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1 JUSTIFICATIVA 
 

 

 

A cidade de Santa Inês tem sua origem associada sobretudo ao 

desenvolvimento da industria algodoeira e canavieira. Localizada na região do 

vale do Pindaré a mesma tem seu desenvolvimento econômico alavancado a 

partir da implantação das rodovias federais, BR 222 e BR 316 e mais 

recentemente pela estrada de ferro Carajás. Com uma população de 82.026 

habitantes (dados do IBGE), e índice de desenvolvimento humano IDH em torno 

de 0,671 dados de 2000, Santa Inês  oitava posição no ranking estadual. 

Em termos econômicos, Santa Inês tem  mostrado um significativo 

desenvolvimento sobretudo no setor terciário especificamente na área de  

prestação de serviços e comércio.  

Na atividade produtiva da Construção Civil, existe uma demanda de 

mercado local, regional e nacional. De acordo com dados do Conselho Federal 

de Engenharia e Arquitetura - CONFEA, existe um déficit habitacional no país 

que gira em  torno de 10 milhões de unidades, o qual pode ser atendido através 

de programas de ações sociais ou pela iniciativa privada. Acrescentam-se a isso 

as exigências advindas de um largo processo de urbanização, que caminha em 

paralelo à área da Construção Civil. Esses dados deixam clara a necessidade de 

investimentos na referida área e, conseqüentemente, apontam para uma 

concentração de esforços na qualificação de trabalhadores para o desempenho 

profissional com ética, qualidade e competência social. 

Especificamente no Estado do Maranhão, existem indicadores favoráveis 

à formação profissional na Área da Construção Civil. O Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura  e Agronomia do Maranhão (CREA-MA) aponta a 

existência de 7.000 profissionais cadastrados onde deste número 3.000 pertence 

a classe de engenharia e arquitetura e várias empresas construtoras registradas 

atuando principalmente, na capital e nas maiores cidades do Estado. 

Concomitante a essa realidade, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção 

Civil possui o registro de 50.000 trabalhadores ativos cadastrados dessa Área 

com um bom índice de empregabilidade e 90 empresas ativas contribuindo para 

a construção. Vale ressaltar que dentre esse contingente de trabalhadores 

sindicalizados, permeia uma grande parcela carente de formação profissional. 
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Além da grande maioria que trabalham nas diversas atividades construtivas sem 

possuir nenhum registro, ficando totalmente na estatística dos trabalhadores 

informais, algo que é muito comum nesta área profissional. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – 

IFMA, Campus Santa Inês, considerando esses aspectos, oferece o curso 

Técnico em Edificações, objetivando propiciar condições para que os alunos 

desenvolvam competências gerais da área profissional  de Técnico de 

Edificações, definidas a partir da análise do processo de trabalho desse 

segmento, respeitando valores estéticos, políticos e éticos, além de manter 

compromisso com a qualidade, o trabalho, a ciência, a tecnologia e as práticas 

sociais relacionadas aos princípios da cidadania responsável. 

A Instituição se propõe a dar continuidade à atualização deste Plano de 

Curso, para acompanhar as transformações tecnologias e socioculturais do 

mundo do trabalho, mediante contato permanente com especialistas e setores 

relacionados. 

  

 

 

2. OBJETIVOS 
 
 

 Formar Técnicos de Nível Médio para atender a demanda local e regional no 

que concerne ao exercício de atividades profissionais inerentes ao Técnico em 

Edificações; 

 

 Formar profissionais com visão empreendedora, sedimentada em valores éticos, 

políticos e sociais  que sejam capazes de compreender a complexidade do 

processo de transformação científico-tecnológico que envolve o eixo tecnológico 

da Construção Civil; 

 

 Propiciar  formação técnica de nível médio com habilitação em Edificações que 

reúna competências que encaminhem à elaboração de projetos e execução de 

obras civis. 

 

 Propiciar condições para que o Técnico em Edificações desenvolva 

competências para atuar na  prestação de serviços em empresas e instituições 

públicas ou privadas ou como profissional autônomo; 
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 Desenvolver a capacidade crítico-reflexiva para atuar num mercado profissional 

em permanente processo de renovação científico e tecnológico a partir do 

gerenciamento de sua própria formação continuada. 

 

 

 

3. REQUISITOS DE ACESSO 
 
 

O Curso Técnico em Edificações, na modalidade Integrado, destinado a 

alunos que concluíram o Ensino fundamental, terá as seguintes vias de acesso: 

  

a – Aprovação e classificação em processo seletivo aberto à comunidade, 

realizado pelo IFMA; 

 

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, Escolas Técnicas, Escolas Profissionalizantes, desde 

que a transferência atenda aos requisitos legais vigentes; 

 

d– Solicitação de mudança de curso, desde que haja afinidade entre as 

habilitações e a existência de vaga; 
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4. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 
 
         O aluno que concluir o Curso Técnico em Edificações, terá em seu perfil 

profissional as seguintes competências: 

 
 Associar à utilização de recursos tecnológicos, conhecimentos, valores éticos, 

estéticos e políticos que encaminhem ao desenvolvimento de uma postura 

crítico-reflexiva frente à humanização do homem e do trabalho; 

 

 Compreender o contexto científico, tecnológico, legal, econômico e político-

social de sua área de formação profissional; 

 

 Aplicar normas, métodos, técnicas e procedimentos estabelecidos em lei 

visando à qualidade e produtividade dos processos construtivos e de segurança 

dos trabalhadores; 

 

 Propor alternativas de uso dos materiais, de técnicas e fluxos de circulação de 

materiais, pessoas e equipamentos, tanto em escritórios quanto em canteiros de 

obras, visando à melhoria contínua dos processos construtivos; 

 

 Elaborar projetos arquitetônicos, estruturais e de instalações hidráulicas, 

sanitárias, elétricas e telefônicas, obedecendo os preceitos legais vigentes. 

 

 Supervisionar a execução de projetos e obras, coordenando equipes de 

trabalho; 

 

 Elaborar cronograma e orçamentos, acompanhando e controlando as etapas de 

sua execução; 

 

 Controlar a qualidade dos materiais, de acordo com as normas técnicas; 
 
 

 Coordenar o trabalho de manuseio, de preparo e de armazenamento dos 

materiais e equipamentos; 
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 Preparar processos para aprovação de projetos de edificações, bem como 

documentação para licitação em órgãos públicos; 

 
 

 Executar e auxiliar trabalhos de levantamento topográficos, locações, e 

demarcações de terrenos; 

 

 Integrar-se em equipes de trabalho assumindo diferentes funções, primando 

pela harmonia e fortalecimento das relações inter-pessoais, podendo assim 

adotar uma postura empreendedora para administrar seu próprio negócio e 

crescimento profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

5. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 
 

A organização curricular do Curso Técnico em Edificações observa as 

determinações legais presentes na LDB 9.394/96, Decreto nº 5154/04 e ao Projeto 

Político–Pedagógico do IFMA. 

 

A estrutura curricular adotada para o Curso Técnico em Edificações, na 

modalidade Integrado, lança mão da modularização como dispositivo de organização 

didático-pedagógico das disciplinas que integram sua matriz curricular.  A aplicação 

deste dispositivo organiza o Curso em seis (06) módulos, a serem desenvolvidos ao 

longo de três anos letivos, em apenas um turno de atividades escolares.  

