
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL (FIC) EM 
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câmpus Votuporanga 
 
 
 
 
 



                                                                                                             
 

2 
 

 
 
 

Sumário  

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO DE CURSO .................................................................... 3 

2. CARACTERÍSTICAS DO CURSO ..................................................................................... 4 

3. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO ................................................................................. 4 

3.1 Justificativa da oferta do curso ................................................................................ 4 

3.2 Objetivos do curso .................................................................................................. 5 

3.3 Metodologia do curso .............................................................................................. 5 

3.4 Perfil profissional de Conclusão .............................................................................. 7 

3.5 Critérios e procedimentos de avaliação da aprendizagem ...................................... 7 

3.6 Instalações e equipamentos, recursos tecnológicos e biblioteca............................. 8 

3.7 Pessoas envolvidas – docentes, técnicos, bolsistas e voluntários .......................... 8 

3.8 Descrição de certificados a serem expedidos.......................................................... 9 

4. MATRIZ CURRICULAR ................................................................................................... 10 

5. EMENTAS DOS COMPONENTES CURRICULARES ..... Erro! Indicador não definido.11 

5. REFERÊNCIAS ............................................................................................................... 25 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                             
 

3 
 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO DE CURSO 

 

Resolução nº 25/CONEX/IFSP, de 21 de junho de 2018 

 

Nome do curso: Auxiliar de Manutenção Predial 

 

Eixo tecnológico: Eletrotécnica e elétrica  

 

COORDENAÇÃO 

Coordenador: Devair Rios Garcia  

E-mail: devarios@ifsp.edu.br 

Telefone: (17) 3426-6990 / 991495576 

 

COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO 
DO CURSO:  

Devair Rios Garcia 
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2. CARACTERÍSTICAS DO CURSO 
 
 
Nível: Educação Básica  
 
Modalidade: Formação Inicial – FIC  

 
Forma de Oferta: Presencial  
 
Tempo de duração do curso: 5 meses 
 
Turno de oferta: Vespertino 
 
Horário de oferta do curso: Manhã 
 
Carga horária Total: 160 horas 
 
Número de vagas do curso: 23 (vinte e Três) 
 
Requisitos de acesso ao Curso: Ensino Fundamental I incompleto 
 
Periodicidade da Oferta: Semestral 
 
Instituição Parceira: Rede Panapanã 

 

3. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 
 

3.1 Justificativa da oferta do curso 

De acordo com os dados de 2014 do Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE, 

2014), o município de Votuporanga possuía uma população estimada em 92032 

habitantes, sendo 43377 mulheres e 42315 homens. Desse total de mulheres, 32.898 

encontrava-se na faixa etária entre 15 e 69 anos. Com relação às famílias dessa 

região, recebiam em média 2,3 salários-mínimos; 29.639 pessoas estavam inseridas 

no mundo de trabalho, sendo 24.639 em trabalhos formais e 5.241 em trabalhos 

informais. 

A proposta desse curso não se restringe na profissionalização das mulheres 

em áreas “ditas femininas”, mas contribuir com o processo de rompimento de 

paradigmas que aprofundam a divisão sexual do trabalho entre mulheres e homens. 

Dessa forma, se propõe a fomentar a ocupação das mulheres em espaços 

profissionais historicamente considerados masculinos: o de reparos domésticos 
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necessários à manutenção residencial e empresarial. Além disso, a ideia é que parte 

dessas mulheres possam multiplicar os conhecimentos adquiridos, para que outras 

possam fazer consertos básicos em seus lares. Destarte, ressaltamos a inserção das 

alunas em temáticas emergentes da sociedade na atual conjuntura, em que as 

mulheres têm sido alvo de discriminação, opressão e violência. 

 

3.2 Objetivos do curso 

 

Objetivo Geral 

Promover a inclusão social de mulheres pertencentes à classe mais carente e 

em situação de vulnerabilidade social, através da qualificação profissional na área de 

elétrica, hidráulica e pequenas manutenções residencial e comercial, de modo a suprir 

a demanda profissional existente no mercado na referida área. 

Objetivos Específicos:  

● Desenvolver habilidades para serviços de instalação de baixa tensão; 

● Oportunizar às alunas a revisão ou aprendizagem de conteúdos fundamentais 

de base científica do ensino fundamental e médio; 

● Promover o manuseio de ferramentas, construindo conhecimentos 

relacionados à área de hidráulica básica, bem como pintura em geral;                                                                                        

● Favorecer o conhecimento e/ou aprofundamento dos direitos sociais, políticas 

públicas e leis que contemplem as especificidades das mulheres; 

● Propiciar a compreensão crítica das relações de trabalho na atualidade; 

● Incentivar a valorização do poder feminino de transformação social. 

 
3.3 Metodologia do curso  

A metodologia adotada nesse curso de formação inicial (FIC) segue os 

princípios filosóficos da proposta pedagógica do IFSP que se propõe a inserir seus 

discentes no mundo do trabalho, a partir da combinação de conhecimentos distintos, 

pressupostos humanísticos, culturais e sociais. Busca o estímulo à profissionalização 

garantindo não apenas os conteúdos, mas também as artes, o fortalecimento da 

língua portuguesa com leituras de textos, as relações sociais com destaque para o 

gênero, reflexões sobre a situação das mulheres em geral, entre os diversos povos e 
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classes sociais. Visa também construir e relacionar diversos conceitos das áreas do 

conhecimento e introduzir conceitos técnicos, científicos e ambientais em consonância 

com o conceito de cidadania, através do desenvolvimento das disciplinas de elétrica 

básica, hidráulica e pintura de parede, assim como, informática e empreendedorismo. 

Complementado com a inserção de conhecimento de legislações de direitos 

fundamentais, sociais e coletivos e normas ambientais e específicas durante todo o 

processo. 

Inicialmente, as alunas serão acolhidas por um profissional com formação em 

serviço social ou psicologia do IFSP/VTP, visando conhecer o perfil e as necessidades 

imediatas das alunas, onde serão realizadas orientações e encaminhamentos para 

serviços específicos de saúde ou de assistência social. 

Em seguida, organizar-se-ão as atividades diferenciadas para a primeira 

semana de encontros do grupo, sendo estas voltadas ao acolhimento e 

estabelecimento de vínculos entre as atendidas e os profissionais que irão 

desenvolver as ações durante o ano. Atender-se-ão as necessidades demandadas 

pelo grupo de alunas, realizando um trabalho intensivo e sistemático, orientando com 

o objetivo de minimizar os conflitos vividos por estas devido à sua condição de mulher 

e fortalecer seus vínculos afetivos com o grupo, filhas/filhos, companheiras/os e sua 

família constituída. Periodicamente, serão realizadas reuniões, palestras e 

confraternizações em datas especiais.  

Haverá visitas técnicas e participação em eventos pautadas no incentivo à 

capacitação, profissionalização, elevação da escolaridade e ampliação do universo 

informacional, artístico, cultural e de lazer, bem como o desenvolvimento de 

potencialidades, autoconfiança, habilidades e talentos, priorizando o pleno 

desenvolvimento e fortalecimento da consciência da suma importância de ser mulher 

e que tenha seu papel valorizado pela sociedade, e que seu protagonismo seja uma 

conquista de sua autonomia. 

A avaliação será realizada, em cada componente curricular, considerando os 

objetivos ou competências propostas no plano de ensino. A avaliação do curso terá 

como base o caráter diagnóstico e formativo, consistindo em um conjunto de ações 

que permitem recolher dados, visando à análise da constituição das competências por 

parte das alunas. Outro fundamento é a continuidade e a interdisciplinaridade, sendo 

a avaliação realizada durante todos os momentos do processo de ensino e 
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aprendizagem, valorizando o crescimento das alunas qualitativa e quantitativamente. 

 

3.4 Perfil profissional de Conclusão 

A profissional capacitada por esse curso, além de demonstrar avanço na 

aquisição de seus conhecimentos básicos, estando preparada para dar 

continuidade aos seus estudos, estará habilitada a: 

● Auxiliar na execução de serviços gerais de manutenção em ambientes 

residenciais e comerciais, internos e externos; 

● Inspecionar instalações elétricas e hidráulicas e sistemas eletrônicos; 

● Proceder ao encaminhamento, substituição, limpeza, instalação de peças, 

componentes e equipamentos; 

● Efetuar pequenos reparos e pinturas em paredes, pisos, tetos e esquadrias. 

 

3.5 Critérios e procedimentos de avaliação da aprendizagem  

No desenvolvimento deste curso, a avaliação do desempenho escolar será feita 

por componente curricular (podendo integrar mais de um componente), considerando 

aspectos de assiduidade e aproveitamento. A assiduidade diz respeito à frequência 

diária às aulas teóricas, práticas e aos trabalhos escolares. 

O aproveitamento escolar será avaliado através de acompanhamento contínuo 

e processual das alunas, com vista aos resultados alcançados por elas nas atividades 

avaliativas. O registro de cada componente curricular será realizado pelo/a professor/a 

no diário na forma de valores inteiros de 1 (um) a 10 (dez). A decisão do resultado 

final, pelo professor, dependerá da análise do conjunto de avaliações, suas 

ponderações e as discussões do conselho de classe final.  

Cabe ressaltar que para a avaliação realizada pelo público, haverá um 

instrumento de avaliação e de autoavaliação para as alunas em todas as atividades 

propostas no decorrer do curso, para que os pontos positivos e negativos sejam 

considerados e, havendo necessidade, o mesmo poderá ser reformulado e adaptado 

às possíveis situações. Haverá ainda, um instrumento de avaliação geral do curso 

para os/as servidores/as, técnicos/as e docentes, com a intenção de colher dados 

positivos ou negativos, visando possíveis modificações. 
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3.6 Instalações e equipamentos, recursos tecnológicos e biblioteca 

1. Sala de aula (01) Com 23 (vinte) cadeiras e carteiras; 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira para 
o/a professor/a, 1 (um) quadro, 1 (uma) tela para projeção, 1 (um) data 
show 1(um) computador ligado à rede (internet);  

2. Biblioteca Livros didáticos necessários para dar apoio aos docentes e alunas; 

3. Laboratórios (02) - (01) De informática com 24 (vinte) microcomputadores ligados à rede 
(internet), 01 (uma) mesa e 01 (uma) cadeira para o/a professor/a, 01 (um) 
quadro, 01 (uma) tela para projeção, 01 (um) projetor de multimídia, 01 
(um) computador ligado à rede (internet);  
- (01) De eletrotécnica com equipamentos necessários ao perfil do curso.  

 

3.7 Pessoas envolvidas – docentes, técnicos, bolsistas e voluntários 

Nome Cargo Titulação Área Atribuição 

Devair Rios Garcia Docente do câmpus Mestre Eng. Elétrica Coordenador 

Alexandre da S. de Paula 
Psicólogo do 

câmpus 
Doutor Psicologia Ministrante 

Patrícia D. Puglia Técnica em A. Edu. Esp. Matemática Ministrante 

Carlos E.  M. de Oliveira Docente do câmpus Doutor Biologia Palestrante 

Amanda Cristina de Sousa Docente do câmpus Mestre Artes Ministrante 

Marcos Amorielle Furini 
Diretor-geral do 

câmpus 
Doutor Eng. Elétrica Ministrante 

Ivan Lazaretti Campos 
Técnico em 
Edificações 

Graduado Edificações Ministrante 

Carlos Eduardo A. da Silva 
Técnico em 
Informática 

Esp. Informática Ministrante 

Michael Daniel Bomm Docente do câmpus Mestre Sociologia Ministrante 

Leiny F. Parreira 
Pedagoga do 

câmpus 
Esp. Letras Ministrante 

Milton Cesar de Brito Engenheiro Cívil Graduado Engenharia Ministrante 

Fernando Barão de Oliveira 
Assistente 

Administrativo 
Esp. Matemática Ministrante 

  

  

3.8 Descrição de certificados a serem expedidos 

Terão direito à certificação as alunas que apresentarem aproveitamento mínimo de 
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60% (sessenta por cento) e frequência maior ou igual a 75% (setenta e cinco por cento). 

Após a conclusão do curso, a estudante receberá o Certificado de Qualificação Profissional 

em Auxiliar de Manutenção Predial, com carga horária total de 160 horas. 
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4. MATRIZ CURRICULAR 
 
 

Curso de Formação Inicial (FIC) em Auxiliar de Manutenção Predial 
Aprovado pela Resolução nº 25/CONEX/IFSP, de 21 de junho de 2018 

COMPONENTE CURRICULAR 
Teoria / 

Prática 

Nº 

Profs. 

Total de 

horas 

Núcleo Comum    

Língua Portuguesa T 1 10 

Matemática T 1 15 

Subtotal de carga horária do Núcleo Comum   25 

    

Núcleo Tecnológico     

Informática básica T/P 1 12 

Elétrica básica T/P 1 30 

Manuseio de ferramentas T/P 1 12 

Hidráulica básica  T/P 1 20 

Pintura em geral  T/P 1 10 

Subtotal de carga horária do Núcleo 
Tecnológico 

  84 

    

Núcleo Articulador     

Empreendedorismo e economia solidária T 1 11 

Cidadania e gênero  T 1 20 

Ciclo de oficinas e palestras T/P 1 20 

Subtotal de carga horária do Núcleo Articulador     51 

    

Carga horária total   160 
* Hora/aula 50 min. 
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5. EMENTAS DOS COMPONENTES CURRICULARES 

   

PLANO DO COMPONENTE CURRICULAR 

1. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Auxiliar de manutenção predial 

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa 
Nº Aulas Total de Horas 

10 10 

2. EMENTA: 
Contexto de usos da língua portuguesa. Gêneros para leitura e escrita em língua 
portuguesa. Vocabulário. 

3. OBJETIVOS: 

 Estimular o hábito da leitura e interpretação de textos, mostrando a importância no 
exercício de competências associadas à prática profissional, bem como, na 
compreensão da realidade social da cultura letrada. 

 Localizar e relacionar informações em textos, identificando os elementos 
composicionais, reconhecendo, interpretando os diferentes recursos de argumentação.  

 Compreender e valorizar o uso da escrita com diferentes funções e diferentes gêneros.  

 Desenvolver a aptidão para o engajamento com temas sociais subjacentes ao gênero e 
ao empoderamento da mulher na sociedade de classes.  

 Utilizar a linguagem como meio de expressão, comunicação e informação. 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 Gêneros textuais; 

 Texto informativo, texto instrucional, texto jornalístico, classificados, legenda, quadro de 
informações; 

 Interpretação textual; 

 Ortografia; 

 Sinais de pontuação; 

 Produção textual. 

5. METODOLOGIA: 
Aulas teóricas expositivas e dialogadas 

6. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 
A avaliação será contínua, formativa e processual, pressupondo a contextualização dos 
conhecimentos e das atividades desenvolvidas a fim de propiciar um diagnóstico do processo 
de ensino e aprendizagem para o desenvolvimento da autonomia e do intelecto. Será 
proposto uma atividade avaliativa final como sistematização e fechamento dos 
conhecimentos adquiridos.  

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BASSI, Cristina M.; LEITE, Márcia. Leitura e Expressão. Atual Editora, 1992.  
 
BRASIL. Ministério da Educação. Educação de jovens e adultos. Ensino Fundamental: 
proposta curricular – 2º segmento – Língua Portuguesa. Secretaria de Educação 
Fundamental. Brasília: MEC, 2002. 
 
KLEIMAN, Ângela. Texto e leitor. 4ª ed. Campinas, SP: Pontes, 1995.  
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8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da língua portuguesa. 3. ed. São 
Paulo: Scipione, 2008. 
 
KOCH, Ingedore V.; ELIAS, Vanda M. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo: 
Contexto, 2009. 
 
KOCH, I. G. V. Desvendando os segredos do texto. São Paulo: Cortez, 2002 
 
SILVA, L. L. M. (Org.). O texto na sala de aula. Campinas: Autores Associados, 2014.  
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PLANO DO COMPONENTE CURRICULAR 

1. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Auxiliar de Manutenção Predial 

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática básica  
Nº Aulas Total de Horas 

15 15 

2. EMENTA: 
O componente buscará desenvolver habilidades com operações numéricas básicas, bem 
como a resolução de problemas com o objetivo de promover o raciocínio e a comunicação 
matemática. 

3. OBJETIVOS: 

 Interpretar e compreender o Sistema de Numeração Decimal. 

 Identificar as figuras geométricas básicas. 

 Reconhecer as grandezas mensuráveis e suas unidades de medida correspondentes. 

 Organizar informações na forma de tabelas e gráficos. 

 Ler, reconhecer, interpretar e produzir textos a partir de tabelas, gráficos de “barras e 
colunas”. 

 Calcular preço dos serviços realizados. 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

 Estudo das quatro operações básicas; 

 Construção dos conjuntos numéricos; 

 Noção de proporcionalidade e de porcentagem; 

 Operações com números fracionários; 

 Medidas de comprimento (metro, centímetro, milímetro e quilometro); 

 Medidas de capacidade (litro); 

 Formas geométricas básicas (triângulo, retângulo, quadrado e círculo); 

 Leitura, interpretação e construção de tabelas e gráficos. 

5. METODOLOGIA: 
Aulas teóricas expositivas e dialogadas 

6. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 
Testes, trabalhos individuais e em grupo e resolução de problemas,  

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BONJORNO, José Roberto; GIONANNI, José Ruy; GIOVANNI JR, José Ruy. Matemática 
fundamental: uma nova abordagem. São Paulo: FTD, 2011. (Volume único). 
 
DANTE, Luís Roberto. Matemática: contexto e aplicações. 3. ed. São Paulo: Ática, 2008. 
(Volume único). 
 
DEGENSZAJN, David; DOLCE, Osvaldo; IEZZI, Gelson; PÉRIGO, Roberto. Matemática. 5. 
ed. São Paulo: Atual, 2011.  

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
IEZZI, Gelson; DEGENSZAJN, David; DOLCE, Osvaldo; PÉRIGO, Roberto; ALMEIDA, 
Nilza de. Matemática: ciência e aplicações. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v.2.  
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PLANO DO COMPONENTE CURRICULAR 

1. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Auxiliar de Manutenção Predial 

COMPONENTE CURRICULAR: Informática Básica 
Nº Aulas Total de Horas 

12 12 

2. EMENTA: 
Conhecimentos introdutórios de informática e ferramentas úteis. Recursos da Internet 
(mecanismos de busca), downloads, redes sociais e segurança. 

3. OBJETIVOS: 

 Familiarizar as alunas com o uso do microcomputador, a partir de conceitos básicos de 
aplicativos de uso geral. 

 Utilizar a internet como ferramenta de busca, interação e oportunidade de negócios. 

 Compreender a internet como espaço de divulgação do trabalho.  

 Posicionar-se criticamente e eticamente frente às inovações tecnológicas. 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 Evolução do computador e tecnologias atuais; 

 Internet: sistemas de pesquisa e procura de assuntos; 

 Internet: utilização de e-mail e navegadores; 

 Comércio eletrônico: fechamento de negócios e segurança nas transações; 

 Utilização do dispositivo móvel como ferramenta de apoio (agendamentos e tarefas); 

 Discos virtuais (dropbox, Google drive); 

 Aplicativos úteis para controle financeiro e gestão. 

5. METODOLOGIA: 
Aulas teóricas expositivas e dialogadas e práticas no laboratório de informática.  

6. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 
Avaliações práticas em laboratório; Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, 
estudos dirigidos e pesquisas). 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ALCALDE, M.GARCIA e S.PENUELAS. Informática básica. Ed. Makron Books. 2004. 
 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ALMEIDA Marcus Garcia de, ROSA, Priscila Cristina. Internet, Intranet e Redes Corporativas. 
Editora Brasport, 2004. 
 
VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: conceitos básicos. 7. ed. Rio de Janeiro: 
Campus, 2004. 
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PLANO DO COMPONENTE CURRICULAR 

1. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Auxiliar de Manutenção Predial 

COMPONENTE CURRICULAR: Elétrica Básica 
Nº Aulas Total de Horas 

30 30 

2. EMENTA: 
Este componente aborda conceitos fundamentais na área de sistemas de energia elétrica, 
tais como sistemas trifásicos, modelagem e comportamento dos elementos do sistema 
elétrico de potência. Procedimentos da instalação elétrica. Ferramentas empregadas em 
instalações elétricas.  

3. OBJETIVOS: 

 Conhecer a natureza da eletricidade. 

 Desenvolver competências que contemplem habilidades e conhecimentos que atendam 
as normas que regem o funcionamento dos equipamentos que compõem uma 
instalação elétrica de baixa tensão. 

 Adquirir noções básicas sobre instalações elétricas. 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 Introdução à Eletricidade; 

 Corrente elétrica; 

 Tensão elétrica; 

 Potência elétrica; 

 Energia Elétrica; 

 Corrente Alternada; 

 Potência em Corrente Alternada; 

 Circuitos trifásicos; 

 Instalações elétricas; 

 Condutores; 

 Interruptores; 

 Receptáculo ou soquete; 

 Eletrodutos; 

 Previsão de cargas de instalação elétrica; 

 Dimensionamento de condutores; 

 Dimensionamento de quadros de distribuição e proteções de circuitos; 

 Padrões de entrada de energia em baixa tensão. 

5. METODOLOGIA: 
Aulas teóricas, práticas (expositivas e dialogadas) e visitas técnicas. 

6. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 
Testes, trabalhos individuais e em grupo e resolução de problemas.  

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
FILHO, D. L. L. Projetos de Instalações Elétricas Prediais. 10.ed. Editora Érica, 2006.  
 
MILEAF, H. Coleção Eletricidade - Vol. 1 a 7. São Paulo: Martins Fontes, 1990. 
 
NISKIER, J. Manual de instalações elétricas. Rio de Janeiro: LTC, 2005. 
 
ROLDAN, José. Manual De Medidas Elétricas. São Paulo: Hemus, 2002. 
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8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
GUSSOW, MILTON. Eletricidade Básica. 2ª Ed. Markon Books, 1996. 
 
MAMEDE FILHO, J. Instalações elétricas industriais. Rio de Janeiro: LTC, 2010 
 

 

  



                                                                                                             
 

17 
 

 

   

PLANO DO COMPONENTE CURRICULAR 

1. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Auxiliar de Manutenção Predial 

COMPONENTE CURRICULAR: Manuseio de Ferramentas 

Nº Aulas Total de 
Horas 

12 12 

2. EMENTA:  
Ferramentas de aperto e desaperto em parafusos e porcas. Medidas das porcas, parafusos 
e chaves. Ferramentas de medição. Alicates. Chaves manuais. Chaves de Fenda. Martelo, 
marreta e macete. Morsa articulada. Grampos. Limas. Arco de Serra. Brocas. Talhadeira e 
Bedame. Prumo. Colher de pedreiro. Desempenadeiras (de aço). Trena metálica ou de fibra. 
Rolo de pintura. Pincel de pintura. Broxa. Argamassadeira. 
 

3. OBJETIVOS: 
Habilitar as alunas para selecionarem e manusearem as ferramentas necessárias para a 
execução do trabalho. 
 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 História de como surgem as ferramentas; 

 Tipos de ferramentas; 

 Uso e manutenção das ferramentas; 

 Cuidados e segurança.  
 

5. METODOLOGIA: 
Aulas teóricas expositivas e dialogadas e práticas nos laboratórios. 
 

6. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 
Testes, trabalhos individuais e em grupo e resolução de problemas, aulas práticas e visitas 
técnicas.  
 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
COAN, O. Ferramentas para manutenção de máquinas e implementos agrícolas. Jaboticabal: 
Funep, 1997. 
 
TELECURSO 2000 MECÂNICA. Processos de Fabricação, Vol 2: Editora Globo. s/data. 
 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
STEMMER, Caspar Erich. Ferramentas de corte. 4ª Edição. Santa Catarina: FAPEU/UFSC, 
2008. 
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PLANO DO COMPONENTE CURRICULAR 

1. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Auxiliar de Manutenção Predial 

COMPONENTE CURRICULAR: Hidráulica Básica  
Nº Aulas Total de Horas 

20        20 

2. EMENTA: 
Instalações Hidráulicas (sistemas de distribuição de água). Dimensionamento de água fria. 
Princípios de projeto de instalações domiciliares de água fria. 

3. OBJETIVOS: 
Propiciar conhecimentos básicos sobre sistemas hidráulicos e reparos domésticos. 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 Água Fria, sistemas e componentes; 

 Coleta de esgotos sanitários; 

 Hidrômetro, Caixa d’água; 

 Instalações de Água/esgoto em casa; 

 Economia de Água 

 Instalação e Manutenção de torneira; 

 Instalação e Manutenção de Chuveiro; 

 Instalação e Manutenção de Sifão; 

 Instalação e Manutenção de Válvula de Pia; 

 Instalação e Manutenção de ralo; 

 Termos técnicos e seus significados; 

 Segurança e hidráulica. 

5. METODOLOGIA: 
Aulas Expositivas com estratégias diferenciadas, como seminários, debate e discussão de 
textos técnicos. 

6. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 
Aulas teóricas e práticas expositivas e dialogadas. 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BORGES, Alberto de Campos. Prática das pequenas construções. 9. ed. São Paulo: Edgard 
Blucher, 2011.v. 1. 
 
SALGADO, Julio. Instalação Hidráulica Residencial - A Prática do Dia a Dia. São Paulo: 
Érica, 2010. 
 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410: instalações elétricas de 
baixa tensão. Rio de Janeiro: ABNT, 2004. 
 
CREDER, Hélio. Instalações Hidráulicas e Sanitárias. São Paulo: LTC, 2006. 
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PLANO DO COMPONENTE CURRICULAR 

1. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Auxiliar de Manutenção Predial 

COMPONENTE CURRICULAR: Pintura em Geral 
Nº Aulas Total de Horas 

10 10 

2. EMENTA:  
Materiais de construção civil utilizados na execução de pinturas. Princípios gerais e práticas 
para a execução de pintura:  cuidados preliminares e preparação do substrato. Aplicação dos 
diversos materiais de pintura. 

3. OBJETIVOS: 
Realizar procedimentos técnicos construtivos para a pintura de ambientes, levando em 
consideração as normas e os aspectos de qualidade, segurança, higiene e saúde. 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 Porque surgiu a pintura na parede; 

 Tipos de tintas, pincéis e rolos; 

 Técnica de pintura para diversos tipos de materiais (ferro, madeira); 

 Tipos de pincéis e rolos; 

 Preparação da parede; 

 Como fazer os reparos no revestimento (reboco). 

 Execução de revestimentos em argamassa, pintura e azulejo.  

5. METODOLOGIA: 
Aulas expositivas teóricas, com utilização de lousa, computador e projetor multimídia; visitas 
técnicas a obras; aulas práticas de campo com ferramentas e materiais utilizados na 
execução de pinturas. 
 

6. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 
Testes, trabalhos individuais e em grupo e resolução de problemas. 
 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BAÍA, Luciana Leone Maciel; Sabbatini, Fernando Henrique. Projeto e execução de 
revestimento de argamassa. São Paulo: O nome da rosa. 2008.   
 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ORGANIZAÇÃO DA EDITORA. O. