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1. JUSTIFICATIVA 

 

O IFMA – Campus Santa Inês, encontra-se no município de Santa Inês que possui uma 

área de 407.681 km², distante de São Luís, a capital do Estado, aproximadamente 262 quilômetros. 

Está ligada a São Luís pela BR–316, BR-222 e a MA-320 e pela Estrada de Ferro Carajás (EFC) com 

acesso ao Porto do Itaqui (São Luis) e regiões das guseiras, aciarias e plantação de soja, no sul do 

Estado. O município é um dos vinte mais populosos do Maranhão, com uma população de 77.282 

habitantes, onde um total de 1483 empresas atuam na cidade empregando 9694 pessoas, segundo 

dados do IBGE. 

A expansão da rede federal de educação tecnológica tem influenciado diretamente, sob o 

ângulo do desenvolvimento social, as regiões onde a assistência formativo-escolar e a qualificação 

para o mundo do trabalho fora de um histórico quadro deficitário. Tem beneficiado, pois, centenas de 

adolescentes, jovens e adultos na escolha de caminhos até então não visualizados no horizonte. A 

experiência do Instituto Federal do Maranhão (IFMA) é ilustrativa nesse processo, pois sua expansão 

para o interior do Estado do Maranhão – sabidamente um Estado carente em políticas sociais – está 

germinando os frutos do desenvolvimento em nível regional, à medida que articula a qualificação 

profissional aos arranjos produtivos regionais e locais. 

 A produção acelerada de novos conhecimentos científicos e tecnológicos tem levado as 

organizações produtivas e as instituições formadoras de profissionais a avaliarem com mais frequência 

os métodos de produção, o processo de aquisição, produção e aplicação de conhecimentos, as relações 

trabalhistas entre empregado e empregador e, sobretudo, o perfil que o profissional deve possuir, não 

somente para atender às novas exigências, mas para conseguir manter-se inserido no mundo do 

trabalho propiciando o atendimento de expectativas pessoais, profissionais e institucionais. 

O IFMA, instituição educativa responsável pela formação de profissionais para atuarem 

nas diversas áreas e segmentos que compõem o mundo do trabalho, em atendimento a sua função 

social e ao que determina a LDB nº 9394/96, o Decreto Lei 5154/04, a Resolução nº04/99, o Parecer nº 

16/99 e o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos procedeu com a estruturação curricular do Curso de 

Eletroeletrônica. O processo de construção deste projeto partiu do estudo e análise dos indicadores: 

mercado de trabalho, organização curricular implantada no IFMA Campus Santa Inês, composição do 

corpo docente e infraestrutura disponível na instituição. 

O curso de Eletroeletrônica, modalidade integrado ao ensino médio, possibilitará aos jovens da 

região do Vale do Pindaré a formação básica e técnica, onde o aluno formado através dessa 

modalidade poderá prosseguir seus estudos em níveis mais avançados e também estará habilitado para 

ingressar no mercado de trabalho. Numa região onde a educação profissional técnica ainda é bastante 

limitada, tanto do ponto de vista da quantidade quanto da variedade de cursos, este se apresenta como 



 5 

uma nova opção, a qual possui uma quantidade pequena de profissionais habilitados em contraste com 

uma demanda de mercado. 

O mercado de trabalho apresenta indicadores de absorção do Técnico em Eletroeletrônica  

bastante significativos, uma vez que a área de atuação deste profissional é bastante diversificada e o 

Governo do Estado tem entre suas metas a ampliação do parque industrial com projetos industriais e de 

infraestrutura, orçados em mais de R$ 100 bilhões, entre recursos públicos e privados que estimam a 

geração de 240.000 empregos diretos e indiretos no período de 2010 a 2016, como a construção de 

uma Refinaria com capacidade para processar 600 mil barris de óleo por dia, a construção de uma 

malha de gasodutos que servirá como âncora na atração de investimentos em virtude da descoberta de 

uma grande reserva de gás natural no estado e uma política de apoio e valorização aos 

microempresários que muito tem contribuído para o surgimento de empresas de pequeno porte e o 

prestador de serviços enquanto profissional independente. 

Quanto à composição do corpo docente e técnico-administrativo, a instituição possui em 

seu quadro de servidores os profissionais que serão necessários para a implantação do curso, além de 

já ter solicitado novos servidores da área para consolidação do curso no Campus. 

As condições de infraestrutura em relação à sala de aula, laboratórios, oficinas e biblioteca, 

atendem, dentro dos limites indispensáveis, as condições para a oferta do curso, com exceção dos 

laboratórios que estão em processo de estruturação e compra de material, mas que estarão prontos até o 

segundo semestre de 2013. 

Diante do exposto, ratifica-se que a oferta do Curso Técnico em Eletroeletrônica atende 

aos requisitos legais estabelecidos. 

 

2. OBJETIVOS 

 

• Formar profissionais com Habilitação Técnica de Nível Médio em Eletroeletrônica; 

• Formar um profissional crítico, consciente de sua atuação no desenvolvimento de atividades 

de planejamento, elaboração e execução de projetos e instalações de redes elétricas 

residenciais, prediais e industriais, bem como execução de serviços de manutenção de 

máquinas e equipamentos eletroeletrônicos; 

• Atender a demanda do mercado local e regional de empresas de grande, médio e pequeno 

porte; 

• Formar profissionais com visão empreendedora e capacidade de autonomia para gerenciar 

sua própria empresa; 

• Promover a qualificação profissional de jovens e adultos para o exercício de atividades 

relacionadas à área de eletricidade. 
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3. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO DO TÉCNICO EM 

ELETROELETRÔNICA 

 

• Planejar e executar a instalação e manutenção de equipamentos e instalações 

eletroeletrônicas industriais, observando normas técnicas e de segurança.  

• Projetar e instalar sistemas de acionamento e controle eletroeletrônicos.  

• Elaborar, desenvolver e executar projetos de instalações elétricas em edificações em baixa 

tensão. 

• Atuar em atividades relacionadas a projetos e execução de comandos elétricos discretos e 

integrados (PLC); 

• Selecionar e utilizar instrumentos de medidas elétricas; 

• Auxiliar na elaboração de projetos, na implantação e na manutenção de sistemas de geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica; 

• Aplicar princípios gerais de administração e comercialização; 

• Correlacionar as técnicas de manutenção em função das características do processo e dos 

equipamentos; 

• Capacidade para trabalhar em equipe tendo em vista o aprimoramento do trabalho, o 

crescimento pessoal, profissional e institucional; 

• Analisar circuitos elétricos em CC e CA; 

• Compreender o contexto científico, tecnológico, econômico, político e social de sua área de 

atuação; 

• Capacidade para desenvolver atividades com segurança e responsabilidade; 

• Elaborar relatórios técnicos; 

• Capacidade de envolver-se na melhoria contínua da qualidade e introdução de novas 

tecnologias. 

 

4. REQUISITOS DE ACESSO 

 

O Curso Técnico em Eletroeletrônica na forma Integrada ao Ensino Médio, destinado a alunos 

que concluíram o Ensino Fundamental ou equivalente a este, terá as seguintes vias de acesso: 

a. Aprovação e classificação em processo seletivo aberto à comunidade, tendo como base de 

referência o desenvolvimento das competências e habilidades previstas para o Ensino 

Fundamental; 
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b. Solicitação de reabertura de matrícula, desde que seja comprovada a existência de vaga e 

cumprimento dos prazos estabelecidos pela instituição; 

c. Alunos transferidos de outros Institutos Federais de Educação, Centros de Educação 

Tecnológica, Escola Técnicas, desde que a transferência atenda os requisitos legais 

estabelecidos. 

 

5. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

A organização curricular propõe o desenvolvimento de conhecimentos profissionais 

sintonizados com o respectivo setor produtivo. Essa organização configurar-se-á numa abordagem 

interdiciplinar e contextualizada viabilizada pelo trabalho docente e técnico, desenvolvidos 

coletivamente e planejado previamente em pactuação com docentes e alunos. 

É necessária a articulação e interação de conhecimentos científicos, tecnológicos, culturais e 

humanísticos com o mundo do trabalho que exige a interdiciplinariedade como principio educativo. 

De acordo com o Art. 8º, §2º da Resolução CNE/CEB/04/99 os cursos poderão ser estruturados 

em etapas ou módulos , perfazendo um total de seis módulos que serão trabalhados em seis semestres 

letivos.  

Os módulos, de caráter interdependente, não possibilitam a certificação de qualificações 

profissionais e totalizam 4040 horas / aulas (fora o estágio supervisionado). 

O Estágio Supervisionado, componente curricular facultativo, terá a duração de 400h, podendo 

ser iniciado a partir do terceiro Módulo o qual poderá ser inserido no currículo do aluno. 

O currículo integrado busca estruturar-se em uma base curricular unitária em que estão 

inseridos o trabalho, a cultura, a ciência, a tecnologia, a mediação entre ciência e produção e a 

pesquisa como principio educativo. 
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO DE ELETROELETRÔNICA INTEGRADO 

 

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 

DISCIPLINA CH DISCIPLINA CH 

    

Artes I 40 Artes II 40 

Biologia I 40 Biologia II 40 

Sociologia I 40 Filosofia I 40 

Fisica I 40 Física II 40 

História I 40 História II 40 

Lingua portuguesa I 60 Lingua portuguesa II 60 

Matemática I 60 Matemática II 60 

Ingles I 60 Ingles II 60 

Quimica I 40 Quimica II 40 

Informática basica 40 Geografia I 60 

Desenho técnico 60 Introdução a administração 40 

Higiene e segurança do trabalho 40 Eletrônica I 60 

Educação física 80 Educação física 80 

Eletricidade 60 Análise de circuitos cc 60 

    

TOTAL 700 TOTAL 720 

 

3º SEMESTRE  4º SEMESTRE  

DISCIPLINA CH DISCIPLINA CH 

    

Biologia III 40 Biologia IV 40 

Fisica III 40 Fisica IV 40 

Geografia II 60 Geografia III 60 

História III 40 História IV 40 

Lingua portuguesa III 60 Lingua portuguesa IV 60 

Matemática III 60 Matemática IV 60 

Sociologia II 40 Filosofia II 40 

Educação física 80 Educação física 80 

Química III 40 Quimica IV 40 

Eletrônica digital I 40 Máquinas elétricas 60 

Análise de circuitos ca 60 
Instalações elétricas residenciais e 

prediais 
40 

Desenho assistido por computador(cad) 40 Eletrônica digital II 40 

Eletronica II 60 Instrumentação e controle 40 

Medidas elétricas 40 Rede de computadores 40 

TOTAL 700 TOTAL 680 

5º SEMESTRE 6º SEMESTRE 

DISCIPLINA CH DISCIPLINA CH 
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Biologia V 40 Biologia VI 40 

Fisica V 40 Física VI 40 

Geografia IV 60 História VI 40 

História V 40 Lingua portuguesa VI 60 

Lingua portuguesa V 60 Matemática VI 60 

Matemática V 60 Filosofia III 40 

Sociologia III 40 Quimica VI 40 

Química V 40 Educação física 80 

Educação física 80 Automação e plc 60 

Manutenção industrial 60 Sistemas de energia 60 

Microcontroladores 40 Eletronica de potencia 60 

Instalações elétricas industriais 60 Comandos elétricos 40 

    

    

TOTAL 620 TOTAL 620 
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NÚCLEO COMUM 

MÓDULO I 

DISCIPLINA COMPETÊNCIA C.H BASES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 

ARTES I 

✓ Analisar a evolução das Artes Cênicas através do 

olhar e do fazer artístico dos diferentes períodos 

históricos. 

 

✓ Analisar a evolução das Artes Visuais através do 

olhar e do fazer artístico dos diferentes períodos 

históricos. 

 

✓ Analisar a evolução da Música através do olhar e do 

fazer artístico dos diferentes períodos históricos. 

 

40 

1.História das Artes Cênicas 

▪ Pré-história 

▪ Idade Antiga 

▪ Idade Média 

▪ Civilizações Africanas e Indígenas brasileiras 

      2.História das Artes Visuais 

▪ Pré-história 

▪ Idade Antiga 

▪ Idade Média 

▪ Civilizações Africanas e Indígenas brasileiras 

3.História da Música 

▪ Pré-história 

▪ Idade Antiga 

▪ Idade Média 

▪ Civilizações Africanas e Indígenas brasileiras 

BIOLOGIA I 

 

✓ Reconhecer a existência de uma realidade invisível a 

olho nu, o mundo microscópico, que pode ser 

investigado cientificamente e incorporado às 

explicações sobre alguns fenômenos biológicos. 

40 

1.Biosfera e organização biológica  

▪ Características gerais dos seres vivos 

▪ Origem e evolução da vida 

▪ Humanidade e ambiente 

2.A química da vida 

▪ Composição inorgânica 

▪ Composição orgânica 

▪ Citologia 

▪ Envoltórios e componentes citoplasmáticos 

3.Metabolismo Energético 

▪ Fotossíntese e quimiossíntese 

▪ Respiração e fermentação 

SOCIOLOGIA I 
✓ Identificar as questões que norteiam a sociologia, 

dimensionando sua relevância para convivência 

humana. 

40 

1. As ciências sociais e seu papel na sociedade; 

Sociologia clássica: Augusto Comte, Émile Durkheim e 

Max Weber e a ação social; 
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2. Karl Marx e Friedrich Engels e as classes sociais; 

3. Conceitos sociológicos fundamentais; 

4. Conceituação básica Política, ideologia, poder, ética, 

Estado, governo Totalitarismo e democracia burguesa, 

Cidadania. 

FISICA I 

✓ Utilizar conceitos científicos básicos associados às 

Leis de Newton, equilíbrio de um sistema de forças, 

centro de gravidade, conservação de energia e da 

quantidade de movimento para realizar 

experimentações e registros de fatos e informações. 

 

 

✓ Utilizar conceitos científicos básicos associados à 

cinemática escalar e vetorial como: movimento, 

repouso, trajetória, referencial, MU, MUV e 

movimentos circulares. 

 

✓ Reconhecer na Física enquanto construção humana, 

aspectos de sua história e relações com o contexto 

cultural, social, político e econômico. 

 

40 

1. Mecânica – Cinemática 

▪ Cinemática Escalar 

▪ Estudo do Movimento Uniforme (MU) 

▪ Movimento com velocidade escalar variável 

(Movimento Uniformemente Variado – MUV) 

▪ Movimento Vertical no Vácuo; 

▪ Gráficos do MU e do MUV 

▪ Cinemática Vetorial 

▪ Movimento circular 

QUÍMICA I 

✓ Compreender códigos e símbolos da química, 

utilizando conceitos que regem as transformações 

químicas. 

 

 

✓ Compreender dados quantitativos, estimativas, 

medidas e relações proporcionais presentes na 

química. 

40 

1. Matéria e energia 

2. Elemento químico 

3. Teoria atômica 

4. Distribuição eletrônica 

 

 

HISTÓRIA I 

 

 

 

✓ Entender os principais elementos que marcaram a 

dinâmica das relações políticas, econômicas e sociais 

40 

 1.Introdução ao Estudo da História 

▪ Reflexão sobre a História 

▪ A origem do Homem e a sua evolução 

▪ A construção da História e as demais Ciências 

▪ Da Pré-História ao advento da Civilização 
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dos Estados e Impérios, percebendo suas 

especificidades, bem como suas contribuições para a 

construção do mundo contemporâneo. 

 

 

 

 2.Antiguidade Oriental 

▪ Egito  

▪ Mesopotâmia 

▪ Persas 

▪ As Civilizações 

LINGUA 

PORTUGUESA I 

 

 

✓ Compreender, produzir e analisar textos orais e 

escritos em Língua Portuguesa, considerando os 

vários discursos que circulam na prática social, bem 

como resgatar as produções artísticas em suas 

diversas modalidades. 

 

 

 

60 

1. Linguagem/Língua/Sociedade; 

2. Intertextualidade para a leitura e produção de textos; 

3. Gêneros textuais. Ortografia/Acentuação Gráfica; 

4. Cultura/Arte/Literatura; 

5. Funções da linguagem. Gêneros literários. Noções de 

versificação; 

6. A formação da língua e da literatura portuguesa; 

7. A primeira época medieval; 

8. A segunda época medieval: A prosa de Fernão Lopes/A 

poesia palaciana/O teatro de Gil Vicente; 

9. Classicismo em Portugal: a linguagem da poesia clássico-

renascentista; 

10. O quinhentismo no Brasil (a prosa literária no Brasil 

Colônia). O índio sob as perspectivas exógena e 

endógena, no contexto sócio-histórico brasileiro. 

MATEMÁTICA I 

✓ Apropriar-se dos processos de resolução de 

problemas utilizados na matemática para enfrentar 

situações novas, adaptando-se com flexibilidade às 

mudanças. 

60 

1. Trigonometria; 

2. Conjuntos; 

3. Conjuntos numéricos. 

INGLÊS I 

✓ Compreender, analisar e produzir registros 

linguísticos, em nível básico instrumental, em língua 

inglesa. 

60 

1. Funções comunicativas da linguagem; 

2. Formação de palavras (afixos) tempos verbais, pronomes, 

adjetivos, preposições, advérbio, verbos regulares e 

irregulares; 

3. Desenvolvimento de glossário técnico. 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA I 

✓ Analisar as informações sobre a cultura corporal, em 

seus aspectos biológicos e fisiológicos, a fim de 

realizar de forma autônoma atividades e 

procedimentos para a manutenção e 

desenvolvimento da qualidade de vida. 

80 

1. Funcionamento biológico e fisiológico do corpo; 

2. Contração muscular: tensão e relaxamento; 

3. Circulação cardiovascular; 

4. Origem e contextualização histórica das práticas corporais 

individuais e coletivas; 



 13 

 

✓ Conhecer e vivenciar as experiências específicas de 

esportes individuais e coletivos, em seu aspecto 

geral, considerando os diferentes papéis no contexto 

participativo e competitivo, valorizando o 

crescimento coletivo e a adoção de postura 

democrática. 

5. Práticas corporais individuais e coletivas; 

6. Práticas corporais na cultura escolar; 

 

MÓDULO II 

DISCIPLINA COMPETÊNCIA C.H BASES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 

GEOGRAFIA I 

✓ Conhecer os conceitos geográficos e aplicá-los como 

instrumentos de conhecimento, análise e 

interpretação do espaço, sendo este compreendido 

como uma construção humana. 

 

✓ Compreender os conceitos básicos relativos aos 

aspectos populacionais interpretando as variáveis 

que incidem na construção dos aspectos geográficos, 

ressaltando a atividade industrial como pilar 

econômico do capitalismo, identificando seus 

reflexos nas atividades agrárias e urbanas, e, por 

conseguinte na construção do espaço geográfico. 

60 

1. Fronteiras Naturais: 

▪ Espaço geográfico, lugar e paisagem. 

▪ Coordenadas geográficas. 

▪ O movimento de rotação da terra e os fusos horários. 

▪ O movimento de translação da terra e as estações do 

ano. 

2. Fronteiras Humanas: 

▪ Conceitos demográficos. 

▪ Crescimento demográfico e seus fatores. 

3.Fronteiras Econômicas: 

▪ Atividades agrárias. 

▪ Atividade industrial. 

BIOLOGIA II 

✓ Descrever a importância da divisão celular que 

permite a formação de novas células, além de 

reconhecer os tipos histológicos, compreendendo a 

sua importância funcional e estrutural para a 

formação dos seres vivos, e diferenciar os processos 

ocorridos no desenvolvimento embrionário. 

 

40 

1.Divisão celular 

▪ Mitose 

▪ Meiose 

2.Histologia animal 

▪ Tecido epitelial 

▪ Tecido conjuntivo 

▪ Tecido muscular 

▪ Tecido nervoso 

3.Embriologia 

▪ Segmentação ou clivagem 

▪ Gastrulação 
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▪ Organogênese 

▪ Anexos embrionários 

FISICA II 

✓ Utilizar conceitos científicos básicos associados às 

Leis de Newton, equilíbrio de um sistema de forças, 

centro de gravidade, conservação de energia e da 

quantidade de movimento para realizar 

experimentações e registros de fatos e informações. 

 

 

✓ Utilizar conceitos científicos básicos associados à 

cinemática escalar e vetorial como: movimento, 

repouso, trajetória, referencial, MU, MUV e 

movimentos circulares. 

 

✓ Reconhecer na Física enquanto construção humana, 

aspectos de sua história e relações com o contexto 

cultural, social, político e econômico. 

 

40 

1. Mecânica – Dinâmica 

▪ Força e movimento 

▪ Estática 

▪ Conservação da energia 

▪ Conservação da quantidade de movimento 

▪ Hidrostática  

 

FILOSOFIA I 

✓ Contextualizar o nascimento da Filosofia, bem como 

gênese histórico-social do homem, dimensionando 

sua relevância para o conhecimento humano na 

atualidade. 

 

40 

1. O que é o homem? 

2. O mundo do trabalho; 

3. Trabalho e alienação; 

4. A tarefa da filosofia e características do pensamento 

filosófico; 

5. Condições histórico-sociais que possibilitaram o 

nascimento da filosofia; 

6. O nascimento da filosofia: os pré-socráticos; 

7. O período socrático: Sócrates, Platão e Aristóteles. 

 

QUÍMICA II 

✓ Compreender códigos e símbolos da química, 

utilizando conceitos que regem as transformações 

químicas. 

 

 

✓ Compreender dados quantitativos, estimativas, 

medidas e relações proporcionais presentes na 

40 

5. Ligações 

6. Tabela periódica 

7. Funções 

8. Reações 
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química. 

HISTÓRIA II 

✓ Identificar e relacionar os processos históricos 

presentes com a formação de Impérios coloniais na 

América, apontando as especificidades do mundo 

feudal, bem como as principais mudanças que 

levaram à formação do mundo moderno. 

40 

1. Idade Média 

▪ A formação dos reinos bárbaros 

▪ O Império Bizantino 

▪ O Mundo Árabe 

▪ O Feudalismo 

▪ As Cruzadas 

▪ A Igreja Católica na Europa Medieval 

2. Idade Moderna 

▪ A formação das Monarquias Nacionais na Europa 

▪ A Expansão Marítima e a colonização da América 

▪ A Revolução Comercial – Mercantilismo 

▪ O Renascimento Cultural 

▪ As reformas Religiosas (século XVI) 

▪ A Revolução Industrial 

LINGUA 

PORTUGUESA II 

 

 

✓ Organizar o conhecimento linguístico em seu aspecto 

morfológico, produzir e analisar textos orais e 

escritos em Língua Portuguesa, considerando os 

fatores de textualidade, assim como apreciar 

criticamente as produções artísticas do Barroco e do 

Arcadismo. 

 

60 

1. Morfologia; 

2. Figuras de Linguagem; 

3. Coerência e Coesão Textuais; 

4. A história social do Barroco no Brasil e em Portugal; 

5. A poesia de Gregório de Matos, os sermões de Pe. 

Antônio Vieira, entre outros autores; 

6. A história social do Arcadismo: principais autores e obras. 

Aspectos da cultura afro-brasileira, africana e indígena. 

MATEMÁTICA II 

✓ Apreender a linguagem matemática, lendo e 

interpretando fenômenos naturais, físicos e 

socioeconômicos, sendo capaz de exprimi-los com 

clareza oral, textual e gráfica. 

 

60 

1. Função Afim; 

2. Função Quadrática; 

3. Função Modular; 

4. Função Exponencial; 

5. Função Logarítmica. 

INGLÊS II 

✓ Compreender, analisar e produzir registros 

linguísticos, em nível pré-intermediário, em Língua 

Inglesa. 

60 

1. Discussão sobre conteúdos anteriores. 

2. Funções comunicativas da linguagem. 

3. Interpretação e compreensão de textos técnicos e não 
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técnicos auxiliados por estratégias de leitura. 

4. Auxilio gramatical: Tempos verbais (modais, passado 

simples, passado contínuo, futuro), Pronomes, Adjetivos 

(comparativos e superlativos), Preposições, Advérbios; 

5. Produção textual pré-intermediária; 

6. Leitura e compreensão de textos específicos da área; 

7. Desenvolvimento de glossário técnico. 

ARTES II 

✓ Compreender critérios e estilos artísticos definidos 

pela História das Artes Cênicas, bem como 

diferenciar o fazer artístico de artistas relevantes dos 

diferentes períodos históricos. 

 

✓ Compreender critérios e estilos artísticos definidos 

pela História das Artes Visuais, bem como 

diferenciar o fazer artístico de artistas relevantes dos 

diferentes períodos históricos. 

 

✓ Compreender critérios e estilos artísticos definidos 

pela História da Música, bem como diferenciar o 

fazer artístico de artistas relevantes dos diferentes 

períodos históricos. 

40 

1.História das Artes Cênicas 

▪ Idade Moderna 

▪ Idade Contemporânea 

▪ Estilos, tendências e obras artísticas 

2.História das Artes Visuais 

▪ Idade Moderna 

▪ Idade Contemporânea 

▪ Estilos, tendências e obras artísticas 

3.História da Música 

▪ Idade Moderna 

▪ Idade Contemporânea 

▪ Estilos, tendências e obras artísticas 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

 

 

 

 

✓ Conhecer a cultura corporal e seus aspectos 

biológicos e fisiológicos, para realizar as atividades e 

procedimentos para o desenvolvimento da qualidade 

de vida. 

 

✓ Vivenciar as experiências de esportes individuais e 

coletivos, considerando os diferentes papéis no 

contexto participativo e competitivo, valorizando o 

crescimento coletivo 

80 

 

1. Funcionamento biológico e fisiológico do corpo; 

2. Contração muscular: tensão e relaxamento; 

3. Circulação cardiovascular; 

4. Origem e contextualização histórica das práticas corporais 

individuais e coletivas; 

5. Práticas corporais individuais e coletivas, iniciação aos 

fundamentos técnicos e táticos; 

6. Práticas corporais na cultura escolar. 

MÓDULO III 

DISCIPLINA COMPETÊNCIA C.H BASES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 

BIOLOGIA III  40  
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✓ Identificar os organismos vivos a partir de suas 

especificidades biológicas, reconhecendo-os como 

elementos integrantes do contexto natural e social, 

assim como, aplicar conhecimentos taxonômicos no 

reconhecimento dos seres vivos, valorizando a 

existência e a preservação destes. 

 

1. Introdução ao estudo os seres vivos; 

2. Sistemática e características gerais dos: 

▪ Vírus 

▪ Reino Monera 

▪ Reino Protista 

▪ Reino Fungi 

▪ Reino Plantae 

 

FÍSICA III 

 

✓ Utilizar conceitos científicos básicos associados à 

temperatura, calor, trocas de energia térmica, gases e 

leis da Termodinâmica. 

✓ Compreender a natureza como um todo dinâmico e 

as tecnologias como meios para suprir as 

necessidades humanas, distinguindo usos corretos e 

necessários daqueles prejudiciais ao ser humano e ao 

equilíbrio da natureza. 

40 

1. Termologia; 

2. Termometria; 

 

QUÍMICA III 

✓ Compreender e utilizar conceitos físico-químicos 

dentro de uma visão macroscópica (lógico-empírico) 

e microscópica (lógico-formal). 

 

 

✓ Compreender dados quantitativos, estimativas, 

medidas e relações proporcionais presentes na 

química, a partir de dados teóricos e/ou 

experimentais. 

40 

1. Gases; 

2. Soluções; 

3. Propriedades coligativas; 

4. Termoquímica; 

 

GEOGRAFIA II 

 

✓ Reconhecer na aparência das formas visíveis e 

concretas do espaço geográfico atual brasileiro a sua 

essência, as relações conceituais da geografia em 

suas dimensões. 

 

✓ Entender os fenômenos espaciais a partir da seleção, 

comparação e interpretação, identificando as 

singularidades e generalidades de cada lugar, 

60 

1. Dimensões e organização político-administrativa do 

Brasil; 

2. O Brasil no contexto internacional; 

3. Industrialização brasileira; 

4. População brasileira; 

5. Urbanização brasileira; 

6. O espaço rural e agrário do Brasil; 

7. Produção e gestão do espaço geográfico; 
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paisagem ou território no caso brasileiro, analisando 

as transformações naturais, sociais, econômicas, 

culturais e políticas no seu “lugar mundo”, sociais, 

políticas e econômicas, a partir do repertório. 

 

8. Geocartografia maranhense; 

9. Geofísica do Maranhão e as questões ambientais; 

10. A produção do espaço urbano; 

11. A produção do espaço agrário. 

HISTÓRIA III 

✓ Compreender e contextualizar os principais 

elementos que marcaram o processo de ocupação, 

exploração e constituição do Brasil em colônia 

portuguesa, bem como as relações e conflitos sociais 

gerados nesse processo, apontando possíveis 

repercussões no Brasil atual. 

40 

1. América 

▪ Civilizações pré-colombianas 

▪ Nações indígenas em terras brasileiras  

▪ Escravidão negra africana 

▪ Independência dos Estados Unidos      

2. Brasil Colônia 

▪ O descobrimento do Brasil  

▪ As expedições do período pré-colonial 

▪ As Capitanias Hereditárias 

▪ Os Governos Gerais 

LINGUA 

PORTUGUESA III 

 

✓ Estruturar o conhecimento linguístico em seus 

aspectos morfossintáticos, produzir e analisar textos 

orais e escritos em Língua Portuguesa, e 

compreender a produção estética do Romantismo. 

 

60 

1. Morfologia; 

2. Estudo do período simples; 

3. Texto e textualidade. A história social do Romantismo;  

4. A linguagem da poesia romântica;  

5. Expressões afro-brasileiras e africanas e cultura indígena. 

MATEMÁTICA III 

✓ Desenvolver a capacidade de analisar, conjecturar, 

experimentar e questionar processos físicos, naturais, 

sociais, econômicos e culturais, para a produção de 

argumentações logicamente consistentes. 

60 

1. Trigonometria; 

2. Matrizes; 

3. Determinantes. 

SOCIOLOGIA II 

 

✓ Contextualizar os modos de produção, analisando os 

conflitos entre sociedade e Estado para identificar as 

transformações ocorridas no mundo do trabalho e a 

crise do desemprego. 

 

40 

1. As bases econômicas das sociedades – modo de produção 

e transformação social: capitalismo (liberalismo) x 

comunismo (socialismo); 

2. Forças produtivas e contradições sociais; 

3. Partidos políticos e Instituições sociais; 

4. Maioria e minorias sociopolíticas. 

 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

✓ Conhecer as informações sobre a cultura corporal, 

em seus aspectos biológicos e fisiológicos, a fim de 
80 

 

1. Funcionamento biológico e fisiológico do corpo; 
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realizar de forma autônoma atividades e 

procedimentos para a manutenção e 

desenvolvimento da qualidade de vida. 

 

✓ Vivenciar as experiências específicas de esportes 

individuais e coletivos, em seu aspecto geral, 

considerando os diferentes papéis no contexto 

participativo e competitivo, valorizando o 

crescimento coletivo e a adoção de postura 

democrática. 

2. Contração muscular: tensão e relaxamento; 

3. Circulação cardiovascular; 

4. Origem e contextualização histórica das práticas corporais 

individuais e coletivas; 

5. Práticas corporais individuais e coletivas, iniciação aos 

fundamentos técnicos e táticos; 

6. Práticas corporais na cultura escolar; 

7. Práticas corporais na tradição regional, estadual e 

nacional. 

MÓDULO IV 

DISCIPLINA COMPETÊNCIA C.H BASES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 

BIOLOGIA IV 

 

✓ Valorizar os conhecimentos sobre o organismo 

animal, reconhecendo sua importância para 

identificar padrões no mundo natural como para 

adquirir informações úteis para um convívio 

harmonioso com outros seres. 

 

40 

 

1. Introdução ao estudo sobre os animais 

▪ Reino Animallia 

▪ Invertebrados: Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, 

Nematoda, Mollusca, Annelida, Arthropoda e 

Echinodermata 

▪ Vertebrados: Peixes, Anfíbios, Répteis, Aves e 

Mamíferos 

2. Animais vertebrados: 

▪ Peixes; 

▪ Anfíbios; 

▪ Répteis; 

▪ Aves; 

▪ Mamíferos. 

QUÍMICA IV 

✓ Compreender e utilizar conceitos físico-químicos 

dentro de uma visão macroscópica (lógico-empírico) 

e microscópica (lógico-formal). 

 

 

✓ Compreender dados quantitativos, estimativas, 

medidas e relações proporcionais presentes na 

química, a partir de dados teóricos e/ou 

experimentais. 

40 

1. Cinética química; 

2. Equilíbrio químico; 

3. Oxidação e redução; 

4. Eletroquímica. 
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FÍSICA IV 

 

✓ Utilizar conceitos científicos básicos associados à 

temperatura, calor, trocas de energia térmica, gases e 

leis da Termodinâmica. 

✓ Compreender a natureza como um todo dinâmico e 

as tecnologias como meios para suprir as 

necessidades humanas, distinguindo usos corretos e 

necessários daqueles prejudiciais ao ser humano e ao 

equilíbrio da natureza. 

40 
1. Calorimetria; 

2. Termodinâmica. 

GEOGRAFIA III 

✓ Compreender as mudanças ocorridas no espaço 

geográfico, identificando-as em seu contexto 

histórico e estabelecendo entre elas uma relação 

temporal. 

 

60 

1.  Fronteiras Políticas: 

▪ Estado-Nação, territórios e políticas. 

▪ Nacionalismo, separatismo e minorias étnicas. 

2. Fronteiras Econômicas: 

▪ O capitalismo e a divisão internacional do trabalho. 

3. Fronteiras Tecnológicas: 

▪ A evolução da atividade industrial no mundo. 

▪ A indústria nos países desenvolvidos. 

4. Fronteiras Supranacionais: 

▪ Os organismos internacionais e as transnacionais. 

▪ O comércio multilateral e os blocos econômicos. 

HISTÓRIA IV 

 

✓ Analisar as transformações políticas, econômicas, 

sociais e culturais ocorridas no cenário internacional 

e nacional no período que se estende do final do 

século XVIII até meados do século XIX. 

 

40 

 

1. Brasil Império 

▪ O processo da independência 

▪ Primeiro Reinado (1822-1831) 

▪ Período Regencial (1831-1840) 

▪ Segundo Reinado (1840-1889) 

 

 

LINGUA 

PORTUGUESA IV 

 

 

 

✓ Conhecer, produzir e analisar textos orais e escritos 

em Língua Portuguesa, considerando os aspectos 

morfossintáticos e semânticos, e compreender a 

produção estética do Realismo/ Naturalismo/ 

60 

1. Leitura, compreensão e interpretação de textos.  

2. Níveis de leitura em um texto. Estudo do período 

composto: 

▪ Aspectos morfossintáticos e semânticos.  

▪ Operadores argumentativos. 

▪ Colocação pronominal. 

▪ A história social do Realismo/Naturalismo/ 
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Parnasianismo/Simbolismo. 

 

 

 

Parnasianismo (em Portugal e no Brasil): principais 

autores e obras. 

▪ O Decadentismo: Simbolismo no Brasil e em Portugal. 

Literatura africana e afro-brasileira. Textos orais e 

escritos do índio brasileiro. 

MATEMÁTICA IV 

✓ Compreender o valor da matemática como 

construção humana, entendendo como ela se 

desenvolveu por acumulação, continuidade ou 

ruptura de paradigmas, relacionando etapas da 

história da matemática com a evolução da 

humanidade. 

60 

1. Determinantes; 

2. Sistemas Lineares; 

3. Geometria Espacial. 

 

FILOSOFIA II 

 

 

✓ Desenvolver postura crítico-reflexiva frente ao 

desenvolvimento científico e tecnológico da 

atualidade. 

 

 

40 

1. Conceito de conhecimento; 

2. Tipos de conhecimento; 

3. O método científico e as relações entre ciência e 

técnica; 

4. Análise histórico-social do desenvolvimento 

científico; 

5. O homem frente às novas tecnologias. 

 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

✓ Conhecer e vivenciar as experiências específicas de 

esportes individuais e coletivos, em seu aspecto 

geral, considerando os diferentes papéis no contexto 

participativo e competitivo, valorizando o 

crescimento coletivo e a adoção de postura 

democrática. 

 

✓ Compreender que as práticas corporais acontecem 

em ambientes diversos, sendo estes naturais e / ou 

artificiais (modificados ou construídos pelo homem) 

e que as condições atuais de desequilíbrio ambiental 

causadas pela ação humana interferem diretamente 

nessas práticas. 

80 

 

1. Origem e contextualização histórica das práticas corporais 

individuais e coletivas; 

2. Práticas corporais individuais e coletivas, iniciação aos 

fundamentos técnicos e táticos; 

3. Práticas corporais na cultura escolar; 

4. Relação homem natureza no decorrer dos tempos; 

5. Práticas corporais e os diversos ambientes; 

6. Tecnologias necessárias para a segurança nesses 

ambientes; 

7. Ambientes regionais para as práticas corporais. 

 

MÓDULO V 

DISCIPLINA COMPETÊNCIA C.H BASES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 
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SOCIOLOGIA III 

✓ Analisar criticamente os aspectos constituintes da 

globalização, compreendendo suas perspectivas e 

limites. 

40 

1. Que é a Globalização? 

2. As influências da Globalização na reestruturação das 

relações sociais; 

3. Civilização e barbárie; 

4. Os desafios histórico-sociais do século XXI. 

 

FÍSICA V 

✓ Expressar-se utilizando a linguagem física adequada 

empregando conceitos científicos básicos e 

equipamentos associados a óptica, som, matéria e 

radiação. 

✓ Compreender a natureza como um todo dinâmico e 

as tecnologias como meios para suprir as 

necessidades humanas, distinguindo usos corretos e 

necessários daqueles prejudiciais ao ser humano e ao 

equilíbrio da natureza. 

40 

1. Óptica/Ondas/Acústica 

▪ Óptica 

▪ Ondulatória 

▪ Acústica 

 

QUÍMICA V 

✓ Compreender e utilizar conceitos da química 

orgânica no trabalho diário, reconhecendo sua 

importância para os seres vivos. 

 

✓ Conhecer os compostos orgânicos a partir da análise 

das diferentes funções orgânicas e suas reações e 

identificar os diferentes mecanismos de reação das 

moléculas orgânicas e sua síntese 

40 
1. Funções orgânicas 

2. Isomeria plana e espacial 

GEOGRAFIA IV 

✓ Entender os fenômenos espaciais a partir da seleção, 

comparação e interpretação, identificando as 

singularidades e generalidades de cada lugar do 

território maranhense. Analisando e avaliando ainda, 

transformações naturais, sociais, econômicas, 

culturais e política, comparando, analisando e 

sistematizando a densidade destas relações e 

transformações. 

60 

1. Cartografia Maranhense; 

2. Geofísica do maranhão; 

3. A produção do Espaço urbano e as atividades produtivas 

do Maranhão; 

4. A produção do espaço agrário: um estudo sobre o 

Maranhão. 

HISTÓRIA V ✓ Entender os principais aspectos que marcaram a 40 1. Brasil República 
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construção do Brasil em nação independente, 

apontando mudanças e permanências nos contextos 

político, econômico, social e cultural, destacando os 

vetores internos e externos que influenciaram nesse 

processo, bem como destacar as transformações que 

possibilitaram a implantação do regime republicano 

e suas estratégias de consolidação. 

▪ A organização do novo regime político 

▪ A República do café com leite 

▪ A Era de Vargas (1930-1945) 

▪ A República (1945-1964) 

▪ O Regime Militar no Brasil 

LÍNGUA 

PORTUGUESA V 

✓ Reconhecer no ato comunicativo a ideologia 

predominante dos enunciados linguísticos, produzir e 

analisar textos argumentativos em Língua 

Portuguesa, e compreender a produção estética do 

Pré-Modernismo, do Modernismo e as relações entre 

as literaturas africana e brasileira. 

60 

1. Pontuação. 

2. O texto argumentativo (estudo e produção). 

3.  A concordância na construção do texto.  

4. A história social do Pré-Modernismo. As vanguardas 

européias. 

5. O Modernismo em Portugal. A Semana de Arte Moderna 

de 1922. 

6. O Modernismo no Brasil. A primeira geração modernista. 

7. Literaturas africana e afro-brasileira. Cultura indígena.  

MATEMÁTICA V 

✓ Utilizar a análise combinatória e a teoria das 

probabilidades para compreender e resolver 

situações práticas do cotidiano, bem como aplicá-las 

em situações da vida profissional. 

60 

1. Análise Combinatória 

2. Teoria das Probabilidades 

BIOLOGIA V 

✓ Compreender que a herança biologica se baseia na 

transmissão de informações hereditárias de geração a 

geração, assim como os princípios teoricos que 

explicam a hereditariedade e as variações genéticas, 

o que permite refletir sobre a continuidade da vida ao 

longo das gerações e entender situações reais. 

40 

1. Fundamentos da genética 

▪ Genética Mendeliana  

▪ Polialelismo 

▪ Herança quantitativa 

▪ Herança do sexo 

▪ Genética populacional 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

✓ Conhecer as experiências específicas de esportes 

individuais e coletivos, em seu aspecto geral, 

considerando os diferentes papéis no contexto 

participativo e competitivo, valorizando o 

crescimento coletivo e a adoção de postura 

80 

1. Origem e contextualização histórica das práticas corporais 

individuais e coletivas; 

2. Práticas corporais individuais e coletivas, iniciação aos 

fundamentos técnicos e táticos; 

3. Práticas corporais na cultura escolar 
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democrática. 

✓ Compreender que as práticas corporais acontecem 

em ambientes diversos, sendo estes naturais e / ou 

artificiais (modificados ou construídos pelo homem) 

e que as condições atuais de desequilíbrio ambiental 

causadas pela ação humana interferem diretamente 

nessas práticas. 

4. Relação homem natureza no decorrer dos tempos; 

5. Práticas corporais e os diversos ambientes; 

6. Tecnologias necessárias para a segurança nesses 

ambientes; 

7. Ambientes regionais para as práticas corporais. 

MÓDULO VI 

DISCIPLINA COMPETÊNCIA C.H BASES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 

FILOSOFIA III 

✓ Analisar os conceitos que envolvem a reflexão ética, 

reconhecendo a dimensão plural das relações 

humanas na efetivação da cidadania. 

 

40 

1. Os costumes morais e os valores sociais; 

2. O problema da liberdade; 

3. Ação ética e responsabilidade pessoal; 

4. As relações de trabalho; 

5. A dimensão ética e política da vida social; 

6. Ética e cidadania no mundo contemporâneo. 

 

QUÍMICA VI 

✓ Compreender e utilizar conceitos da química 

orgânica no trabalho diário, reconhecendo sua 

importância para os seres vivos. 

 

✓ Conhecer os compostos orgânicos a partir da análise 

das diferentes funções orgânicas e suas reações e 

identificar os diferentes mecanismos de reação das 

moléculas orgânicas e sua síntese 

40 

3. Macromoléculas 

4. Reações orgânicas e seus mecanismos 

 

FÍSICA VI 

✓ Expressar-se utilizando a linguagem física adequada 

empregando conceitos científicos básicos e 

equipamentos associados a óptica, som, matéria e 

radiação. 

✓ Compreender a natureza como um todo dinâmico e 

as tecnologias como meios para suprir as 

necessidades humanas, distinguindo usos corretos e 

necessários daqueles prejudiciais ao ser humano e ao 

40 

1. Eletricidade  

▪ Eletrostática 

▪ Eletrodinâmica 

▪ Magnetismo 
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equilíbrio da natureza. 

HISTÓRIA VI 

✓ Compreender a dinâmica dos principais 

acontecimentos que marcaram a história mundial ao 

longo do século XX, apontando suas influências  na 

reconfiguração das relações  entre as nações bem 

como as principais modificações nas estruturas 

políticas, econômicas, sociais e culturais que 

marcaram esse período. 

40 

1. A crise de 1929 e o nazi-fascismo. 

2. A Segunda Guerra Mundial. 

3. A Era Vargas (1930-1945). 

4. Populismo no Brasil e na América Latina. 

5. O Maranhão no século XX: Vitorinismo, Crise na 

indústria têxtil, indústria do babaçu e expansão do arroz. 

6. O Regime Militar no Brasil. 

7. A redemocratização no Brasil e na América Latina. 

 

LÍNGUA 

PORTUGUESA VI 

✓ Construir, analisar, criticar textos em Língua 

Portuguesa, e compreender as estéticas modernistas e 

as tendências literárias contemporâneas. 

60 

1. A regência na construção do texto; 

2. O estudo da crase; 

3. Segunda fase do Modernismo (poesia e prosa); 

4. Terceira fase do Modernismo. Tendências da literatura 

contemporânea; 

5. Literaturas africanas e afro-brasileiras. Cultura indígena. 

Gênero e diversidade. 

 

MATEMÁTICA VI 

✓ Desenvolver a capacidade de analisar, conjecturar, 

experimentar e questionar processos físicos, naturais, 

sociais, econômicos e culturais, para a produção de 

argumentações logicamente consistentes. 

60 

1. Geometria Analítica Plana 

2. Geometria Analítica Espacial  

3. Conjunto dos Números Complexos 

 

BIOLOGIA VI 

✓ Conhecer e compreender as principais evidências da 

evolução biológica e os fundamentos da teoria 

evolucionista moderna, o que fornece subsídios para 

reflexão sobre questões polêmicas, como as relativas 

a origem da vida e da espécie humana. 

40 

1. Fundamentos da evolução 

2. Teorias evolutivas 

3. Evidências da evolução 

4. Evolução humana 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

✓ Conhecer e vivenciar as experiências específicas de 

esportes individuais e coletivos, em seu aspecto 

geral, considerando os diferentes papéis no contexto 

participativo e competitivo, valorizando o 

crescimento coletivo e a adoção de postura 

democrática. 

 

✓ Compreender que as práticas corporais acontecem 

80 

1. Origem e contextualização histórica das práticas corporais 

individuais e coletivas; 

2. Práticas corporais individuais e coletivas, iniciação aos 

fundamentos técnicos e táticos; 

3. Práticas corporais na cultura escolar; 

4. Relação homem natureza no decorrer dos tempos; 

5. Práticas corporais e os diversos ambientes; 

6. Tecnologias necessárias para a segurança nesses 
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em ambientes diversos, sendo estes naturais e / ou 

artificiais. 

✓ (modificados ou construídos pelo homem) e que as 

condições atuais de desequilíbrio ambiental causadas 

pela ação humana interferem diretamente nessas 

práticas. 

 

ambientes; 

7. Ambientes regionais para as práticas corporais. 

 

 

NÚCLEO TÉCNICO 

ELETROELETRÔNICA – MÓDULO I 

DISCIPLINAS COMPETÊNCIAS CH BASES TECNOLOGICAS 

 

Higiene e Segurança 

do Trabalho 

✓ Reconhecer os riscos inerentes de uma atividade em 

área industrial praticando atitudes prevencionistas na 

área de saúde, segurança e meio ambiente. 

 

 

40 

1-Legislação de Segurança do Trabalho: Normas técnicas; 

Normas Regulamentadoras; NR-5; NR-6; NR-7; NR-9; NR-

10; NR-15. 

2-Higiene Ocupacional: Agentes Ambientais; Medidas de 

Controle; 

3-Segurança do trabalho: Acidente do trabalho; Causas do 

Acidente do trabalho; Eliminação das causas dos acidentes; 

Métodos de prevenção de acidentes do trabalho; 

4-Princípios de combate a incêndios: Fogo, combustível, 

comburente, calor, classes de fogo, ponto de fulgor, ponto de 

combustão, temperatura de ignição, tipos e sinalização de 

extintores de incêndio, sistemas de combate a incêndios; 

5-Procedimentos de primeiros socorros e resgate a 

acidentados. 

 

Informática Básica 

✓ Identificar dispositivos que integram a arquitetura de 

um microcomputador, fazendo a correlação desses 

com suas funções. 
40 

1. Dispositivos Word 

2. Excel 

3. PowerPoint  

4. Internet 
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Eletricidade 
✓ Compreender os conceitos e grandezas básicas da 

eletricidade. 
60 

1. Eletrização; 

2. Campo elétrico; 

3. Campo magnético; 

4. Lei de ohm; 

5. Tensão, corrente e resistência elétrica. 

6. Associação de resistores. 

7. Capacitores. 

8. Eletromagnetismo 

Desenho Técnico 

✓ Elaborar desenhos industriais dentro das medidas 

padrões com a devida especificação em escala do 

corpo real. 

60 

1. Instrumentos e medidas  

2. Desenho geométrico 

3. Técnicas de desenho 

ELETROELETRÔNICA – MÓDULO II 

DISCIPLINAS COMPETÊNCIAS CH BASES TECNOLOGICAS 

Eletrônica I 

✓ Conhecer e avaliar circuitos eletrônicos analógicos, 

através da aplicação de elementos tais como: 

resistores, indutores, capacitores, diodos, transistores 

em baixas tensões e médias frequências.  

60 

1. Corrente e tensão elétrica – conceitos básicos; 

2. Resistores, capacitores, bobinas e transformadores; 

3. Simbologia e diagramas de circuitos eletrônicos 

4. Diodos semicondutores 

4.1 Diodo de retificação 

4.2 Diodos especiais 

4.3 Leds 

4.4 Diodo Zener 

4.5 Fotodiodos 

5. Circuitos a diodo 

5.1 Circuitos retificadores 

5.2 Fontes CC lineares com filtragem capacitiva 

5.3 Reguladores a Zener 

6. Transistores bipolares 

6.1 Constituição 

6.2 Funcionamento 

6.3 Polarização CC 

6.4 Aplicações 

7. Transistores de Efeito de Campo 

7.1  Constituição 

7.2  Funcionamento 

7.3  Polarização CC                              7.4  Aplicações 
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Análise de circuitos 

CC 

✓ Analisar circuitos elétricos de corrente contínua, bem 

como montar e identificar o comportamento de cada 

componente dos circuitos. 

60 

1. Carga elétrica; 

2. Resistência elétrica; 

3. Código de cores; 

4. Associação de resistores; 

5. Geradores de tensão e de corrente; 

6. Circuitos  elétricos em série e paralelo; 

7. Leis de Kirchhoff; 

8. Análise de malhas em CC; 

9. Análise Nodal em CC; 

10. Teoremas: teorema de Tevenin, Norton, Superposição, 

Transferência máxima de potência, Millman; 

11. Conversão; 

12. Circuitos em ponte. 
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Introdução a 

Administração 

✓ Conhecer diferentes modos de produção de bens e 

serviços compreendendo a estrutura e organização de 

uma empresa, bem como, a ética no trabalho em 

equipe. 

40 

1. Breve histórico sobre a evolução da administração 

2.  Conceito de administração e o papel do administrador 

3.  Funções administrativas 

4.  Planejamento: estratégico, tático e operacional 

5.  Organização: formal e informal 

6.  Direção 

7.  Controle 

8. Noções de Qualidade: conceitos, técnicas e dimensões 

9. A empresa numa visão empreendedora (tipos,organização, 

recrutamento, seleção e treinamento) 

10. Contrato de trabalho (direitos e deveres) 

11. Personalidade (conceito e formação) 

12. Percepção social (preconceitos e estereótipos) 

13. Socialização (processo de formação e influências na 

vida do trabalho) 

14. Competências Interpessoais 

15. Técnicas de comunicação 

16. Atitude e mudança de atitude 

17. Conflitos e resolução de conflitos 

18. Liderança 

 

ELETROELETRÔNICA – MÓDULO III 

DISCIPLINAS COMPETÊNCIAS CH BASES TECNOLOGICAS 

Análise de circuitos 

CA 

✓ Analisar circuitos elétricos de corrente alternada, 

bem como montar e identificar o comportamento de 

cada componente dos circuitos. 

60 

1. Corrente e tensão senoidal; 

2. Fasores; 

3. Circuitos em corrente alternada senoidal; 

4. Potência em CA; 

5. Circuitos Trifásicos. 

 

Desenho Assistido 

por Computador 

(CAD) 

✓ Conhecer as ferramentas necessárias para navegação 

e visualização na montagem de desenho técnico. 
40 

1. Barras de ferramentas; 

2. Dashboard →objetos; 

3. Dashboard → comandos; 

4. Navegação e comandos; 

5. Layers e materiais 
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Medidas Elétricas 
✓ Identificar e instalar instrumentos de medidas 

elétricas, avaliando os resultados obtidos. 
40 

1. Medidas elétricas 

2. Circuitos simples em corrente contínua. 

3. Classificação dos instrumentos de medidas elétricas 

4. Generalidades dos Instrumentos básicos de medidas 

elétricos: Amperímetro; Voltímetro; Ohmímetro; 

Wattímetro. 
 

Eletrônica Digital I 

✓ Conhecer elementos de eletrônica digital e os 

circuitos eletrônicos digitais com lógica 

combinacional e lógica seqüencial. 

 

 

40 

1. Sistemas de numeração decimal, binário e hexadecimal 

2. Funções lógicas 

3. Circuitos lógicos combinacionais básicos 

4. Simplificação de circuitos lógicos 

Eletrônica II 

✓ Conhecer mais especificamente elementos de 

eletrônica analógica, amplificadores operacionais e 

aspectos típicos de uma fonte CC e filtros CA. 

 

 

60 

1. Amplificadores operacionais 

2. Constituição 

3. Funcionamento 

4. Polarização CC 

5. Aplicações Filtros ativos e passivos; 

6. Osciladores; 

7. Tiristores (SCR, DIAC e TRIAC); 

8. Circuitos Integrados Lineares diversos; 

9. Circuitos eletrônicos de potência. 

ELETROELETRÔNICA – MÓDULO IV 

DISCIPLINAS COMPETÊNCIAS CH BASES TECNOLOGICAS 

Instalações Elétricas 

Residenciais e 

Prediais 

✓ Executar projetos de instalações elétricas prediais. 

 
  40 

1. Sistemas Elétricos 

1.1  Conceitos básicos 

1.2  Diagramas de sistemas elétricos; 

1.3  Setores típicos de instalações elétricas 

1.4  Terminologia e Simbologia   

2. Projeto de Instalações Elétricas Residenciais e Prediais 

2.1   Roteiro para projetos 

2.2   Determinação de cargas e número de pontos 

2.3   Quadro de cargas 

2.4   Dimensionamento de condutores elétricos para sistemas 

monofásicos e trifásicos 

2.5   Dimensionamento de eletrodutos 
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2.6   Cálculo de demanda 

2.7   Entrada de energia 

2.8   Medição de energia 

2.9   Documentação 

3.   Dimensionamento da Proteção 

4.   Proteção contra descargas atmosféricas 

5.   Aterramento. 
 

 

Rede de 

Computadores 

✓ Operar computadores digitais do tipo personal 

computer ou laptops de formas on line;. 
40 

1: Uso de Redes de Computadores: 

1.1.  Aplicações Comerciais; 

1.2.  Aplicações Domésticas; 

1.3.  Usuários móveis; 

1.4.  Questões sociais. 

2: Hardware de Rede: 

2.1. Redes Locais; 

2.2. Redes Metropolitanas; 

2.4. Redes Geograficamente distribuídas; 

2.5. Redes sem fio; 

3: Internet 

 

 

Instrumentação e 

Controle  

✓ Compreender a lógica de controle automático de 

processos identificando os instrumentos utilizados 

para detecção de variáveis de processo.  

40 

1. Terminologia e simbologia de controle de processos; 

2. Diagramas em blocos;  

3. Malhas de controle;  

4. Variáveis de processos industriais: pressão, temperatura, 

vazão, nível. 

5. Elementos finais de controle 

6. Controladores de processos industriais:  

7. Controle em cascata:  

8. Aplicações. 

10. Fundamentos de instrumentação 

10.1  Terminologia, símbolos e identificação  

10.2  Sistemas de instrumentação.  

11. Especificação de Instrumentos.  

11.1  Elemento sensor;  
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11.2  Condicionador de Sinal;  

11.3  Transmissor;  

11.4  Indicador, registrador e controlador;  

11.5  Válvula de Controle; 

Máquinas Elétricas 
✓ Compreender os tipos de máquinas elétricas e seu 

principio de funcionamento. 
60 

1. Circuitos Magnéticos 

2.  Transformadores 

2.1  Transformador ideal 

2.2  Esquema equivalente 

2.3  Ensaios;  

3.   Máquinas síncronas 

3.1  Estudo em regime permanente das estruturas a rotores liso 

e saliente; 

3.2  Características funcionais e ensaios.  

4.  Máquinas assíncronas 

4.1  Escorregamento; 

4.2  Modos de funcionamento; 

4.3  Rotores típicos; 

4.4  Aplicações.  

5.  Máquinas de corrente contínua 

5.1  Comutação; 

5.2  Características operacionais;         5.3  Aplicações típicas. 

Eletrônica Digital II 

✓ Conhecer de forma mais específica elementos de 

eletrônica digital, bem como, a arquitetura de 

circuitos integrados. 

40 

1. Álgebra de Boole 

2. Teoremas de Morgan 

3. Famílias lógicas e circuitos integrados 

4. Mapas de Veitch-Karnaugh 

5. Modelagem de circuitos lógicos combinacionais 

6. Flip-Flops RS, JK, T e D 

 

ELETROELETRÔNICA – MÓDULO V 

Manutenção 

Industrial 

 

✓ Classificar os tipos de manutenção, planejar a 

manutenção de máquinas e equipamentos aplicando 

os princípios básicos da manutenção nos motores 

elétricos de indução, em geradores elétricos, 

subestações e transformadores. 

60 

1. Teoria de manutenção 

2. Manutenção de máquinas e equipamentos. 

3. Sistemas de controle de manutenção. 
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Microcontroladores 

✓ Compreender como funciona o microcontrolador, 

identificando todas as partes do processo desde a 

aquisição de dados até as tomadas de decisões, 

através do uso de fluxogramas, algoritmos e a 

criação de programas em linguagem C para execução 

das tarefas. 

40 

1.  Arquitetura de microcontroladores. 

2.  Fluxograma e algoritmos. 

3.  Linguagem de programação C. 

4.  Programação de microcontroladores. 

5.  Aplicações: aquisição e interpretação de dados dos 

sensores e tomada de decisão. 

 

Instalações Elétricas 

Industriais 

✓ Conhecer os sistemas elétricos que envolvem médias 

e altas tensões e conhecer os métodos de proteção e 

manutenção das instalações elétricas industriais. 

 

60 

1. Sistema elétrico industrial: Concepção geral; 

2. Instalações elétricas industriais: Planejamento; 

3. Distribuição de energia elétrica numa indústria: Tipos e 

aplicações; 

4. Subestações; 

5. Classificação das subestações; 

6. Tipos de subestações; 

7. Arranjos de subestações; 

8. Subestação de consumidor; 

9. Entrada de serviço; 

10. Normas técnicas da ABNT e das concessionárias para 

fornecimento de energia elétrica em média tensão; 

11. Levantamento de carga de uma instalação elétrica 

industrial; 

12. Cabos de potência para média e alta tensões; 

13. Terminações primárias; 

14. Chave seccionadora primária; 

15. Pára-raios a resistência não-linear; 

16. Disjuntor de média e alta tensões; 

17. Isoladores; 

18. Transformadores trifásicos - Operação em paralelo; 

19. Transformador de potencial (TP); 

20. Transformador de corrente (TC); 

21. Proteção de sistemas elétricos. 

ELETROELETRÔNICA – MÓDULO VI 

Sistema de Energia 
 

✓ Conhecer as formas de geração, transmissão, 
60 

1. Geração de Energia Elétrica. 

1.1. Conceitos básicos dos principais sistemas de geração 
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distribuição de energia elétrica e seus elementos de 

produção e transformação identificando as 

tecnologias empregadas.  

de energia elétrica. 

1.2. Métodos de Geração de Energia Elétrica 

Convencional: Hidroeletricidade, Termoeletricidade. 

1.3. Métodos de Geração de Energia Elétrica Não 

Convencional: Eólica, Fotovoltaicas, Células 

Combustíveis. 

2. Aspectos Construtivos de Linhas de Transmissão. 

2.1. Componentes de Linhas de Transmissão.  

2.2. Equipamentos de Linhas de Transmissão. 

2.3. Materiais de Linhas de Transmissão. 

3. Operação das Linhas de Transmissão e de Distribuição. 

3.1. Trabalhos em linhas de transmissão.  

3.2. Trabalhos em linhas de distribuição 

4. . Normas de segurança 

 

Automação e PLC 
✓ Conhecer e aplicar a tecnologia de programação em 

PLC a partir da programação ladder. 
60 

1. Introdução 

1.1. Automação Industrial: objetivos, histórico 

1.2. Introdução ao CLP: definição, histórico, aplicações, 

componentes e linguagens de programação 

1.4. Experiências introdutórias 

2. Métodos de Solução de Problemas 

2.1. Método Seqüencial: introdução, definições e aplicações 

2.2. Método Grafcet-SFC: conceitos básicos, regras de 

transição e aplicações 

3. Programação de CLPs 

3.1. Características básicas 

3.2. Software de programação 

3.3. Linguagem Ladder: introdução, instruções básicas, 

instruções matemáticas, instruções lógicas e experiências 

 

Eletrônica de 

Potencia 

✓ Conhecer elementos de eletrônica de potencia 

analisando a natureza e o funcionamento desses 

sistemas. 

60 

1. Diodos e Transistores aplicados à Eletrônica de Potência 

2. Tiristores (SCRs e TRIACS) e relés 

2.1. Constituição 

2.2. Funcionamento 

2.3. Aplicações 
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3. Circuitos e dispositivos de disparo de chaves 

semicondutoras 

3.1. Disparo por rede defasadora 

3.2. DIAC 

3.3. Transistores de Unijunção (UJT) 

4. Proteção de dispositivos e circuitos 

4.1. Circuito Snubber 

4.2. Varistores 

4.3. Fuzíveis 

4.4. Transfomadores de pulso 

4.5. Acopladores Ópticos 

5. Reguladores de tensão em fontes de potência 

5.1. Regulador Série 

5.2. Reguladores a CI 

6. Conversores DC/DC (Choppers) 

6.1. Conversor Buck 

6.2. Conversor Boost 

6.3. Conversor Buck –Boost 

6.4. Conversor Cúk 

7. Conversores DC/AC (inversores) 

7.1.  Funcionamento de inversores monofásicos 

Comandos Elétricos 

✓ Executar circuitos de comandos e de força para 

acionamento de motores elétricos e utilizar  

corretamente equipamentos eletrônicos para 

acionamentos de motores elétricos. 

 

40 

1. Chaves de Partidas de Motores Elétricos: direta, direta 

com reversão de rotação, estrela-triângulo, estrela-

triângulo com reversão de rotação, compensadora, 

compensadora com reversão de rotação, rotórica, 

dahlander com reversão 

de rotação; 

2. Circuitos de comandos utilizando botões, contatores, 

sensores, temporizadores e dispositivos de proteções; 

3. Dimensionamento dos dispositivos das chaves de partidas 

de motores elétricos. 

4. Defeitos em quadros de comandos de motores elétricos; 

5. Dispositivos eletrônicos de acionamento de motores 

elétricos: chave softstart, Inversor de freqüência. 
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6. SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação, parte integrante do processo educativo, é entendida como um processo continuo, 

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 um processo onde se avalia toda prática pedagógica. 

A avaliação contemplará os aspectos qualitativos e quantitativos com prevalência dos 

primeiros, perpassando as dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais. Considerando que são 

imprescindíveis as articulações entre as dimensões propostas, visto que são necessárias a aquisição das 

bases cientificas e tecnológicas de cada componente curricular, com vistas a desenvolver a capacidade 

de operacionalização dos conhecimentos adquiridos e a incorporação de valores que impliquem numa 

ressignificação das práticas vivenciadas coletivamente. 

De acordo com a Resolução 86 o resultado da avaliação da aprendizagem será registrado ao 

final de cada etapa, obedecendo uma escala de 0,0(zero) a 10,0(dez) pontos, com apenas uma casa 

decimal. 

Vale ressaltar o caráter processual da avaliação, visto que o professor poderá valer-se da 

observação e da auto-avaliação como instrumentos utilizados, além das quais se destacam as atividades 

práticas, trabalhos de pesquisa, estudo de caso, simulações, projetos, situações-problemas, elaboração 

de portfólio e relatórios de atividades, provas escritas, seminários, resenhas e artigos. 

Em se tratando da verificação da aprendizagem, a média do módulo/semestre de cada disciplina 

corresponde á média aritmética simples das notas registradas em cada etapa, alcançando a média 

semestral em cada disciplina. 

Ao avaliar os diferentes procedimentos e instrumentos de avaliação o professor poderá 

constatar os resultados obtidos em função dos processos avaliativos previamente definidos no plano de 

trabalho. 

Compete à escola e ao professor garantir a aprendizagem efetiva dos alunos durante o semestre, 

módulo e desenvolver atividades pedagógicas de reforço àqueles que apresentarem dificuldades de 

aprendizagem claramente identificadas devendo ser trabalhadas ao longo do processo, de modo que no 

final desse período, o professor já disponha de uma nova nota que substituirá a nota da primeira etapa 

do semestre. 

Desta forma, submeter-se-á a recuperação final o aluno que após as atividades de reforço 

paralelo obtiver média igual a 2,0(dois) e inferior a 7,0(sete) em uma ou mais disciplinas, de forma que 

essa atividade de recuperação compreenda um período não inferior a 5%(cinco por cento) da carga 

horária prevista para a respectiva disciplina. 
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A sistemática de avaliação também prevê que após a recuperação final o aluno que obtiver 

média final, igual ou superior a 6,0(seis) será considerado aprovado. 

O aluno que não tiver conseguido desenvolver 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 de programação especial de estudos, no 

prazo máximo de 1 ano. 

Para o desenvolvimento dessa programação especial de estudos, cada professor deve elaborar 

um Plano de Trabalho a ser aprovado pela Coordenação de Curso e acompanhado pelo  Núcleo de 

Apoio Pedagógico.  

 

7. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E 

EXPERIÊNCIAS ANTERIORES 

 

De conformidade com o Artigo 11 da RESOLUÇÃO CNE/CEB N.º 04/99, o IFMA Campus 

Santa Inês-MA poderá aproveitar conhecimentos e experiências anteriores, desde que diretamente 

relacionados com o perfil profissional de conclusão da respectiva qualificação ou habilitação 

profissional, adquiridos: 

I - no ensino médio; 

II - em qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico concluídos em outros cursos; 

III - em cursos de educação profissional de nível básico, mediante avaliação do aluno; 

IV - no trabalho ou por outros meios informais, mediante avaliação do aluno; 

V - e reconhecidos em processos formais de certificação profissional. 

 

8. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

Para o desenvolvimento do Curso de Eletroeletrônica, o Núcleo de Controle e Processos 

Industriais dispõe das seguintes instalações e equipamentos: 

8.1. Laboratório de Eletroeletrônica 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

Armários  04 

Módulo didático para estudo de controle de velocidade de motores CA 03 

Módulo didático para estudo de CLP 09 

Bancada didática com módulos para comandos elétricos 03 

Cadeiras 40 

Computadores  03 

Módulo didático para estudo de microcontroladores 06 
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9. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO 

 

NOME FUNÇÃO TITULAÇÃO 

Anderson Araujo Meireles Técnico de Laboratório Técnico em Telecomunicações 

Genilton Luis Freitas Marques Professor Licenciado em Eletricidade 

Esp. em Saúde e Segurança do Trabalho 

Flávio da Conceição Lima Oliveira Professor Bacharel em Engenharia Mecânica 

Mestre em Resistência dos Materiais 

Luis Alberto Caldas Gonçalves Professor Licenciado em Eletricidade 

Washington Silva do Nascimento Professor Bacharel em Engenharia Mecânica 

Leandro Souza Batista Professor Bacharel em Engenharia Elétrica 

Lindemberg Alex Pereira Trindade Professor Bacharel em Engenharia Mecânica 

Esp. em Engenharia de Segurança 

 

10. CERTIFICADOS E DIPLOMAS 

 

 O aluno que concluir os seis módulos e ter desenvolvido todas os Componentes Curriculares 

previstos no curso receberá o diploma de Técnico em Eletroeletrônica na Modalidade Integrada ao 

ensino médio. 
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