 

A opção pela modularização  centra-se na necessidade de atendimento de pré-

requisitos existentes entre as Bases Científicas, Tecnológicas e Instrumentais. Esta 

organização curricular não contempla itinerário formativo que encaminhe à 

qualificações profissionais quando da conclusão de cada um dos Módulos. 

 

Cada módulo, com plena sintonia com os demais componentes curriculares, 

será constituído por um conjunto de disciplinas que, ao ser trabalhado, encaminha ao 

desenvolvimento das competências que integram o perfil profissional de conclusão. 

 

Cada módulo possui a carga horária de 680 horas com o tempo de horas/aula de 

50 minutos e horas/relógio de 60 minutos. O curso possui uma carga horária de 2.880 

horas de disciplinas do ensino médio e 1.200 horas de disciplinas específicas 

totalizando 4080 horas. 

 

Para o pleno desenvolvimento das competências que integram o perfil 

profissional de formação, a matriz curricular proposta parte do princípio que a 

integração entre as disciplinas e entre os módulos somente se efetivará pela superação 

do fazer pedagógico descontextualizado, fragmentado; pelo entendimento que o 

conhecimento constitui  um conjunto orgânico; pela adoção de procedimentos didático-

metodológicos que contemplem a interdisciplinaridade, a contextualização, a estética 

da sensibilidade, a ética da identidade como princípios norteadores do processo de 

ensino e aprendizagem. 
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 A concretização destes princípios encaminham à formação de um técnico com 

autonomia, com iniciativa, com potencial criativo e identidade própria.  

 

 Com este entendimento o trabalho docente deve fazer uso de procedimentos 

metodológicos que propiciem não apenas condições de aprender teorias, princípios, 

teoremas, regras, técnicas, métodos..., mas, sobretudo, aprendizagens de  associação, 

de comparação, de criação, de transformação, de aplicação deste universo de 

conhecimentos em situações reais, em produções inovadoras, em ações que 

encaminhem à resolução de problemas. Somente com adoção desta abordagem será   

possível a concretização do perfil delineado. 

 

Ressalta-se que a disciplinaridade proposta constitui apenas um dispositivo 

didático de organização curricular, uma vez que a proposição dos princípios 

pedagógicos encaminham à superação do saber fragmentado, sem comprometimento 

da identidade e especificidade dos conhecimentos que são próprios de cada disciplina.  

 

No tocante à ação docente, destaque especial será dado ao uso da pesquisa e 

metodologia de projetos como procedimentos de ensino e aprendizagem. Estes 

procedimentos metodológicos deverão estar inseridos no centro do conjunto de 

procedimentos de ensino de todo o corpo docente. 

 

A aprendizagem através da pesquisa propiciará, tanto ao corpo docente quanto 

discente, a construção/reconstrução de conhecimentos, aquisição de novas habilidades 

e fortalecimento de valores que precisam ser renovados para que possam atender a 

dinâmica do mundo do trabalho e contribuir para o processo permanente de renovação 

do perfil profissional. 
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MATRIZ CURRICULAR DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES INTEGRADO    

DISCIPLINA CH DISCIPLINA CH

ARTES I 40 GEOGRAFIA I 60

BIOLOGIA I 40 BIOLOGIA II 40

FILOSOFIA I 40 SOCIOLOGIA I 40

FISICA I 80 QUÍMICA I 80

HISTÓRIA I 40 HISTÓRIA II 40

LINGUA PORTUGUESA I 60 LINGUA PORTUGUESA II 60

MATEMÁTICA I 60 MATEMÁTICA II 60

INGLÊS I 60 INGLÊS II 60

INFORMÁTICA BÁSICA 40 DESENHO ARQUITETONICO I 40

DESENHO TÉCNICO 40 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO II 40

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO I 60 ARTES II 40

HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO 40 INTRODUÇÃO A ADMINISTRAÇÃO 40

EDUCAÇÃO FÍSICA 80 EDUCAÇÃO FÍSICA 80

TOTAL 680 680

DISCIPLINA CH DISCIPLINA CH

BIOLOGIA III 40 BIOLOGIA IV 40

FÍSICA II 80 QUÍMICA II 80

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

FILOSOFIA II 40 SOCIOLOGIA II 40

TOPOGRAFIA I 60 TOPOGRAFIA II 40

DESENHO ARQUITETONICO II 40 TECNOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES I 60

RESISTÊNICA DOS MATERIAIS 60 INSTALAÇÕES PREDIAIS I 60

DESENHO ASST.POR COMPUTADOR I 60 ESTRUTURA DE CONCRETO 60

EDUCAÇÃO FÍSICA 80 EDUCAÇÃO FÍSICA 80

TOTAL 680 TOTAL 680

DISCIPLINA CH DISCIPLINA CH

FILOSOFIA  III 40 SOCIOLOGIA III 40

FÍSICA III 80 QUÍMICA III 80

GEOGRAFIA IV 60 MECANICA DOS SOLOS 40

HISTÓRIA V 40 HISTÓRIA VI 40

LÍNGUA PORTUGUESA V 60 LÍNGUA PORTUGUESA VI 60

MATEMÁTICA V 60 MATEMÁTICA VI 60

BIOLOGIA V 40 BIOLOGIA VI 40

GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS 60 DESENHO ASST. POR COMPUTADOR II 40

TECNOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES II 40 DESENHO DE ESTRUTURAS 40

INSTALAÇÕES PREDIAIS II 60 LEGISLÇÃO AMBIENTAL 40

ORÇAMENTO DE OBRAS 60 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 40

CONTROLE DE QUALIDADE 40

GESTÃO DE PESSOAS 40

EDUCAÇÃO FÍSICA 80 EDUCAÇÃO FÍSICA 80

TOTAL 680 TOTAL 680

3º SEMESTRE 4º SEMESTRE 

5º SEMESTRE 6º SEMESTRE 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO CAMPUS SANTA INÊS

E D I F I C A Ç Õ E S - MATRIZ DEFINITIVA

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE

 



I MÒDULO 

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 as 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 
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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 
 

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. 
 
 

80 

 
1.Mecânica – Dinâmica 

 Força e movimento 
 Estática 
 Conservação da energia 
 Conservação da quantidade de movimento 
 Hidrostática  

 
 
2.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 
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HISTÓRIA I 

 
 
 
Entender os principais elementos que marcaram 
a dinâmica das relações políticas, econômicas e 
sociais dos Estados e Impérios, percebendo 
suas especificidades, bem como suas 
contribuições para a construção do mundo 
contemporâneo. 
 
 

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 

 
  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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

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 
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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 
lingüísticos, 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 

INFORMÁTICA 
BÁSICA 

 
Operar computadores digitais do tipo personal 
computer ou laptops. 
 
 
Fazer pesquisas avançadas na WEB. 
 

40 

      
 

1. Evolução dos Computadores 
2. Hardware 
3. Software 
4. Internet 

 

DESENHO 
TÉCNICO  

 
Conhecer as normas da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas- ABNT  para elaboração de 
desenhos técnicos. 
 
Representar objetos tridimensionais a partir de 
técnicas de perspectivas decorrentes da 
construção de planos projetivos. 
 

40 

1. Desenho Técnico 
2. Instrumentos de Desenho Técnico 
3. Padronização de Desenhos Técnicos 
4. Perspectiva 
5. Projeções 

 
 

MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO 

I 

 
 
 
Utilizar procedimentos técnicos na 
especificação, identificação,  recebimento e 
aplicação dos materiais de construção. 
 
 
 
 

60 

1. Importância e Resumo histórico sobre materiais 
de construção;  

2. Aglomerantes;  
3. Agregados;  
4. Pedras naturais;  
5. Argamassa;  
6. Água de Amassamento;  
7. Aditivos;  
8. Produtos Cerâmicos;  
9. Betume. 
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HIGIENE E 
SEGURANÇA 

DO 
TRABALHO 

 
Usar normas técnicas concernentes à higiene, 
saúde e segurança do trabalho aplicadas no 
desenvolvimento das atividades profissionais. 
 
Adotar posturas prevencionistas frente a 
possíveis situações de risco inerentes a 
determinados ambientes. 
 
 
 
 

40 

1. Fundamentos e Técnicas de Higiene e 
Segurança do Trabalho:  

2. Acidentes e doenças do trabalho; 
3. Riscos associados aos processos produtivos;  
4. Abordagem das Normas Regulamentadoras do 

Ministério do Trabalho e Emprego.  
5. Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva. 

Norma Regulamentadora 06;  
6. SESMT - Serviços Especializados em 

Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho.  

7. CIPA - Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes.  

8. Técnicas de combate a incêndios; 
9. Ergonomia: Conceitos Básicos e Aplicações. 
10. Norma Regulamentadora 18  

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. 
 
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. 

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; 
6. Práticas corporais na cultura escolar; 
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II MÒDULO 

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 

 Organogênese 

 Anexos embrionários 
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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; 

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. 

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 
 
 
 
 
 
 
 

80 

 
1. Matéria e energia 

2. Elemento químico 

3. Teoria atômica 

4. Distribuição eletrônica 

5. Ligações 

6. Tabela periódica 

7. Funções 

8. Reações 
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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 lingüístico 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. 
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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 
lingüísticos, 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 técnicos auxiliados por estratégias de leitura. 

4. Auxilio gramatical: Tempos verbais (modais, 

passado simples, passado contínuo, futuro), 

Pronomes, Adjetivos (comparativos e 

superlativos), Preposições, Adverbios. 

5. Produção textual pré-intermediária 

6. Leitura e compreensão de textos específicos da 

área 

7. Desenvolvimento de glossário técnico 

DESENHO 
ARQUITETONICO I 

Compreender todos os elementos, simbologia 
e especificações técnicas que integram um 
projeto arquitetônico completo. 
 
Representar todos os elementos e simbologia 
gráfica em desenhos de Projetos 
arquitetônicos Completos. 
 

40 

1. Montagem Gráfica de Projeto Arquitetônico 

2. Sistemas de Simbologia Gráfica 

3. Especificações Técnicas 

 Dimensões e áreas padrões mínimas 

 Iluminação e Ventilação padrões mínimos 

4. Representação Gráfica De Projeto Arquitetônico 

Completo 

 Desenho de plantas arquitetônicas. 
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MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO II 

Analisar, classificar e indicar as aplicações dos 
materiais de construção e das pedras naturais, 
utilizando normas técnicas de especificação. 
 
 
 
 
 

40 

 
1. Concreto; 

2. Materiais Metálicos; 

3. Madeira; 

4. Vidros; 

5. Polímeros e Impermeabilizantes; 

6. Tintas, Vernizes e Esmaltes. 

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 
 

 

 
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 
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INTRODUÇÃO A 
ADMINISTRAÇÃO 

 
Compreender a importância da existência das 
teorias organizacionais e suas evoluções. 
 
Analisar as relações resultantes da atividade 
do recurso humano, como componente 
importante nos processos de comunicação, 
informação para o planejamento, gestão, 
organização e fortalecimento das 
organizações. 
 
 

40 

 

1. A Administração e suas Perspectivas 

2. Os Primórdios da Administração 

3. Abordagem Clássica Da Administração 

4. Abordagem Humanística Da Administração 

5. Abordagem Neoclássica Da Administração 

6. Abordagem Comportamental da Administração 

 

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. 
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III MÓDULO 

DISCIPLINA COMPETÊNCIA C.H BASES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 

BIOLOGIA III 

 
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. 
 

40 

 
Introdução ao estudo os seres vivos 
Sistemática e características gerais dos: 
    Vírus 
    Reino Monera 
    Reino Protista 
    Reino Fungi 
    Reino Plantae 
 

FÍSICA II 

 
Utilizar conceitos científicos básicos 
associados a 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 
 

80 

 
1. Termologia 
2. Termometria 
3. Calorimetria 
4. Termodinâmica 
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GEOGRAFIA II 

 
Reconhecer na aparência das formas visíveis e 
concretas do espaço geográfico atual brasileiro a 
sua essência, as relações sociais, políticas e 
econômicas, a partir do repertório conceitual da 
geografia em suas dimensões. 
 
Entender os fenômenos espaciais a partir da 
seleção, comparação e interpretação, 
identificando as singularidades e generalidades 
de cada lugar, paisagem ou território no caso 
brasileiro, analisando as transformações naturais, 
sociais, econômicas, culturais e políticas no seu 
“lugar mundo”. 

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 

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 
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LINGUA 
PORTUGUESA III 

 
Estruturar o conhecimento lingüístico 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 

 

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. 
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TOPOGRAFIA I 

 
 
Aplicar conhecimentos básicos de Topografia para 
realizar levantamentos topográficos planimétricos 
aplicados à Construção Civil. 
 
 
 
 

60 

1. Introdução á Topografia 
2. Instrumentos Topográficos 
3. Medidas em Topografia 
4. Orientação Magnética e Verdadeira 
5. Métodos de Levantamentos Topográficos 
6. Determinação de Distâncias de Forma Indireta 
7. Planilha Analítica 
8. Desenho Topográfico 
9. Avaliação de áreas 

DESENHO 
ARQUITETONICO II 

 
Conhecer todos os elementos e simbologia gráfica 
aplicados em projetos arquitetônicos residências, 
comerciais e projetos de ambientação e lay-out.  
 

40 

1.Representação Gráfica de Projeto Arquitetônico 
Completo 
 Projetos residenciais de 02 pavimentos 
 Projetos comerciais 
2.Ambientação e lay-out 
3.Escadas 
4.Rampas 

RESISTÊNICA DOS 
MATERIAIS 

 
 
Conhecer e aplicar as leis que regem a atuação das 
cargas e tensões atuantes em estruturas 
constituídas pelos mais diversos materiais. 
 
 
 
 
 
 
 

60 

1. Elementos de Matemática e Física aplicadas à 
Resistência dos Materiais; 

2. Grandezas fundamentais; 
3. Centro de gravidade e momento de inércia; 
4. Deformação estrutural; 
5. Elementos estruturais: lajes, vigas, pilares, 

fundações; 
6. Vínculos: tipos e simbologia; 
7. Tipos de carregamento; 
8. Reações de apoio em vigas e lajes; 
9. Esforços seccionais; 
10. Diagrama de esforços cortante, normal e 

momento fletor. 
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DESENHO 
ASSISTIDO POR 
COMPUTADOR I 

 
Compreender a configuração, interface e 
coordenadas do programa AutoCAD para facilitar a 
operacionalização dos diversos desenhos, 
reconhecer os comandos de visualização. Precisão, 
criação. Modificação e dimensionamento de objetos 
para a realização de projetos arquitetônicos em 
geral de forma a formatar pranchas e criar 
configuração do comando de plotagem para 
impressão dos projetos arquitetônicos em geral. 
 
 
 
 

60 

1. Configuração do programa AutoCAD; 
2. Comandos de criação e salvamento; 
3. Coordenadas; 
4. Comandos de visualização de desenhos na 

tela; 
5. Comandos de precisão de desenhos; 
6. Comandos de criação de objetos gráficos; 
7. Comandos de modificação de propriedades de 

objetos; 
8. Comandos de informações sobre os desenhos; 
9. Comandos de dimensionamento; 
10. Biblioteca de símbolos – blocos; 
11. Layout para plotagem; 
12. Plotagem.  

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Conhecer 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. 
 
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. 
 

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; 
7. Práticas corporais na tradição regional, estadual e 

nacional. 
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IV MÓDULO 

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 

 
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. 
Animais vertebrados: 

 Peixes; 

 Anfíbios; 

 Répteis; 

 Aves; 

 Mamíferos. 

QUÍMICA II 

 
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. 
 
 
 
 
 
 

80 

1. Gases 
2. Soluções 
3. Propriedades coligativas 
4. Termoquímica 
5. Cinética química 
6. Equilíbrio químico 
7. Oxidação e redução 
8. Eletroquímica 
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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 

 
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/Parnasianismo/Simbolismo. 
 
 
 

60 

Leitura, compreensão e interpretação de 
textos. Níveis de leitura em um texto. Estudo do 
período composto: aspectos morfossintáticos e 
semânticos. Operadores argumentativos. Colocação 
pronominal. A história social do 
Realismo/Naturalismo/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. 
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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. 
 

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 
 

TOPOGRAFIA II 

 
 
Realizar levantamentos Altimétricos e 
Planialtimétricos, perfis, seções longitudinais e 
transversais e locações simples de obras. 
 
 
 
 
 
 

40 

1. Superfície de referência 
2. Métodos de nivelamento 
3. Noções de declividade 
4. Curvas de nível 
5. Corte e aterro 
6. Curvas de Concordância 
7. Locação de Obras 
8. Desenho topográfico 
9. Sensoriamento remoto 

TECNOLOGIA DAS 
CONSTRUÇÕES I 

 
Planejar, acompanhar e orientar a execução de 
serviços de implantação de canteiros de obra, 
movimentos de terra, fundações, superestrutura, 
alvenarias e cobertura das edificações. 
 
 

60 

 
1. Serviços preliminares; 
2. Movimento de terra; 
3. Fundações; 
4. Superestrutura; 
5. Alvenarias; 
6. Cobertura. 
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INSTALAÇÕES 
PREDIAIS I 

 
Compreender os sistemas de abastecimento de 
água potável, coleta e destino do escoamento de 
esgoto e de águas pluviais de edificações. 
 

60 

1.Instalação de Água Fria 
 Sistemas de Abastecimento 
 Rede de distribuição 
 Projeto de Instalações de água fria 

2.Instalação de Esgotos Sanitários 
 Sistemas de Coleta e escoamento de esgotos 
 Caixas de Inspeção e gordura 
 Projeto de Instalações de esgotos 

3.Instalação de Água Pluvial 
 Caixas coletoras de águas pluviais 
 Águas pluviais e o projeto arquitetônico 
 Projeto de Instalações de água pluvial 

ESTRUTURA DE 
CONCRETO 

Desenvolver projetos estruturais residenciais a partir  
estudos pro eliminares de estruturas de concreto. 
 
Ler e Interpretar projetos estruturais residenciais. 

60 

1. Normas técnicas 
2. Teoria da elasticidade 
3. Dimensionamento de lajes 
4. Dimensionamento de vigas 
5. Dimensionamento de pilares 
6. Dimensionamento de sapatas quadradas e 

retangulares centradas. 

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. 
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 V MÓDULO 

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 
 

FÍSICA III 

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. 
 
 

80 

 
1.Óptica/Ondas/Acústica 
 Óptica 
 Ondulatória 
 Acústica 
2.Eletricidade  
 Eletrostática 
 Eletrodinâmica 
 Magnetismo 
 

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. 
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HISTÓRIA V 

Entender os principais aspectos que marcaram a 
construção do Brasil em nação independente, 
apontando mudanças e permanências nos 
contextos político, econômico, social e cultural, 
destacando os vetores internos e externo que 
influenciaram nesse processo, bem como destacar 
as transformações que possibilitaram a implantação 
do regime republicano e suas estratégias de 
consolidação. 
 

40 

Brasil República 
 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 lingüísticos, produzir 
e analisar textos argumentativos em Língua 
Portuguesa, e compreender a produção estética do 
Pré-Modernismo, do Modernismo e as relações 
entre as literaturas africanas e brasileira 

60 

 
Pontuação. O texto argumentativo (estudo e 
produção). A concordância na construção do texto. A 
história social do Pré-Modernismo. As vanguardas 
européias. O Modernismo em Portugal. A Semana 
de Arte Moderna de 1922. O Modernismo no Brasil. 
A primeira geração modernista. 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 

 
2.Fundamentos da genética 
 Genética Mendeliana  
 Polialelismo 
 Herança quantitativa 
 Herança do sexo 
 Genética populacional 
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GERENCIAMENTO E 
PLANEJAMENTO DE 

OBRAS 

 
Elaborar planejamentos de obras com base no 
gerenciamento do projeto, equipes de trabalho e 
controle das atividades de execução da obra. 
 
 
 
 
 

60 

 
1. Conceitos Básicos; 
2. Processo de gerência de obras; 
3. Sistema de planejamento de obras; 
4. Estruturas organizacionais para gerenciamento de 

obras; 
5. Definições de atividades e sua seqüência; 
6. Equipes de trabalho e durações de atividades; 
7. Otimização da programação: prazo, recursos, 

custos e qualidade; 
8. Cronograma físico-financeiro; 
9. Programação com cronograma de barras (Gantt); 

TECNOLOGIA DAS 
CONSTRUÇÕES II 

 
Orientar a execução de serviços civis como: 
superestrutura, alvenaria, esquadrias, 
revestimentos, forros, 
impermeabilização,pavimentações, pintura e 
acabamentos para obras de pequeno porte.  
 
 

40 

1. Esquadrias; 
2. Revestimentos;  
3. Forros; 
4. Impermeabilização; 
5. Pisos e pavimentações; 
6. Pintura e acabamentos. 

INSTALAÇÕES 
PREDIAIS II 

 
Conhecer os princípios de dimensionamento, 
fornecimento e demanda de cargas elétricas 
aplicados em instalações elétricas prediais de 
médio e pequeno porte. 
 
 
Compreender os sistemas de distribuição de caixas 
e tubulações a serem aplicados em instalações 
telefônicas prediais de médio e pequeno porte. 
 
 
 
 
 

60 

1.Instalação Elétrica Predial   
 Demanda de energia de uma instalação elétrica 
 Divisão da instalação em circuitos 
 Fornecimento de energia 
 Dimensionamento de condutores elétricos 
 Dimensionamento de eletrodutos 
 Luminotécnica 
 Projeto de instalações elétricas prediais 

2.Instalação Telefônica Predial 
 Previsão de pontos telefônicos 
 Caixas de distribuição geral e de passagem 
 Tubulação primária e secundária  
 Caixa de entrada subterrânea 
 Projeto de instalações telefônica interna 
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ORÇAMENTO DE 
OBRAS 

 
 
Elaborar orçamentos básicos da construção civil 
com quantificação de serviços, composição unitária 
de serviços e Planilha orçamentária. 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 

 
1. Conceitos Básicos; 
2. Fases de uma construção; 
3. Cadernos de Encargos e Especificações de 

Serviços e Materiais; 
4. Discriminação Orçamentária; 
5. Quantificação de Serviços; 
6. Composição de Custos Unitários 
7. Custos Diretos e Custos Indiretos; 
8. Lucro e Despesas Indiretas (BDI); 
9. Encargos Sociais; 
10. Planilha de Orçamento Analítico; 
11. Planilha de Orçamento Sintético; 
 

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 
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. 
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VI MÓDULO 

DISCIPLINA COMPETÊNCIA C.
H 

BASES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 

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 
 

QUÍMICA III 

 
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 
 

80 

 
 
1. Funções orgânicas 
2. Isomeria plana e espacial 
3. Macromoléculas 
4. Reações orgânicas e seus mecanismos 
 

MECANICA DOS SOLOS 

 
Identificar, classificar e manusear solos, a partir 
de suas principais propriedades. 
 
Realizar ensaios de laboratório e Interpretar os 
resultados obtidos 
 
Interpretar sondagens destinadas a construção 
civil 

40 

1. Introdução a Mecânica dos Solos 
2. Origem e Formação dos Solos 
3. Índices Físicos dos Solos. 
4. Ensaios de Caracterização Física dos 
5. Plasticidade e Consistência dos Solos. 
6. Principais Sistemas de Classificação dos Solos. 
7. Fenômenos da Capilaridade, Permeabilidade e 

Compressibilidade dos Solos. 
8. Noções Gerais de Prospecção do Subsolo. 
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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 

 
 
A regência na construção do texto. O estudo da 
crase. Segunda fase do Modernismo (poesia e 
prosa). Terceira fase do Modernismo. Tendências da 
literatura contemporânea. 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 

 
Fundamentos da evolução 
Teorias evolutivas 
Evidências da evolução 
Evolução humana 
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DESENHO ASST. POR 
COMPUTADOR II 

 
Compreender as coordenadas e os tipos de 
modelamento em 3D para criação de objetos 
tridimensionais, conhecendo os comandos de 
aplicação e criação de materiais de acabamento 
para geração de imagens realistas e 
animações. 
 

40 

1. Coordenadas em 3D e UCS; 
2. Sistemas de Coordenadas do Usuário - UCS; 
3. Tipos de Modelamento em 3D; 
4. Comandos de modificação de objetos em 3D; 
5. Comandos de aplicação de materiais; 
6. Criação de Imagens com acabamento realista; 
7. Criação de animações; 
8. Salvando arquivos para impressão. 
 

DESENHO DE 
ESTRUTURAS 

 
Elaborar e interpretar projetos estruturais 

residenciais. 

 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 
1. Simbologias e representações técnicas 
2. Normas técnicas 
3. Leitura de projetos estruturais 
4. Planta de forma 
5. Detalhamento de lajes 
6. Detalhamento de vigas 
7. Detalhamento de pilares 
8. Detalhamento de fundações 
9. Quantitativo de armaduras 
10. Quadros de ferro 

LEGISLÇÃO AMBIENTAL 

 
Conhecer os parâmetros legais para 
cumprimento de normas vigentes de Legislação 
Ambiental no âmbito da Construção Civil. 
 
 
 
 
 
 

40 

 
1.Noções Básicas: 
 Constituição Federal 
 Política Nacional do Meio Ambiente; 

2.Instrumentos de Controle Ambiental 
3.Fiscalização 
4.Lei de Crimes Ambientais 
5.Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro Lei 
Federal nº 7.661/88 
Resolução CONAMA 
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MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

 
Conhecer as máquinas e equipamentos 
utilizados na Construção Civil, assim como 
calcular rendimentos de máquinas e 
equipamentos. 
 
 
 

40 

 
1. Estudos, análise e ensaios aplicados nas 

máquinas na construção civil; 
2. Avaliação de resultados; 
3. Tipos de operações das máquinas e 

equipamentos; 
4. Manutenções de máquinas e equipamentos. 

CONTROLE DE 
QUALIDADE 

 
 
Adotar procedimentos técnicos que possibilitem 
a melhoria das relações interpessoais, da 
utilização e controle de recursos e que reflitam 
positivamente na imagem da empresa. 
 
 
 
 

40 

 
1. Regulamentação e documentação; 
2. Adequação dos recursos necessários à 

construção, que incluem equipes ( materiais, 
equipamentos e outros insumos); 

3. Melhorar a produtividade e a qualidade dos 
serviços; 

4. Reduzir os custos do empreendimento; 
5. Desperdício;  
6. Otimizar as relações com os clientes; 
7. Melhorar a imagem da empresa no mercado. 
 

GESTAÕ DE PESSOAS 

 
 
Compreender que as organizações são 
sistemas abertos, formado por seres sociais, 
portanto não podem ser avaliados e 
compreendidos somente pelo raciocínio lógico, 
habilidades matemáticas e espacial. 
 
 
 
 
 
 
 

40 

1.O Indivíduo na Organização 
2.Grupos e relações interpessoais 
3.Sistema organizacional e ambiente global. 
4.Subsistemas de provisão em relação interpessoal. 
 Recrutamento 
 Seleção 
 Treinamento 
 Avaliação de desempenho 
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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. 

 
 
 
 
 



 
 

6. SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO  
 

A avaliação, parte integrante do processo educativo, é entendida como 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 educativa. 

 

Dentro desse entendimento, a avaliação mais formalizada, cuja finalidade é 

certificar a aquisição de competências, deve-se aliar a um processo formativo de 

avaliação, possibilitando a orientação e o apoio àqueles que apresentam maiores 

dificuldades para desenvolver as competências requeridas. 

 

Considerando que o desenvolvimento de competências envolve conhecimentos 

(saberes), práticas (saber-fazer) atitudes (saber-ser) e mobilizar esse conjunto (saber-

agir) na realização do trabalho concreto, cabe ao professor adotar uma diversidade de 

instrumentos e técnicas de avaliação: atividades práticas, trabalhos de pesquisa, 

estudo de caso, simulações, projetos, situações-problema, elaboração de portfólios e 

relatórios. Provas escritas são também instrumentos válidos, dependendo da natureza 

do que está sendo avaliado. A observação é um instrumento essencial nesse processo. 

 

Avaliar as competências deve significar estabelecer uma situação de diálogo 

entre professor e aluno, descobrindo, juntos, avanços e dificuldades para consolidarem 

aqueles e corrigirem estas. Fundamentados nestes pressupostos estabelece-se que a 

avaliação do aluno deve: 

 Ocorrer de maneira contínua e progressiva, abrangendo todos os momentos do 

curso; 

 Envolver os múltiplos aspectos expressos na competência (saberes, habilidades 

e/ou valores); 

 Considerar o conjunto de competências proposta no Plano de Curso; 

 Valer-se de diferentes procedimentos e instrumentos, contemplando inclusive a 

auto-avaliação do aluno. 

 

Entende-se que num modelo de ensino por competências, o objetivo a ser 

alcançado é o desempenho suficiente em todas as unidades de competência 

consideradas relevantes para a formação básica do aluno. Por outro lado, não se pode 
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esquecer o aspecto formativo da avaliação que objetiva uma tomada de decisão para 

direcionar a aprendizagem do aluno. 

   

Como afirma Thereza Penna Firme, as competências são essencialmente as 

evidências de que o indivíduo é capaz de fazer com aquilo que sabe e, dessa forma, 

ele vai demonstrar seu desenvolvimento contínuo em suas diversas formas, na 

resolução de problemas, no pensamento crítico, na interação social, no exercício da 

cidadania, na conquista de novas aprendizagens e em tantas outras atuações que 

apontam na direção da formação plena do profissional. 

     

Nesse sentido, ao analisar os diferentes procedimentos e instrumentos utilizados 

para julgar o desenvolvimento de uma competência, o professor deverá constatar os 

resultados obtidos em função das evidências previamente definidas para cada 

competência. 

   

Cabe à escola e ao professor garantir a aprendizagem efetiva de todos os alunos, 

daí porque durante o ano letivo deverão ser desenvolvidas atividades pedagógicas de 

reforço destinadas ao atendimento de alunos com dificuldades claramente identificadas 

durante o processo avaliativo. 

    

Essas atividades de reforço deverão ocorrer a cada 50% do tempo previsto pelo 

professor em seu plano para o desenvolvimento da competência e após síntese 

avaliativa de todos os instrumentos utilizados. 

 

Durante as atividades de reforço todos os alunos da turma serão envolvidos, 

inclusive aqueles que não apresentam dificuldades. Estes poderão atuar como 

monitores nos diversos procedimentos didáticos utilizados pelo professor. 

Nesse período, o professor avaliará continuamente o desempenho do aluno por meio 

de instrumentos diversificados, registrando seus avanços e dificuldades e os resultados 

obtidos com indicação dos progressos evidenciados. 

        

 Esse registro será adotado pelo IFMA como instrumento de comunicação de 

resultados parciais aos alunos, pais/responsáveis. 

         

Ao final do ano letivo, os alunos que não desenvolveram as competências  

previstas deverão participar de atividades de reforço durante um período não inferior a 
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20% do tempo previsto para o desenvolvimento dessa competência. Cabe, então, ao 

professor desenvolver atividades significativas e diversificadas de orientação, 

acompanhamento e avaliação da aprendizagem, capazes de levar o aluno a superar as 

dificuldades apresentadas. 

Encerrando esse processo de reforço, deverá o professor emitir parecer sobre a 

situação do aluno à vista dos resultados alcançados, que será apresentado e discutido 

no Conselho para decisão final. 

 

Para efeito de registro será utilizada a terminologia Competência Desenvolvida 

(D) ou Competência não Desenvolvida (ND). 

 

O aluno que não tiver conseguido desenvolver as competências previstas em 

três disciplinas será promovido para a série seguinte, cursando em outro turno essas 

disciplinas ou participará de programação especial de estudos. 

 

Considerando a necessidade de avaliar permanentemente as atividades 

didáticas, os professores reunir-se-ão por série e curso com o objetivo de proceder a 

uma avaliação compartilhada do processo de ensino-aprendizagem. 

 

7. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E 
EXPERIÊNCIAS ANTERIORES 
 

Tendo em vista que o processo de aquisição e desenvolvimento de competências é 

amplo e diversificado, adotar-se-ão os seguintes critérios de aproveitamento: 

 

 a – Competências desenvolvidas em cursos de Formação Inicial e Continuada de 

Trabalhadores, mediante processo de avaliação determinado pelo coordenador do 

curso; 

 

 b – Competências desenvolvidas em cursos profissionalizantes da área da indústria 

ou áreas afins que estejam correlacionados ao perfil profissional estabelecido, 

mediante comprovação através de históricos escolares e que o tempo de 

desenvolvimento das competências não ultrapasse o limite de 05 anos; 

 

 c - Competências desenvolvidas no exercício de atividades profissionais, mediante 

processo avaliativo determinado pelo coordenador do curso; 
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 d - Competências desenvolvidas no Ensino Médio, tanto da base nacional comum 

quanto da diversificada, desde que integrem o conjunto de conhecimentos, habilidades, 

valores e atitudes pertinentes ao perfil profissional e que o período em que foram 

desenvolvidas não ultrapasse 02 anos. 

 

 O aproveitamento das competências desenvolvidas no Ensino Médio será realizado 

pela análise dos históricos escolares e programas de ensino.  

 

Quanto ao aproveitamento das competências desenvolvidas no exercício de 

atividades profissionais, o aluno será submetido a um processo avaliativo que 

comprove a relação dos conhecimentos adquiridos com o perfil do profissional da 

qualificação ou habilitação pretendida. 

 

8. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 
 
Para o desenvolvimento do Curso de Técnico em Edificações, o Campus de Santa Inês 

dispõe: 

 
8.1 – LABORATÓRIO DE DESENHO 
 

DESCRIÇÃO 
 

QUANTIDADE 

 
Prancheta com estrutura metálica tubular e tampo (1.00x0.80m) 
Cadeira para desenho em metal e regulável com rodízios 
Régua paralela em acrílico com dimensão de 1.00m 

 

 
40  
40 
40 

 

 
 
8.2 – LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS SOLOS 
 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

 
TRADO TIPO HELICOIDAL, CRUZETA E HASTES 
3.598.214 Trado Ø 2.1/4” tipo helicoidal - conexão roscada  
1.598.018 Haste Ø3/4” X 1 metro com conexão roscada   
1.598.016 Cruzeta para trado com conexão Ø3/4” 
 
MEDIDOR DE UMIDADE TIPO SPEEDY 
1.050.001 Medidor de umidade tipo speedy para solos 
2.206.100 Caixa com 100 ampolas de carbureto de cálcio 
2.206.500 Frasco com 500g de carbureto de cálcio  
3.505.020 Manômetro para Speedy leitura direta  
3.505.021 Manômetro para Speedy leitura indireta 
6.050.003 Balança para Speedy 

 
 

1 
5 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
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DISPERSOR 
3.228.250 Dispersor de solos com copo 220V - 50/60Hz  
3.228.001 Copo com chicanas para dispersor 
3.228.002 Hélice para dispersor - (hexagonal modelo novo)  
 
DENSÍMETRO E PROVETAS 
3.436.995 Densímetro 0,995 a 1,050 g/cm³ (escala 151H)  
4.260.005 Proveta de vidro capacidade 1000 ml para sedimentação 
 
CONJUNTO PARA DETERMINAÇÃO DO EQUIVALENTE DE AREIA 
6.051.001 Tubo lavador de cobre 
6.051.003 Frasco plástico de 5 litros com sifão  
1.230.250 Banho para provetas com aquecimento 220V - 50/60Hz 
6.051.004 Soquete de latão de 1 Kg  
6.051.005 Proveta de acrílico para equivalente de areia  
3.584.001 Solução concentrada para equivalente de areia (litro)  
 
 
HEXAMETAFOSFATO DE SÓDIO 
4.494.050 Hexametafosfato heptahidratado frasco com 500g 
 
LIMITE DE PLASTICIDADE 
3.555.335 Placa de vidro esmerilhado 300X 300 X 5mm 
2.045.001 Cilindro comparador “gabarito” Ø3 X 100mm 
3.229.016 Cápsula de porcelana Ø 16cm - 580ml  
3.227.040 Cápsula de alumínio Ø 40 X 20mm 
3.238.010 Espátula de aço inox com lâmina flexível 10 X 2 cm 
 4.318.001 Amalgamador de borracha - 300ml  
4.423.024 Curva francesa 24,5cm  
 
APARELHO CASAGRANDE 
1.040.001 Aparelho Casagrande manual 
1.044.001 Calibrador da altura de queda da concha  
1.044.002 Calibrador da base de ebonite com esfera 
1.043.001 Cinzel chato (areias) 
1.042.001 Cinzel curvo (argilas) 
6.041.001 Concha para aparelho de Casagrande 
 
LIMITE DE CONTRAÇÃO 
1.046.001 Placa com 3 pinos para limite de contração 
3.260.002 Proveta graduada de 25ml 
3.227.041 Cápsula de contração de aço inox Ø 4 X 1cm 
4.432.050 Cuba de vidro Ø5 X 2,5cm 
3.229.012 Cápsula de porcelana Ø 12cm - 285ml 
 
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO 
1.070.001 Molde Proctor Ø4’’ com colar e base de aço zincado 
1.071.001 Soquete Proctor com camisa - 5 lb 
1.014.001 Extrator de amostras hidráulico CBR/ Proctor/ Marshall  
 
CONJUNTO PARA DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE “IN SITU” 
(CONE DE AREIA) 
1.100.126 Conjunto para densidade com frasco, bandeja e funil Ø5’’ 
 
ENSAIO DO INDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA – CBR 
1.017.001 Prato perfurado, com haste ajustável 
Construído em aço zincado, com haste regulável em latão 
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1.018.001 Tripé porta extensômetro CBR - tipo semi círculo- aço 
1.015.001 Peso anelar bipartido com peso total de 10 lb 4,53  
1.015.002 Peso anelar bipartido com peso total de 5 lb 
1.016.001 Soquete CBR 10 lb, de aço zincado  
3.262.010 Extensômetro curso 10mm X 0,01mm - classe A  
3.529.015 Papel filtro Ø6” (150mm) caixa com 100 unidades  
 
PERMEABILIDADE 
 
CAMPO: 
4.860.075 Permeâmetro de Guelph 
4.860.076 Extensor para usar o permeâmetro até 150 cm  
 
LABORATÓRIO: 
1.073.155 Permeâmetro de carga constante Ø6” 
1.073.150 Permeâmetro de carga variável Ø de 150mm 
3.384.100 Bureta para permeâmetro de carga variável c/ suporte 
 
 
ENSAIOS DE ADENSAMENTO 
1.055.001 Prensa de adensamento com mesa, célula e jogo de pesos 
 
 ENSAIOS DE TRIAXIAL ESTÁTICO 
4.799.110 Conjunto triaxial estático 5000 Kgf . 110V - 60Hz 
 
ENSAIOS DE CISALHAMENTO 
1.056.001 Aparelho para cisalhamento direto manual  
4.860.001 Sonda plástica para medição de Ph direto no solo 
 
DIVERSOS 
 
3.205.003 Almofariz de porcelana capacidade 2.500 ml 4,0  
3.205.002 Almofariz de porcelana capacidade 1.735 ml 3,0 
3.251.003 Mao de gral para almofariz de 2.500 ml  
3.251.002 Mao de gral para almofariz de 1.735 m  
.238.010 Espátula flexível em aço inox 10X2cm  
3.238.015 Espátula flexível em aço inox 15X2cm  
3.238.020 Espátula flexível em aço inox 20X2,5cm  
3.239.006 Espátula tipo pintor nº 6 - 12X 6cm  
3.239.008 Espátula tipo pintor nº 8 - 12X 8cm  
2.074.001 Colher de solos quadrada tipo DER  
3.362.435 Bandeja de chapa galvanizada medindo 40X30X5cm  
3.362.536 Bandeja de chapa galvanizada medindo 50X30X6cm 
3.362.608 Bandeja de chapa galvanizada medindo Ø 60X8cm 
3.329.030 Bacia de alumínio Ø 30cm 
3.227.080 Cápsula de alumínio com tampa Ø 80X50mm 
 
CONCRETO E AGREGADO 
1.504.100 Prensa hidráulica 100Tf manual com 1 manômetro – 1 
3.081.001 Fôrma Ø 15X30cm para concreto (metálica) - 1 
1.120.003 Funil para fôrma Ø 15X30cm  - 1 
2.082.001 Concha para concreto para fôrma Ø 15X30cm  - 1 
1.085.001 Haste socadora Ø16X600mm – 1 
4.611.045 Vibrador de imersão Ø 45 mm sem motor - 1 
4.800.320 Motor para vibrador de imersão 220V – trifásico – 1 
4.377.320 Betoneira capacidade útil 320 litros 220V – trifásica – 1 
1.086.001 Conjunto Slump Test – 1 
1.119.100 Conjunto para determinar consistência (Mesa de Graff) – 1 
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4.853.500 Esclerômetro digital modelo N – 1 
4.853.060 Medidor de umidade superficial portátil – 1, 
  Recipientes para densidade aparente - 1.131.015 316X316X150 15 NBR 
7251, 6467 – 1 
 
CIMENTO E ARGAMASSA 
 
1.119.002 Mesa de consistência Ø 10’’, altura de queda de 12.7mm e 
peso de 4,1Kg conforme ASTM C230 e NBR 9773  
1.111.001 Aparelho de Vicat para cimento  
3.215.007 Balança eletrônica 5.000g 202X156  
3.214.100 Balança eletrônica 100 kg 400X400  
3.216.021 Balança Semi-Roberval 211g  Ø 100mm  
1.202.230 Agitador de peneiras eletromecânico 110/220V - 50/60Hz 1 
4.525.005 Pá quadrada com cabo de madeira – 1 
4.440.002 Enxadão com cabo – 1 
4.409.003 Concha para cereais 1 kg – 1 
4.437.002 Desempenadeira de madeira - 1 
3.437.001 Desempenadeira de aço com uma das faces dentadas – 1 
3.405.008 Colher de pedreiro 8” com cabo  
4.340.005 Balde dosador de aço capacidade 5L 
3.883.220 Bomba de vácuo / ar comprimido - 220V 
4.439.251 Dessecador Ø 250mm com tampa e luv 
 
Copo de becker graduado com bico vertedor construído em polipropileno 
auto-clavável (até 135ºC). 
4.413.005 – capacidade 50ml  
4.413.010 – capacidade 100m 
4.413.025 – capacidade 250ml  
 
3.552.025 Pisseta plástica capacidade 250ml  
3.552.050 Pisseta plástica capacidade 500ml  
 
3.582.001 Seringa de borracha 300ml 
 
PENEIRAS 

Peneira 8x2",aro em latão,abert.   2"  (50,8mm)           

Peneira 8x2",aro em latão,abert. 1.1/2"(38,1mm)           

Peneira 8x2",aro em latao,abert.   1"  (25,4mm)           

Peneira 8x2",aro em latao,abert.  3/4" (19,1mm)           

Peneira 8x2",aro em latao,abert.  3/8" (9,52mm)           

Peneira 8x2", aro em latao, abert.  4(4,76mm)             

Peneira 8x2", aro em latao, abert.  10(2,00mm)            

Peneira 8x2", aro em latao, abert.  16(1,19mm)            

Peneira 8x2", aro em latao, abert.  30(0,59mm)            

Peneira 8x2", aro em latao, abert.  40(0,42mm)            

Peneira 8x2", aro em latao, abert.  60(0,250mm)           

Peneira 8x2", aro em latao, abert. 100(0,149mm)           

Peneira 8x2", aro em latao, abert. 200(0,074mm)           
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8.3 LABORATÓRIO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
 

DESCRIÇÃO 
 

QUANTIDADE 

Kit banheiro/Lavanderia  

Joelho 90º soldável 25mm 5 

Joelho 90º soldável com rosca de 25mmx1/2” 3 

Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25mmx1/2” 2 

Tê 90º soldável 25mm 3 

Tê de redução 90º soldável c/bucha de latão de 25mmx1/2” 1 

Luva soldável com bucha de latão de 25mm x3/4” 3 

Adaptador soldável curto com bolsa de rosca p/ registro 25mmx3/4” 1 

Registro de pressão ¾” 1 

Registro de gaveta ¾” 1 

Tubo de PVC rígido soldável Marrom 25mm 15m 

Engate nº 3 cipla 1 

Tubo de PVC rígido soldável marrom de 32mm 5 

Kit de instalação caixa d’água  

Adaptador soldável c/ anel para caixa d’água 25mm 1 

Adaptador soldável c/ anel para caixa d’água 35mm 1 

Torneira bóia para caixa d’água ¾” 1 

Registro de espera VS soldável 32mm 1 

Registro de espera VS soldável 25mm 1 

Tê 90º soldável 32mm 2 

Joelho 90º soldável 32mm 7 

Kit Hidrometro  

Cavalete para hidrômetro 1 

braçadeira de encaixe BR 55 ¾” 1 

 
8.4  LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 
 

DESCRIÇÃO 
 

QUANTIDADE 

139343 Ponto de Acesso wireless (acess point) Padrão: IEEE 802.11g, 
IEEE 802.11b, IEEE 802.3 Ethernet/ IEEE 802.3u e FastEthernet. 

6 

139343 Placa de rede sem fio Padrão: IEEE 802.11g e IEEE 802.11b 64 

54194 Mini rack Mini Rack construído em estrutura soldada.  3 

54194 Rack fechado de 44 U, profundidade MÍNIMA de 800 mm, para 
instalação de equipamentos no padrão de 19" de largura.  

1 

139343 Switch ethernetConcentrador tipo Switch padrão Fast Ethernet  2 
66338 COMPUTADOR: Placa Mãe  
- Processador x86 , 2.3GHz , cache L2;DDR2-800Mhz; SATA-2 , vídeo 
integrada a placa mãe;  
- Monitor LCD de 17” widescreen, 
 

64 

139343 No-break:entrada:-Voltagem: bivolt automático. 2 

11177 Impressoras multifuncional: Funções: Impressão, Cópia, 
Digitalização, Fax Comunicação: Dispositivo USB2 HS, USB 2.0 alta 
velocidade.  

1 

11177 Impressoras laser : Tipo de Impressora: impressora laser jet 
monocromática Comunicação: Porta compatível com UB 2.0 de alta 
velocidade  

3 

11177 Impressora matricial: Tipo de Impressora: Matricial 9 agulhas de 
carro largo (132 colunas).Comunicação: USB, paralela e slot p/ interface 
opcionais.  

1 

139343 estabilizador superior a 2500 va  10 
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139343 No-break: entrada: -Voltagem: bivolt automático. -Variação 
máxima (V): 88 a 141 e 170 a 262. -Freqüência de rede (Hz): 60+4. 
SAÍDA: -Potência máxima (VA): 700. -Tensão nominal (V): 115.  

60 

109487 Data show. 2 

Cadeira com almofada e rodízios 40 

 
8.5 LABORATÓRIO DE TOPOGRAFIA 
 
129186 GPS Características Físicas Dimensões: 10.6 x 5.5 x 3.5 cm. Peso: 150 
gramas com pilhas. 

5 

150118 Estação total eletrônica: características básicas  1 
39896 Teodolito teodolito eletrônico  5 
26867 Tripé • Pernas Extensíveis • Altura Média 1,65m • Rosca 5/8" x 11  5 
73610 Baliza • Baliza de aço plastificada  10 
93091 Mira • Leitura Direta • 5m de comprimento aberta •  10 
8907 Trena 50m trena de fibra de vidro - 50m com cabo.  10 
150150 Trena laser trena laser. Distâncias medidas ao toque do botão.  5 
93068 Nível Nível Eletrônico Digital, com leitura por código de barras 5 

 

9. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO 
 

Nome Função Titulação 

Elys Regina Rego Sampaio Neves Professor Especialista 

Frankslale Andrade Meira Professor Doutor 

Magno Sousa França Professor Especialista 

Etianne Alves Souza de Oliveira Professor Graduada 

Lereno da costa Nunes Professor Graduado 

Jose Domingos Gonçalves Professor Graduado 

Rogério Frade da Silva Souza Professor Graduado 

Jean Carlos Almeida Damasceno Técnico em 

Edificações 

Ensino Técnico Profissionalizante 

Walterney Rodrigues Pereira Técnico em 

Edificações 

Ensino Técnico Profissionalizante 

Adroaldo Jose Silva Almeida Professor Mestre 

Aristóteles de Almeida Lacerda Neto Professor Mestre 

Carlos Alberto França Professor Especialista 

Deusdete de Sousa Brito Professor Mestre 

Jorge Luis da rocha Lima Professor Especialista 

Liana Márcia Gonçalves Mafra Professor Graduada 

Paulo Roberto G. Gonçalves Júnior Professor Mestre 

Renato dos reis Cordeiro Professor Mestre 

Simone Maranhão Costa  professor Graduada 
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10. DIPLOMA 
 

O diploma de Técnico em Edificações será expedido ao aluno que desenvolver 

as competências previstas ao longo dos seis módulos e cumprir com as determinações 

legais estabelecidas pelo IFMA e Campus Santa Inês. 

 

No verso do diploma constarão as competências que integram o perfil 

profissional, o ano de conclusão e a carga horária total do curso. 

 
11. ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
 
 O Estágio Supervisionado não constitui componente curricular obrigatório para 

expedição de diploma do curso Técnico em Edificações. 


