanos. 

A contribuição da Antropologia aos estudos da 
sociedade; 
Sociologia contemporânea; 
Trabalho e sociedade. 

SOCIOLOGIA III – 40 h  

Ser capaz de trabalhar com as diferentes 
concepções política, relacionando o 
desenvolvimento destas com os sujeitos sociais 
que os produzem, de modo que se saibam quem 
se apropria do Estado, como os sujeitos sociais 
se apropriam do poder e quais os impactos 
sociais provocados no exercício da cidadania 
numa perspectiva democrática e de 
transformação social.  

Poder, política e Estado; 
Direitos, cidadania e movimentos sociais; 
Mudança e transformação social.  

Quadro 2 – Objetivos e ementas das disciplinas de formação profissional. 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

MÓDULO I 

OBJETIVOS EMENTAS 

ELETRICIDADE – 60h 

Aplicar leis físicas para resolver problemas que 
envolvam fenômenos elétricos e magnéticos; 
Aplicar as leis que regem a eletrodinâmica para 
determinar e medir os valores das grandezas 
elétricas em circuitos resistivos. 

Eletrostática: eletrização, força elétrica, campo 
elétrico, potencial elétrico, trabalho de força 
elétrica. Eletrodinâmica: corrente elétrica, 
resistência elétrica, lei de Ohm, potência elétrica, 
resistores, associação de resistores, voltímetro e 
amperímetro, leis de Kirchhoff. Eletromagnetismo: 
campo magnético, força magnética, indução 
magnética. 

ELETRÔNICA DIGITAL – 80h 

Aplicar os conhecimentos da eletrônica digital 
em sistemas eletroeletrônicos. Analisar e 
sintetizar circuitos digitais. Entender os 
componentes digitais e suas aplicações em 
eletrônica digital. 

Sistemas de numeração. Introdução aos circuitos 
lógicos. Introdução ao laboratório de eletrônica 
digital. Análise de circuitos lógicos. Álgebra 
booleana. Síntese de circuitos lógicos. 
Simplificação usando álgebra booleana. 
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Minimização usando mapa V-K. Circuitos 
combinacionais. Circuitos somadores. 

HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO – 40h 

Adotar procedimentos prevencionistas para 
evitar situações de risco, condições inseguras e 
acidentes no ambiente de trabalho, 
interpretando e aplicando a legislação e as 
normas técnicas referentes à saúde e à 
segurança do trabalho, inerentes à área de 
eletricidade. 

Riscos Ambientais. Instalações e serviços em 
eletricidade – NR-10. Causas e Consequências 
dos Acidentes de Trabalho. Medidas de proteção 
individual e coletiva – NR-06. Comissão interna de 
prevenção de acidentes – CIPA – NR-05. NRs do 
Ministério do Trabalho e Emprego. Técnicas de 
prevenção e combate a incêndios – NR-23. 

MÓDULO II 

ANÁLISE DE CIRCUITO CC/CA – 100h 

Interpretar circuitos elétricos e eletrônicos. 
Ler e interpretar catálogos, manuais e tabelas. 
Avaliar recursos de informática e suas 
aplicações em análise de circuitos. 

Corrente e tensão. Resistores. Análise de malhas. 
Capacitores em CC. Indutor em CC. Onda 
senoidal e cossenoidal. Fasores. Circuitos em 
corrente alternada. Análise de malhas. Teoremas 
de análises de circuitos. Potência em CA. Circuitos 
polifásicos. 

INFORMÁTICA APLICADA – 60h 

Desenvolver algoritmos e programas utilizando-
se de linguagem C++ por meio de apresentação 
teóricos e da utilização dos recursos disponíveis 
no laboratório. 

Fundamentos de C++. Tipos de dados e 
operadores. Instruções de controle de programas. 
Vetores, matrizes e ponteiros. Métodos. 
Programação orientada a objetos.  

INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA – 40h 

Conhecer e aplicar os princípios de 
funcionamento de instrumentos elétricos e 
eletrônicos. 

Princípio de funcionamento: galvanômetro, 
ohmímetro (analógico/digital), voltímetro 
(analógico/digital), amperímetro (analógico/digital), 
tipos de erros e aplicações, geradores de funções, 
osciloscópios, freqüencímetros, capacímetros, 
megômetros, terrômetros. 

MÓDULO III 

ELETRÔNICA ANALÓGICA I – 80h 

Conhecer as principais características e 
propriedades dos componentes eletrônicos. 
Analisar circuitos eletrônicos. 

Diodos Semicondutores. Aplicações do diodo. 

Transistor TJB. Transistor de efeito de campo. 

Transistor MOSFET. Projetos eletrônicos com 

diodos e transistores TJB. Amplificadores de 

Potência. 

MICROPROCESSADORES – 60h 

Conhecer a arquitetura interna e funcionamento 
de Microcontroladores. 
Programar os Microcontroladores em linguagem 
C++. 

Memórias Semicondutoras. Arquitetura interna dos 
Microcontroladores. Arquitetura interna dos 
Microprocessadores. Linguagem de Programação 
C++ para os Microcontroladores. 

DESENHO TÉCNICO – 60h 

Desenhar componentes eletroeletrônicos. 
Projetar, desenhar, ler e interpretar diagramas 
de circuitos eletroeletrônicos. 

Simbologia de componentes. Diagramas elétricos. 
Circuito impresso. Projeto de circuitos 
eletroeletrônicos.  
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MÓDULO IV 

ELETRÔNICA DE POTÊNCIA – 80h 

Interpretar circuitos eletroeletrônicos com 
dispositivos semicondutores de controle de 
potência. 
Conhecer e analisar circuitos retificadores 
controlados e não controlados. 
Analisar e dimensionar circuitos de choppers e 
inversores. 

Dispositivos semicondutores de quatro camadas. 

Tiristores. Chaves eletrônicas de potência. 

Controladores de Potência. Retificadores de 

Potência. Princípios do choppers DC básicos. 

Inversores básicos. 

 

MÁQUINAS ELÉTRICAS – 80h 

Compreender o princípio de funcionamento dos 
transformadores e das máquinas elétricas 
rotativas síncronas, assíncronas e CC e suas 
aplicações. 

Circuitos Magnéticos.Transformadores. Maquinas 
de CC. Máquinas Assíncronas. Máquinas 
Síncronas. 

MÓDULO V 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – 80h 

Conhecer dispositivos elétricos prediais e 
industriais e avaliar suas técnicas de 
funcionamento. 

Projetos de Instalações Elétricas Residencial, 
Dispositivos de seccionamento proteção e 
aterramento. Correção do fator de potência e 
instalação de capacitores.  Proteção contra 
descargas atmosféricas. Projeto e instalações 
para força motriz. 

ELETRÔNICA ANALÓGICA II – 60h 

Analisar circuitos eletrônicos amplificadores. 
Analisar circuitos osciladores. 

Amplificadores Operacionais. Filtros Elétricos. 
Realimentação e Circuitos Osciladores.  

ACIONAMENTO DE MÁQUINAS – 60h 

Conhecer os dispositivos de acionamentos, 
dimensionar e executar a instalação das chaves 
de partidas dos motores elétricos. 

Dimensionamento das chaves de partidas de 
motores de indução. Princípios gerais e aplicações 
das chaves de partida eletrônica: soft starter e 
inversores de frequência. 

PROJETO ASSISTIDO POR COMPUTADOR – 40h 

Compreender a configuração, interface e 
coordenadas do programa CAD para facilitar a 
operacionalização dos  desenhos, reconhecer 
os comandos de visualização. Precisão, criação. 
Modificação e dimensionamento de objetos para 
a realização de projetos arquitetônicos em geral. 

Configuração do programa CAD. Comandos de 
criação e salvamento. Coordenadas. Comandos 
de visualização de desenhos na tela. Comandos 
de precisão de desenhos. Comandos de criação 
de objetos gráficos.Comandos de modificação de 
propriedades de objetos. Comandos de 
informações sobre os desenhos. Aplicação do 
programa: Execução de desenhos de instalação 
elétrica. 

MÓDULO VI 

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL – 80h 

Compreender os fundamentos de automação 
industrial; 
Compreender os fundamentos e aplicações de 
automação inteligente. 

Conceitos básicas de controle automático. 
Características de processos industriais. 
Controladores Programáveis Industriais. Sistemas 
de supervisão em Automação. 
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SISTEMAS DE ENERGIA – 40h 

Identificar os tipos de usinas de energia elétrica 
e as proteções aplicadas aos geradores de 
energia. 
Conhecer o processo de transmissão de 
energia, identificando os equipamentos, 
estruturas e proteção, bem como os 
mecanismos de funcionamento e procedimentos 
de manutenção. 
Conhecer o sistema elétrico de distribuição, 
identificando as características de consumo, 
faturamento, tipos de fornecimento e de perdas 
elétricas. 

Sistema de energia elétrico brasileiro. Geração de 
energia. Tipos de usinas. Proteção nos sistemas 
elétricos. Subestações de energia. Transmissão 
de energia. Conservação e redução das perdas. 
Normas técnicas. Distribuição de energia. 

PROJETOS ELETROELETRÔNICOS - 80h 

Proporcionar o conhecimento dos conceitos 
básicos de eletrônica (Física de semicondutores, 
diodos e transistores bipolares de junção, 
tiristores etc.), proporcionando conhecimentos 
para análise e projeto de circuitos eletrônicos 
utilizando esses componentes, visando 
aplicação prática na operação e manutenção 
dos sistemas industriais;  
Prover os princípios de constituição e 
funcionamento dos principais dispositivos 
semicondutores. Explorar a análise e o projeto 
de circuitos eletrônicos básicos utilizando os 
dispositivos estudados;  
Desenvolver habilidades de trabalho em equipe 
e de auto-aprendizagem a partir da solução de 
problemas. 

Projetos de Circuitos à Base de Semicondutores: 
diodos, transistores TJB, TEC e MOSFET. 
Projetos de Circuitos Acionados por Tiristores: 
SCR, Triac, Diac, etc. Outros dispositivos de 
automação: UJT, TPC e NTC, LDR, relés etc. 
Análise de Desempenho de Circuitos Eletrônicos. 
Simulação de Circuitos em Softwares de 
Desenvolvimento. Circuitos acoplamento óptico. 
Chaves temporizadas, dimmer. Timer, sensor 
fotoelétrico, temporizadores, sensores de 
presença. Criação de Placas de Circuitos. Projetos 
de Circuitos Eletrônicos. 

8. SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO  

Em relação à avaliação da aprendizagem escolar, é preciso que se reflita sempre a respeito de 

que e de quem ela está a serviço. Como ação de transformação e de promoção social, a avaliação da 

aprendizagem escolar dá significado ao processo de ensino e aprendizagem e à relação professor- 

aluno. 

Em contraposição à concepção tradicional de avaliação (centrada, exclusivamente, na 

verificação dos conhecimentos “depositados” pelo professor junto ao aluno, de forma autoritária e 

bancária, como enfatizam Romão (1998) e Freire (2006), o IFMA Câmpus Timon opta por uma 

concepção de avaliação emancipatória, que, segundo Saul (2006), se caracteriza como um processo 

de descrição, análise e crítica de uma dada realidade, visando transformar essa mesma realidade. A 
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proposta ancora-se nos dimensionamentos conceituais de emancipação, de decisão democrática, de 

transformação e de crítica educativa. Assim, 

 

[...] a avaliação emancipatória está situada numa vertente político-pedagógica cujo interesse 
primordial é emancipador, ou seja, libertador, visando provocar a crítica, de modo a libertar o 
sujeito de condicionamentos deterministas. O compromisso principal desta avaliação é o de 
fazer com que as pessoas direta ou indiretamente envolvidas em uma ação educacional 
escrevam a sua “própria história” e gerem as suas próprias alternativas de ação. (SAUL, 2006, 
p. 61) 

 

Portanto, deve-se assumir uma postura que favoreça, efetivamente, a concepção emancipatória, 

levando-se em consideração que a avaliação concentra, de modo integrado, múltiplas funções: 

dialógica, diagnóstica, processual, formativa e somativa. 

Na função dialógica, a avaliação serve a um projeto pedagógico comprometido tanto com as 

variáveis do meio sociocultural no qual o educando se insere quanto com aquelas que determinam o 

modo de ser desse mesmo educando, a fim de possibilitar a emancipação do sujeito e, ao mesmo 

tempo, do seu meio (LUCKESI, 1994). Nesse sentido, “a avaliação deixa de ser um processo de 

cobrança para se transformar em mais um momento de aprendizagem, tanto para o aluno quanto para 

o professor” (ROMÃO, 1998, p. 59). 

Na função diagnóstica, avalia-se para identificar o nível de conhecimentos dos alunos quanto 

aos conteúdos conceitual, procedimental e atitudinal, a fim de detectar erros e buscar corrigi-los, 

considerando esses erros como ponto de partida para a evolução da aprendizagem do aluno. Não se 

avalia, portanto, para, tão somente, registrar o baixo desempenho do educando. 

Na função processual, reconhece-se que a aprendizagem não acontece de forma pontual, 

estática, mas em um constante movimento. A avaliação, sob essa perspectiva, busca priorizar a 

qualidade e a evolução da aprendizagem, isto é, o desempenho do aluno ao longo do período letivo, 

conforme orienta a LDB. Essa avaliação não se restringe apenas a uma prova ou um trabalho no final 

do processo, pois adotar a postura de avaliar o aluno apenas por meio de um instrumento com caráter 

de avaliação classificatória seria um ato reducionista do processo de ensino e aprendizagem. 

Na função formativa, objetiva-se possibilitar que o aluno vivencie a tomada de consciência da 

atividade que ele desenvolve. Trata-se da tomada de consciência tanto do seu próprio processo de 

construção do conhecimento quanto dos objetivos da aprendizagem, podendo o aluno, de forma 

consciente, participar da regulação da atividade. O aluno pode expressar seus erros, considerando que 

se encontra situado em um processo de construção do conhecimento elaborado, e suas limitações, 
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considerando que se encontra situado em um processo contínuo de acesso aos saberes, arquitetando, 

assim, alternativas na ressignificação do processo de ensino e aprendizagem. 

Na função somativa, expressa-se o resultado referente ao desempenho do aluno durante o 

desenvolvimento das unidades do período letivo, utilizando-se de instrumentos que possibilitem a 

mensuração da aprendizagem frente aos conteúdos específicos de cada disciplina, seguindo os 

critérios orientados pela Resolução nº 86/2011, em anexo. 

A sistemática de avaliação para as turmas ingressantes no Campus Timon a partir de 2012 é 

regulamentada pela Resolução nº. 086/2011, do Conselho Superior (CONSUP), do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. 

Segundo a Resolução nº. 086/2011, o processo de avaliação será desenvolvido ao longo de 

duas etapas, cada uma delas corresponderá a um bimestre do semestre letivo e elas serão 

determinadas pelo calendário escolar. O período de avaliações ficará a critério do professor. 

O resultado da avaliação da aprendizagem será registrado, ao final de cada etapa, obedecendo 

à escala de 0,0 (zero) a 10,00 (dez) pontos, com apenas uma casa decimal. 

Os alunos serão avaliados nos aspectos qualitativos e quantitativos com prevalência dos 

primeiros, onde as dimensões conceituais, procedimentos e atitudinais devem perpassar todo o 

processo buscando a reconstrução do conhecimento e o desenvolvimento de hábitos e de atitudes 

coerentes com a formação integral do sujeito. Para tanto, considera o aluno como ser criativo, crítico, 

autônomo e participativo. Nesse entendimento, a avaliação dos aspectos qualitativos compreende, 

além da acumulação de conhecimentos (o que remete para a avaliação quantitativa), o domínio do 

processo de aprendizagem, no que se refere a avanços e recuos, e as possibilidades de autoavaliação 

e de reorientação no processo. 

São instrumentos de avaliação da aprendizagem, dentre outros: atividades práticas, trabalhos 

de pesquisa, estudo de caso, simulações, projetos, situações-problema, elaboração de portifólios, 

relatório de atividades, provas escritas, seminários, resenhas e artigos. O período das avaliações ficará 

a critério do professor, porém os resultados, frequência, atividades realizadas deverão ser registrados 

no período destinado a cada etapa e o resultado das avaliações deverá ser comunicada aos alunos 

com antecedência, esclarecendo os critérios e requisitos necessários. 

Avaliar relaciona-se, pois, com a busca de uma aprendizagem com sentido para o educando e 

também para o educador, uma vez que este deve estar, constantemente, avaliando a sua prática 

pedagógica. Para tanto, o aluno tem o direito de saber que conteúdos são focados nos ambientes da 
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aprendizagem escolar, quais os objetivos do estudo desses conteúdos, quais as estratégias 

necessárias para que se possam superar as dificuldades apresentadas no processo e quais os critérios 

de avaliação que serão considerados. 

Ao aluno que não comparecer nas datas previstas para realização de um ou mais instrumentos 

avaliativos, terá direito de ser avaliado em nova data, a ser negociada com o professor da 

correspondente unidade curricular. O aluno que obtiver nota inferior a 7,0 (sete) na primeira etapa 

realizará atividades de reforço dentro do semestre letivo e, ao final desse, terá nova nota que 

substituirá a primeira. A nota substitutiva somente será registrada no lugar da primeira se for maior que 

esta. 

A média semestral será dada pela seguinte equação: 

Média semestral = nota da etapa 1 (ou nota do reforço) + nota da etapa 2 

2 

Será considerado aprovado o aluno que obtiver frequência igual ou superior a 75% (setenta e 

cinco por cento) do total de horas letivas do semestre, e média semestral, em cada disciplina, igual ou 

superior a 7,0 (sete).  

O aluno com média semestral entre 2,0 (dois) e 6,9 (seis vírgula nove) e frequência semestral 

igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento), fará recuperação final. 

A recuperação final será realizada logo após o encerramento do semestre letivo, sendo esse 

período composto por 5% (cinco por cento) da carga horária da disciplina para aulas e aplicação de um 

ou mais instrumentos avaliativos. 

A média final será dada pela seguinte equação: 

Média final = nota da recuperação final + média semestral 

2 

A média final deverá ser igual ou maior que 6,0 (seis) em cada uma das disciplinas de 

recuperação. 

O aluno que não obtiver aprovação em no máximo três componentes curriculares,(disciplinas) 

será promovido para o módulo seguinte, devendo cursar os componentes curriculares em dependência 

em turmas diferentes no prazo máximo de um ano. 

Ficará retido no módulo o aluno que: 

a. Ficar reprovado em mais de três disciplinas; 

b. Obtiver frequência semestral inferior a 75% (setenta e cinco por cento); 
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c. Reprovar na mesma disciplina em dois semestres consecutivos; 

d. Acumular reprovações em dois semestres consecutivos. 

Uma vez retido, o aluno cumprirá dependência(s), para cada disciplina, em, no máximo, um 

ano. O aluno retido cursará apenas a(s) disciplina(s) em que ficou reprovado, sendo aproveitadas as 

demais disciplinas em que foi aprovado. 

Os casos não contemplados na Resolução nº 86/2011 serão dirimidos pelo Conselho de Classe com as 

deliberações encaminhadas à Diretoria de Ensino. 

9. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES 

O aproveitamento  dar-se-á pelas seguintes vias: 

            A – Disciplinas concluídas com aprovação em cursos profissionalizantes do Eixo Controle e 

Processos Industriais ou Eixos afins que estejam correlacionadas ao perfil profissional estabelecido, 

mediante comprovação através de histórico escolar e que o tempo de conclusão não ultrapasse o limite 

de 05 anos; 

B – Conhecimentos adquiridos no exercício de atividades profissionais, mediante processo 

avaliativo determinado pelo coordenador do curso. 

10. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

O Campus Timon dispõe da seguinte infraestrutura e ambientes para a realização do 

Curso em Técnico em Eletroeletrônica na forma Integrada ao Ensino Médio. 

10.1 INSTALAÇÕES 

Quadro 3 – Descrição das instalações para funcionamento do curso. 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

AUDITÓRIO 01 

BIBLIOTECA 01 

LABORATÓRIOS COM BANCADAS DE TRABALHO E EQUIPAMENTOS 
ESPECÍFICOS: MATEMÁTICA, FÍSICA, QUÍMICA, BIOLOGIA, 
ELETRICIDADE, MECÂNICA, DESENHO TÉCNICO, METROLOGIA, 
DESENHO TÉCNICO E INFORMÁTICA. 

13 

SALA DE AULA 11 

SALA DE RECURSOS AUDIO-VISUAIS/NTI 01 

PARQUE POLIESPORTIVO COM GINÁSIO E PISCINA 01 
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10.1 EQUIPAMENTOS 

Quadro 4 – Descrição de equipamentos disponíveis para funcionamento do curso. 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Câmera Digital Cybershot, Sony, DSC-S3000 1 

Carteira Escolar (Art’móveis) 560 

Computador Desktop HP 90 

Condicionador de ar, 18.000 BTU, Komeco 7 

Condicionador de ar, 24.000 BTU, LG 5 

Condicionador de ar, 24.000 BTU, York 8 

Impressora HP Ploter 1 

Impressora Samsung Multifuncional, Monocromática, Laser, com fax 4 

Impressora Xerox Multifuncional, Colorida, Laser, com fax 1 

Netbook HP 1/03 026B/250 3 

Notebook HP ProBook 4430S 7 

Lousas digitais interativas com notebooks 14 

Computador interativo/projetor de multimídia (MEC/FNDE) 3 

Projetor Multimídia EPSON, Datashow 14 

Quadro de Aviso - Mural - 0,60 x 0,90 m 3 

Quadro de Aviso - Mural - 0,80 x 1,0 m 7 

Quadro de Vidro - Laboratório - 1,0 x 2,0 m 9 

Quadro de Vidro - Sala de Aula - 1,0 x 4,0 m 14 

TV 52" FHD, com conversor digital 1 

TV LCD, Toshiba, 42 x 650 4 

Ventilador de coluna Arge 30 

10.3. LABORATÓRIOS 

 Todos os laboratórios contam com uma área de aproximadamente 90m2 e estão estruturados 

para atender um quantitativo de 20 alunos. 

Quadro 5 – Descrição do laboratório de Medidas elétricas. 

MEDIDAS ELÉTRICAS 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Bancada de trabalho com assento para dois alunos 20 

Osciloscópio 20 

Gerador de sinais 20 

Fonte DC regulável simétrica 20 

Variador de tensão monofásico 20 

Variador de tensão trifásico 20 

Protoboard de 1920 pontos 20 

Multímetro digital 20 

Multímetro analógico 20 
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Amperímetro de bancada 20 

Voltímetro de bancada 20 

Wattímetro de bancada 20 

Miliamperímetro de bancada 20 

Milivoltímetro de bancada 20 

Cossifímetro de bancada 20 

Varímetro de bancada 20 

Medidor de kWh monofásico 05 

Medidor de kWh trifásico 05 

Galvanômetro de zero central 20 

Década resistiva 02 

Década indutiva 02 

Década capacitiva 02 

Transformador monofásico de múltiplo enrolamento 20 

Cabinho banana-banana de conexão múltipla. 400 
 

Quadro 6 – Descrição do laboratório de Eletricidade e Eletrônica. 

ELETRICIDADE E ELETRÔNICA 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Bancada de trabalho com assento para dois alunos 20 

Osciloscópio 20 

Gerador de sinais 20 

Fonte DC regulável simétrica 20 

Variador de tensão monofásico 20 

Protoboard de 1920 pontos 20 

Multímetro digital 20 

Multímetro analógico 20 

Osciloscópio analógico 02 

Estação de solda com controle de temperatura 20 

Estação para dessoldagem com pistola de sucção 20 

LCR meter 05 
 

Quadro 7 – Descrição do laboratório de Instalações elétricas. 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Alicate universal de 8” com cabo isolado – 1000V 20 

Alicate de bico chato longo de 6” com cabo isolado – 1000V 20 

Alicate descascador de fios, de 6” com cabo isolado – 1000V 20 

Alicate de corte diagonal de 6” com cabo isolado – 1000V 20 

Alicate de bico redondo de 6” com cabo isolado – 1000V 20 

Chave de fenda ¼” x 8”, com haste isolada – 1000V 40 

Chave de fenda 3/16” x 8”, com haste isolada – 1000V 20 

Chave de fenda 1/8” x 8”, com haste isolada – 1000V 20 

Chave de fenda cruzada de ¼” x 8”, com haste isolada – 1000V 04 
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Chave de fenda cruzada de 3/16” x 8”, com haste isolada – 1000V 20 

Chave teste neon 20 

Faca laminada reta para eletricista 20 

Multímetro digital 20 

Maleta de nylon para ferramentas do eletricista 20 

Volt-amperímetro alicate digital 20 

Posto de trabalho em 04 (quatro) faces, com capacidade para 02 
(dois) alunos com os seguintes itens instalados e embutidos: 
Quadro de distribuição para 12 (doze) disjuntores + DR, com 
barramento de neutro e de terra, caixas 4x2”, caixas octogonais 
4x4” e tubulação tipo eletroduto de PVC ¾” 

20 

Quadro 8 – Descrição do laboratório de Máquinas elétricas. 

MÁQUINAS ELÉTRICAS 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Transformador trifásico de enrolamento múltiplo 20 

Transformador monofásico de enrolamento múltiplo 20 

Motor elétrico de indução trifásico, 220/380V, 2 polos, rotor gaiola 
de esquilo 

05 

Motor elétrico de indução trifásico, 380/660V, 2 polos, rotor gaiola 
de esquilo 

05 

Motor elétrico de indução trifásico, 220/380/440V, 4 polos, rotor 
gaiola de esquilo 

05 

Motor elétrico de indução trifásico dahlander 05 

Motor elétrico de indução trifásico de anéis 05 

Motor elétrico de indução trifásico de enrolamentos separados 05 

Volt-amperímetro alicate digital 20 

Tacômetro digital 05 

Multímetro digital 20 

Fasímetro 05 

Wattímetro alicate 05 

Alternador trifásico 04 

Máquina CC – gerador 04 

Máquina CC – motor 04 

Motor monofásico de fase dividida 08 

Quadro 9 – Descrição do laboratório de Acionamentos elétricos. 

ACIONAMENTOS ELÉTRICOS 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Bancada didática com 02(dois) postos de trabalho, com capacidade 
para atender 04(quatro) alunos 

10 

Kit de contatores 10 

Kit de relés térmicos 10 

Kit de botoeira NA 10 
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Kit de botoeira NF 10 

Kit de relé de tempo com retardo na energização 10 

Kit de relé de tempo com retardo na desenergização 10 

Kit de relé falta-de-fase 10 

Kit de relé sequência de fase 10 

Kit de lâmpadas de sinalização 10 

Kit de disjuntor tripolar termomagnético 10 

Kit de disjuntor monopolar termomagnético 10 

Motor trifásico rotor gaiola 10 

Motor trifásico dahlander 10 

Kit com autotransformador de partida 05 

Módulo de treinamento em chave de partida soft-starter 05 

Módulo de treinamento em conversor de frequência 05 

Quadro 10 – Descrição do laboratório de manutenção elétrica industrial. 

MANUTENÇÃO ELÉTRICA INDUSTRIAL 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Bancada didática para montagem, teste e reparo de máquinas 
elétricas 

08 

Conjunto de chaves de boca fixa 08 

Conjunto de chaves de estrias 08 

Conjunto de chaves tipo canhão 08 

Conjunto de chaves de fenda 08 

Conjunto de chaves de fenda fixa 08 

Conjunto de chaves L tipo allen 08 

Conjunto de chaves L perfil torx 08 

Conjunto de saca-pino paralelo 08 

Conjunto de punção de centro 08 

Martelo de borracha 08 

Martelo tipo bola 08 

Martelo de acetato 08 

Martelo de nylon 08 

Macete plástico 08 

Saca-polias de três garras 08 

Saca-polias de duas garras 08 

Talhadeira com empunhadura 08 

Transformador trifásico a óleo 05 

Alternador trifásico 05 

Máquina CC – gerador 05 

Máquina CC – motor 05 

Motor elétrico CA rotor gaiola de esquilo 08 

Motor monofásico de fase dividida 08 

Motor trifásico de anéis 08 

Disjuntor a óleo classe 15 kV 05 
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Transformador de potencial – TP 05 

Transformador de corrente – TC 05 

Chave seccionadora classe 15 Kv 05 

Megôhmetro digital 05 

Volt-amperímetro alicate 08 

Wattímetro alicate 08 

Terrômetro digital 05 

Multímetro digital 08 

Quadro 11 – Descrição do laboratório de Eletrônica Digital, Microprocessadores e 

Controladores lógicos programáveis (CLPs). 

ELETRÔNICA DIGITAL, MICROPROCESSADORES E CLPs 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Software AUTOMATION STUDIO – biblioteca de pneumática; 
biblioteca de hidráulica; biblioteca de hidráulica 
proporcional; biblioteca de elétrica e eletrotécnica; biblioteca de 
eletrônica digital; biblioteca de PLC Ladder; biblioteca SFC-Grafcet; 
biblioteca de lista de materiais 

01 

Software FLUIDSIM 01 

Computador – configuração – processador Core2 Duo 2.0 GHz, 
memória RAM de 4 GB, disco rígido de 500 GB, monitor LCD de 19 
polegadas, teclado padrão ABNT2, mouse óptico, drive gravador de 
CD/DVD de 52x. 

20 

Módulo de controlador lógico programável (CLP) – características – 
modbus (mestre e escravo) incorporado; entradas rápidas até 100 
kHz; saída trem de pulso e PWM; função PID; comunicação entre 
TPW e PC através de RS232; memória de programa 8K e 16K 
(passos); unidades básicas de 30 pontos com capacidade de 
expansão analógica e digital; comunicação com IHM´s inteligentes 
(linha PWS) através do protocolo modbus; compatibilidade com 
módulos de expansão. 

05 

Sistema de treinamento em controlador lógico programável (CLP) – 
módulo controlador, interface de comunicação, simulador virtual 
para manufatura controlada 

05 

Bancada didática do tipo hidráulica 01 

Bancada didática do tipo eletrohidráulica 01 

Bancada didática do tipo pneumática 01 

Bancada didática do tipo eletropneumática 01 

Quadro 12 – Descrição do laboratório de Metrologia. 

METROLOGIA 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Paquímetro com resolução de 0,05 mm e 1/128” 20 

Paquímetro com resolução de 0,02 mm e 0,001” 20 
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Micrômetro 20 

11. ESTÁGIO CURRICULAR  

O Estágio não constitui componente curricular do curso Técnico em Eletroeletrônica na forma 

Integrada ao Ensino Médio. A oportunidade de estágio poderá, entretanto, ser proporcionada pelo IFMA 

- Campus Timon, por meio do Departamento de Extensão e Relações Institucionais (DERI), em 

conformidade com a lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de 

estudantes. 

12. PESSOAL TÉCNICO E DOCENTE 

O Campus Timon conta atualmente com um quadro de 89 servidores: 53 professores e 36 

técnicos administrativos. Dentre os docentes, 35 são do regime dedicação exclusiva, 17 trabalham em 

regime de 40h e 01 em regime de 20h semanais. Dentre os técnicos administrativos, temos 09 de 

classe “C” (assistentes de alunos, auxiliares em administração, auxiliar de biblioteca), 11 classe “D” 

(assistentes em administração, técnico de laboratório/marcenaria, técnicos em enfermagem, técnico em 

contabilidade e técnico em eletrotécnica) e 16 classe “E” (médico, enfermeira, médico veterinário, 

técnicos em assuntos educacionais, psicólogas, assistentes sociais, administradores, contadores e 

analista de tecnologia da informação). 

Quadro 13 – Descrição de pessoal técnico e docente. 

TAEs CLASSE “C” 

NOME CARGO 
REGIME DE 
TRABALHO 

FORMAÇÃO TITULAÇÃO 

Aciel Sousa 
Mendes 

Assistente de Alunos 40 horas/semana 
Bacharelado em 

Computação 
- 

Bruno Leonardo 
Noleto Silva 

Auxiliar de Biblioteca 40 horas/semana 
Graduação em 
Biblioteconomia 

- 

Camila Mara 
Rodrigues Silva  

Assistente de Alunos  40 horas/semana 
Graduada em 

Pedagogia  
- 

Fábbio Rocha 
Sampaio 

Assistente de Alunos 40 horas/semana 
Bacharelando em 

Direito 
- 

Francisco 
Adriano da Silva 
Abreu 

Auxiliar em Administração 40 horas/semana 
Licenciatura em 

Pedagogia 

Especialização em 
Docência do Ensino 

Superior 

Hélis Regina de 
Sousa Costa 

Assistente de Alunos 40 horas/semana 

Licenciatura em Normal 
Superior e  

Bacharelado em 
Ciências Contábeis 

Especialização em 
Gestão e Supervisão 

Escolar 

Jardhael 
Ricardo Moraes 

Assistente de Alunos 40 horas/semana 
Licenciatura em 

Matemática 
- 
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da Costa 

Jean Carlos 
Ribeiro Soares 

Auxiliar em Administração 40 horas/semana 
Bacharelando em 

Administração 
- 

Lúcia Helena 
Azevedo da 
Fonseca 

Auxiliar em Administração 40 horas/semana 
Graduada em 
Administração 

- 

TAEs CLASSE “D” 

NOME CARGO 
REGIME DE 
TRABALHO 

FORMAÇÃO TITULAÇÃO 

Andreia Vale De 
Sousa 

Assistente em Administração 40 horas/semana 
Licenciada em 

Educação Física 
- 

Aurélio de Brito 
Martins Veloso 
Filho 

Assistente em Administração 40 horas/semana Bacharelado em Direito - 

Beatriz Myrna 
da Silva Almeida 

Técnico em Enfermagem 40 horas/semana 
Bacharelado em 

Enfermagem 
- 

Carlos Gustavo 
Ferreira Sales 

Assistente em Administração 40 horas/semana 
Graduando em 

Ciências Contábeis 
- 

Diego Adriano 
Silva 

Técnico em Eletrotécnica 40 horas/semana 
Graduado em 
Matemática  

Mestrando em 
Matemática 

Kleber Craveiro 
da Cunha 

Técnico de Laboratório/ 
Marcenaria 

40 horas/semana 
Tecnólogo em 

Designer de Interiores 
- 

Pedro Alcântara 
Magalhaes da 
Costa 

Técnico em Contabilidade 40 horas/semana 
Bacharelado em 

Ciências Contábeis 
- 

Valéria 
Rodrigues Lima 

Assistente em Administração 40 horas/semana   

Vicente Borges 
Leal Neto  

Assistente em Administração 40 horas/semana 
Ensino Médio 

Completo 
- 

Vitorina Patrícia 
de Sampaio 
Barradas 

Assistente em Administração 40 horas/semana Licenciatura em Letras 
Especialização em 
Literatura Brasileira 

Welton 
Albuquerque 
Barros 

Técnico em Enfermagem 40 horas/semana 
Bacharelado em 

Enfermagem 
- 

TAEs CLASSE “E” 

NOME CARGO 
REGIME DE 
TRABALHO 

FORMAÇÃO TITULAÇÃO 

Caio Jansen 
Melo e Sousa 

Médico 20 horas/semana 
Bacharelado em 

Medicina 
Especialização em 

Oftalmologia  

Carmem Lúcia 
Félix da Silva 

Assistente Social 40 horas/semana 
Bacharelado em 
Serviço Social 

Especialização em 
andamento em 

Educação e 
Proteção Social 

Denyse Pontes 
Nunes Bezerra 

Técnico em Assuntos Educacionais 40 horas/semana 
Licenciatura em 

Pedagogia 
- 

Francisca 
Michelle Duarte 
Da Silva 
Campos 

Psicóloga 40 horas/semana 
Bacharelado em 

Psicologia 

Psicopedagogia 
Institucional e 

Clínica 

Iara Lúcia 
Rodrigues 

Administradora 40 horas/semana 
Bacharelado em 
Administração 

Especialista em 
Gestão Pessoas 
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Barbosa 

Jussandra de 
Meneses 
Borges 

Técnica em Assuntos Educacionais 40 horas/semana 
Licenciada em 

Letras  
- 

Layanne Lima 
Monte 

Enfermeira 40 horas/semana 
Bacharelado em 

Enfermagem 

Especialização em 
Obstetrícia e 

Neonatologia em 
Enfermagem 

Leidimar 
Lustosa Alves 
Feitosa 

Psicóloga 40 horas/semana 

Licenciatura em 
Biologia e 

Bacharelado 
Psicologia 

Especialização em 
Docência do 

Ensino Superior 

Luiz Antonio 
Silva Figueiredo 
Filho  

Médico Veterinário 40 horas/semana 
Bacharelado em 

Medic. Veterinária 
Doutorado em 
Ciência Animal 

Nayara Coelho 
da Costa 

Contadora 40 horas/semana 
Bacharelado em 

Contabilidade 
Especialização em 
Gestão e Finanças 

Patrícia 
Damasceno 

Técnica em Assuntos Educacionais 40 horas/semana 
Licenciatura em 

Pedagogia 

Supervisão 
Escolar, 

Psicopedagogia 
Clínica e 

Institucional e Uso 
de Mídias na 
Educação. 

Retieli de 
Oliveira Silva 

Técnico em Assuntos Educacionais 40 horas/semana 
Licenciatura em 

Pedagogia 

Especialista em 
Psicopedagogia e 

Supervisão Escolar 

Sérgio Alves de 
Sousa 

Contador 40 horas/semana 
Bacharelado em 

Contabilidade 
- 

Stênio Klaydson 
Alves de 
Andrade 

Analista de Tecnologia da Informação 40 horas/semana 
Tecnologia em 

Informática 
Especialista em 
Banco de Dados 

Suze Kely 
Aragão Ribeiro 

Administrador 40 horas/semana 
Bacharelado em 
Administração 

Especialista em 
Gestão na 
Educação 

Vilma Alves de 
Andrade Barros 

Assistente Social 40 horas/semana 
Bacharelado em 
Serviço Social 

Especialista em 
Saúde Mental na 

Adolescência 

PROFESSOR EFETIVO DE EBTT 

NOME ÁREA/DISCIPLINA 
REGIME DE 
TRABALHO 

FORMAÇÃO TITULAÇÃO 

Alcides 
Marangoni 
Junior 

Higiene e Segurança do Trabalho 
Dedicação 
Exclusiva 

Graduação em 
Engenharia 
Agronômica 

Especialização em 
Engenharia de 
Segurança do 
Trabalho e em 

Formação 
Pedagógica 
Profissional 

Alexandre 
Nojoza  Amorim 

Biologia / Meio Ambiente 
Dedicação 
Exclusiva 

Graduação em 
Ciências Biológicas 

e Graduação em 
Tecnologia em Meio 

Ambiente 

Doutorando em 
Desenvolvimento e 
Meio ambiente e 

Mestre em 
Desenvolvimento e 
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Meio ambiente 

André da Silva 
Dutra 

Educação Física 
Dedicação 
Exclusiva 

Licenciatura em 
Educação Física 

Especialista em 
Educação Física 

Escolar 

Antônio José 
Rodrigues da 
Silva 

Mecânica 
Dedicação 
Exclusiva 

Bacharelado em 
Engenharia 
Mecânica e 

Licenciatura em 
Matemática 

Especialista em 
Docência do 

Ensino Superior 

Antonio Jorlan 
Soares de 
Abreu  

Administração/Logística 
Dedicação 
Exclusiva 

Graduação em 
Administração de 

Empresas 

Especialização em 
Marketing 

Estratégico; em 
Didática 

Universitária; e em 
Gestão Pública. 

Araci de Oliveira 
Parente 

Materiais de Construção/Mecânica 
dos Solos/Tec. Construções  

40 horas/semana 
Bacharelado em 
Engenharia Civil 

- 

Carlene de 
Souza Bitu 

Fonoaudiologia  40 horas/semana Fonoaudiologia  
Mestrado em 
Farmacologia 

Clínica 

Carolina Pereira 
Nunes 

Educação 
Dedicação 
Exclusiva 

Licenciatura em 
Pedagogia e 

Bacharelado em 
Psicologia 

Especialista em 
Violência 

Doméstica contra 
Crianças e 

Adolescentes 

Cristiano 
Jackson da 
Costa Coelho 

Biologia/ Meio Ambiente 
Dedicação 
Exclusiva 

Bacharelado em 
Ciências Aquáticas 

Mestre em 
Sustentabilidade e 

Ecossistema 

Daiane da Silva 
Algarves 
Castelo Branco 

Informática/Desenvolvimento de 
Sistemas/Rede de Computadores 

40 horas/semana 
Graduação em 
Computação  

Especialização em 
Rede de 

Computadores 

Daniel 
Rodrigues dos 
Santos 
Pitombeira 

Microbiologia de Alimentos/Química 
Orgânica 

40 horas/semana 
Graduação em 
Licenciatura em 

Química 
- 

Danilo 
Mascarenhas 
Prado 

Construção Civil/Edificações 
Dedicação 
Exclusiva 

Bacharelado em 
Engenharia Civil 

Mestre em 
Estruturas 

Dastur Costa 
Campos 

Filosofia/Sociologia 
Dedicação 
Exclusiva 

Licenciatura em 
Filosofia 

Especialização em 
Educação 

Profissional 
Integrada à 

Educação Básica 
na Modalidade de 

Educação de 
Jovens e Adultos 

Deusdete de 
Sousa Brito 

Automação e Sistemas 
Microprocessados 

Dedicação 
Exclusiva 

Licenciatura em 
Física e  

Mestre em 
Engenharia de  

Eletricidade 

Edson da Silva 
Lira 

Matemática/Estatística 
Dedicação 
Exclusiva 

Licenciado em 
Matemática 

Mestre em 
Matemática 

Fernando 
Saraiva do Rêgo 
Júnior 

Matemática/Estatística 40 horas/semana 
Licenciatura em 

Matemática 

Especialização em 
Ensino de 

Matemática 
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Francisco 
Cristiano da 
Silva Macedo 

Informática 
Dedicação 
Exclusiva 

Licenciatura Plena 
em Computação 

Mestre em 
Ciências 

Francisco das 
Chagas da Silva 

Matemática/Estatística 40 horas/semana 
Licenciatura em 

Matemática 
Mestre em 
Matemática 

Francisco 
Nivaldo 
Monteiro 
Cardoso 

Informática 
Dedicação 
Exclusiva 

Tecnologia em 
Processamento de 

Dados 

Especialização em 
Informática 

Genésia da 
Silva Xavier  

Língua Portuguesa 
Dedicação 
Exclusiva 

Graduação em 
Letras – Português 

e em Teologia  
Mestre em Letras 

George Alex 
Pereira Lopes 

Língua Portuguesa / Língua 
Estrangeira Inglês 

40 horas/semana 
Graduação em 
Letras – Inglês 

- 

George Ventura 
Alves Neri 

Empreendedorismo/Marketing e 
Vendas 

Dedicação 
Exclusiva 

Bacharelado em 
Administração 

Especialista em 
Gestão 

Empresarial e 
Mestrando em 

Saúde Pública e 
Meio Ambiente 

Herbert José 
Aquino Sousa 

Física 40 horas/semana 
Licenciatura em 

Física 
Mestre em Física 

Herus Orsano 
Machado 

Administração 40 horas/semana 
Bacharelado em 
Administração  

Mestrando em 
Gestão Logística  

Irisnete Santos 
de Melo 

História 
Dedicação 
Exclusiva 

Licenciatura em 
História 

Mestre em História 

Izaque Eloi 
Campos Júnior 

Engenharia Elétrica/Máquinas e 
Instalações Elétricas 

Dedicação 
Exclusiva 

Graduação em 
Engenharia 

Industrial Elétrica 

Mestrando em 
Engenharia de 

Materiais 

Jacira Izidório 
de Moura  

Química 
Dedicação 
Exclusiva 

Licenciatura em 
Química 

Mestre em Química 

Jackellyne 
Geórgia Dutra e 
Silva Leite 

Biologia/ Melhoramento Genético 
Vegetal 

Dedicação 
Exclusiva 

Bacharelado em 
Ciências Biológicas 

Mestre em Saúde e 
Ambiente e 

Doutoranda em 
Engenharia e 

Ciência de 
Alimentos 

Janiel Sérgio de 
Sousa Guedes 

Física 
Dedicação 
Exclusiva 

Licenciatura em 
Física 

Especialização em 
Educação 

Profissional 
Integrada à 

Educação Básica 
na Modalidade de 

Educação de 
Jovens e Adultos 

João Guido 
Ayres Matos 
Filho 

Biologia/Meio Ambiente 
Dedicação 
Exclusiva 

Licenciado em 
Biologia e 

Bacharelado em 
Direito 

Especialização em 
Direito Processual 

Civil 

José Luís de 
Carvalho Bueno 

Geografia 
Dedicação 
Exclusiva 

Licenciado em 
Geografia 

Mestre em Meio 
Ambiente e 

Desenvolvimento 

Juliana Beatriz 
Sousa 

Química / Química Analítica 
Dedicação 
Exclusiva 

Bacharelado em 
Química 

Mestre em Química 
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Juliana Sales 
Viegas Castelo 
Branco 

Língua Portuguesa/Língua 
Estrangeira/Inglês 

40 horas/semana 

Licenciatura em 
Letras-Inglês e 

Bacharelado em 
Direito 

Mestre em 
Letras/Literatura e 

Especialista em 
Direito Público 

Juvenilson 
Costa 
Damascena 

Produção Mecânica, Metrologia e 
Mecânica Técnica 

Dedicação 
Exclusiva 

Graduação em Lic. 
em Matérias Esp. 
do Ensino médio  

Mestrando em 
Engenharia de 

Materiais 

Karen Sheron 
Bezerra 
Fonseca 

Geografia  40 horas/semana 
Graduação em 

Geografia  
- 

Luis Lira Leal Filosofia  
Dedicação 
Exclusiva 

Graduação em 
Filosofia e 

Bacharelado em 
Teologia  

Especialização em 
Ética e Filosofia 

Política 

Mackléia 
Mayara Oliveira 
da Silva 

Língua Portuguesa e Língua 
Estrangeira/Inglês 

Dedicação 
Exclusiva 

Licenciatura em 
Letras 

Português/Inglês 
Mestre em Letras 

Marcos Davi 
Soares 
Alcântara 

Materiais de Construção/Mecânica 
dos Solos/Tec. Construções 

40 horas/semana 
Bacharelado em 
Engenharia Civil 

- 

Maria das 
Graças do 
Nascimento 
Prazeres 

História 
Dedicação 
Exclusiva 

Licenciatura em 
História 

Mestre em História 

Marlene Sousa 
Silva 

Geografia 
Dedicação 
Exclusiva 

Licenciada em 
Geografia 

Especialista em 
Educação 

Ambiental e 
Mestranda 

Profissional em 
Práticas em 

Desenvolvimento 
Sustentável 

Odaléia Alves 
da Costa 

Educação 
Dedicação 
Exclusiva 

Licenciatura em 
Pedagogia 

Doutora em 
Educação 

Pablo Roberto 
de Sousa Neto 

Matemática 40 horas/semana 
Licenciatura em 

Matemática 
Mestre em 
Matemática 

Pastora Pereira 
Lima Neta 

Química 
Dedicação 
Exclusiva 

Licenciatura Plena 
em Química 

Mestre em Ciência 
e Tecnologia de 

Alimentos 

Patrícia Pereira 
dos Santos 

Des. Técnico/Topografia/Instalações 
Elétricas e Hidrossantária 

40 horas/semana 
Graduação em 

Engenharia Civil 
- 

Paulo Sérgio 
Machado Araújo 

Língua Portuguesa/Língua 
Estrangeira/Inglês 

40 horas/semana 
Licenciatura Plena 

em Letras 
Especialista em 

Língua Portuguesa 

Rafael 
Rodrigues De 
Moraes 

Química / Química Analítica 
Dedicação 
Exclusiva 

Bacharelado em 
Química  

Mestre em Química 

Rawlinson 
Medeiros 
Ibiapina 

Física 20 horas/semana 
Licenciatura Plena 

em Física 
Mestre em Física 

Roseane da 
Conceição 
Santos Serra 

Artes 
Dedicação 
Exclusiva 

Licenciatura Plena 
em Educação 
Artística com 

habilitação em Artes 
Plásticas e 

Graduanda em 

Especialista em 
História da Arte e 

Arquitetura e 
Mestre em 

Arqueologia  
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Arqueologia e 
Conservação da 

Arte Rupestre 

Sâmia Clara 
Rodrigues de 
Oliveira 

Zootecnia 40 horas/semana 
Bacharelado em 

Medicina 
Veterinária 

Doutora em 
Ciência Animal 

Sebastião 
Linhares 
Bezerra Júnior 

História  
Dedicação 
Exclusiva 

Graduação em 
Direito e em História  

Doutorando em 
Filosofia 

Contemporânea  

Sônia Maria 
Gonçalves 
Pereira 

Língua Estrangeira/Espanhol 
Dedicação 
Exclusiva 

Licenciatura Plena 
em Espanhol e 

Licenciatura Plena 
em Letras 
Português 

Especialista em 
Docência do 

Ensino Superior e 
em Letras 
Espanhol 

Talita Soares de 
Oliveira 

Educação Física 
Dedicação 
Exclusiva 

Graduação em 
Educação Física 

Mestranda em 
Ensino da Saúde 

Wesley de 
Sousa Santos 

Química 40 horas/semana 
Licenciatura em 

Química 

Especialização em 
Metodologias do 

Ensino da Química 

13. DIPLOMA 

O diploma de Técnico em Eletroeletrônica será expedido ao aluno que lograr aprovação em  

todas as disciplinas que integram a matriz curricular do Curso.  

No verso do diploma constarão os dados do registro do mesmo. O diploma será acompanhado 

do histórico escolar  no qual constará: o ano de conclusão e a carga horária do curso. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 
CONSELHO SUPERIOR 

 
RESOLUÇÃO Nº 86/2011, DE 05 DE OUTUBRO DE 2011. 

 
 

Aprova a Sistemática de Avaliação do Ensino nos 
Cursos Técnicos do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Maranhão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas 

atribuições consagradas na Lei nº 11.892/2008, com base na Portaria nº 30, de 7 de janeiro de 2009, 

publicada no Diário Oficial da União, de 8 de janeiro de 2009 ; e 

considerando a decisão do plenário deste Conselho Superior na 9ª Reunião Ordinária de 05 de 

outubro de  2011,  

             
RESOLVE 

 
 
Art. 1º. Aprovar a Sistemática de Avaliação do Ensino nos Cursos Técnicos do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, conforme anexo a  esta redação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Art. 2º . Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura. 
 
 

JOSÉ FERREIRA COSTA 
Presidente   
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ANEXO Á RESOLUÇÃO Nº 86 DE 05 DE OUTUBRO DE 2011 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 
 
 

PROPOSTA DO GRUPO DE TRABALHO  

REGULAMENTO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO–APRENDIZAGEM 
PARA OS CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO, NAS FORMAS INTEGRADAS AO MÉDIO, 

CONCOMITANTE E SUBSEQUENTE. 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

                                         

Art. 1º A avaliação, parte integrante do ato educativo, é entendida como um processo contínuo, 

cumulativo, abrangente, sistemático e flexível sendo um constante diagnóstico participativo na busca 

de um ensino de qualidade, resgatando-se seu sentido formativo e afirmando-se que ela não se 

constitui um momento isolado, mas onde se avalia toda a prática pedagógica. 

Art. 2º O processo de avaliação será desenvolvido ao longo de cada etapa, conforme a estrutura dos 

cursos e determinadas pelo calendário escolar. 

§ 1º Para os cursos anuais ou seriados, em quatro etapas, onde cada uma delas corresponderá a um 

bimestre do ano letivo; e 

§ 2º Para os cursos semestrais ou modulados, em duas etapas, onde cada uma delas corresponderá a 

um bimestre do semestre letivo. 

Art. 3º O resultado da avaliação da aprendizagem será registrado, ao final de cada etapa, obedecendo 

à escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos, com apenas uma casa decimal. 
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Parágrafo único: Os alunos serão avaliados nos aspectos qualitativos e quantitativos com prevalência 

dos primeiros, onde as dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais devem perpassar todo o 

processo. 

I – Considera-se como dimensão conceitual a aquisição das bases cientificas e tecnológicas de cada 

componente curricular; 

II - Considera-se como dimensão procedimental a capacidade de contextualização e/ou 

operacionalização dos conhecimentos adquiridos de acordo com o inciso I; 

III - Considera-se como dimensão atitudinal a incorporação de valores obtidos com aquisição das 

dimensões dos incisos I e II que implique uma ressignificação das práticas vivenciadas em sociedade. 

Art. 4º São instrumentos de avaliação da aprendizagem, dentre outros: 

I - Atividades práticas; 

II - Trabalhos de pesquisa; 

III - Estudo de caso; 

IV - Simulações; 

V - Projetos; 

VI - Situações-problema; 

VII - Elaboração de portfólios e relatórios de atividades; 

VIII - Provas escritas; 

IX - Seminários; e 

X - Resenhas e artigos. 

Art. 5º. A aplicação de qualquer instrumento avaliativo a ser realizada pelo professor deverá ser 

comunicada aos alunos com antecedência, esclarecendo os critérios e requisitos necessários. 

Parágrafo único. O caráter processual da avaliação permite também ao professor valer-se da 

observação e da auto avaliação como instrumentos avaliativos do aluno. 

Art. 6º Após as devidas análises e correções dos instrumentos avaliativos, o professor deverá entregá-

los aos alunos no prazo de até dez dias úteis após sua realização. 
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Parágrafo único. O aluno poderá, no momento da entrega das referidas avaliações, apresentar 

alegações e reclamações ao professor o qual deverá proceder às devidas orientações e 

encaminhamentos. 

Art. 7º O período das avaliações ficará a critério do professor, porém os resultados das atividades 

avaliativas deverão ser registrados no período destinado a cada etapa. 

Art. 8º. Constituir-se-á dever do professor:  

I - atualizar o diário no sistema acadêmico com registro dos conteúdos ministrados, frequências e 

atividades realizadas; e 

II - efetivar o lançamento da nota de seu componente curricular (disciplina) no sistema acadêmico e 

entregar cópia impressa à respectiva coordenação de curso, ou setor equivalente, ao final de cada 

etapa, de acordo com o prazo estabelecido no calendário escolar. 

Parágrafo único. As alterações necessárias de notas, frequências e/ou conteúdos somente poderão 

ser efetuadas pelo professor responsável diretamente no sistema acadêmico e/ou no diário impresso. 

Art. 9º O aluno que não comparecer nas datas previstas para realização de um ou mais instrumentos 

avaliativos adotados pelo professor, terá direito de ser avaliado em nova data, a ser negociada e 

acordada com o professor da correspondente unidade curricular.   

Parágrafo único. A nova data a que se refere o caput deste artigo não poderá ultrapassar o prazo de 

entrega do diário conforme inciso II do Art. 8º desta resolução. 

Art. 10. Na verificação da aprendizagem, a média do módulo/semestre ou a média da série/ano de 

cada disciplina será a média aritmética simples das notas registradas em cada etapa. 

Art. 11. Considerar-se-á aprovado o aluno que tiver frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco 

por cento) do total de horas letivas, conforme Parecer CEB-CNE nº12/1997, e alcançar média 

semestral ou anual, em cada disciplina, igual ou superior a 7,0 (sete). 

 

CAPÍTULO II 

DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO 
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Art. 12.  O aluno que obtiver nota inferior a 7,0 (sete) em uma das etapas, exceto a última, terá suas 

dificuldades de aprendizagem trabalhadas através de atividades de reforço ao longo do processo, 

dentro do semestre ou ano letivo, de modo que ao final desse período, o professor já disponha de uma 

nova nota que substituirá a nota da primeira etapa do semestre ou a menor nota das três primeiras 

etapas do ano letivo. 

§ 1º Após o lançamento da nota a que se refere o caput deste artigo far-se-á nova média aritmética 

simples do semestre (cursos modulados/semestrais), ou do ano (cursos seriados/anuais). 

§ 2º Considerar-se-á aprovado o aluno que alcançar nesta nova média semestral (cursos 

modulados/semestrais) ou anual (cursos seriados/anuais), valor igual ou superior a 7,0 (sete). 

Art. 13. Terá direito a submeter-se a recuperação final, o aluno que, após o registro da média prevista 

no artigo anterior, obtiver média igual ou superior a 2,0 (dois) e inferior a 7,0 (sete) em uma ou mais 

disciplinas e frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) no total de horas letivas. 

§ 1º Na recuperação final, o professor deverá utilizar um ou mais instrumentos avaliativos em 

conformidade com o que determina o Art. 4º desta resolução, em período a ser definido pelo calendário 

escolar. 

§ 2º As atividades da recuperação final deverão compreender um período não inferior a 5% (cinco por 

cento) da carga horária, prevista para a respectiva disciplina. 

§ 3º Após a recuperação final far-se-á a média final que será calculada a partir da nota da recuperação 

final e da média semestral ou anual, obtida após o reforço, como determina o § 1º do Art. 12º desta 

resolução. 

§ 4º Será considerado aprovado após a recuperação final, o aluno que obtiver média final igual ou 

maior que 6,0 (seis), em cada uma das disciplinas objeto de recuperação final. 

Art. 14.  O aluno que não obtiver aprovação em no máximo três Componentes Curriculares (disciplinas) 

será promovido para o módulo ou série seguinte, devendo cursar os componentes curriculares em 

dependência em turmas diferentes ou através programação especial de estudos, no prazo máximo de 

um ano. 

 

CAPÍTULO IV 
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DA RETENÇÃO NO MÓDULO OU SÉRIE 

Art. 15. Considerar-se-á retido no módulo ou série o aluno que: 

 

I. Obtiver frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas; 

II. Não obtiver aprovação em mais de três Componentes Curriculares (disciplinas); 

III. Acumular reprovação no mesmo componente curricular em dois semestres consecutivos; 

IV. Acumular disciplinas com aproveitamento inferior ao necessário para aprovação em dois 

semestres consecutivos. 

 

§ 1º O tempo máximo para cumprir a(s) dependência(s) em cada disciplina será de um ano, após a 

retenção. 

§ 2º O aluno que ficar retido no módulo cursará apenas a disciplina objeto de retenção, beneficiando-se 

do aproveitamento das disciplinas em que foi aprovado. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 16. Os casos omissos serão dirimidos pelo Conselho de Classe com as deliberações 

encaminhadas à Diretoria de Ensino. 

Art. 17. Este Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo CONSUP. 

Art. 18. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 
 

 


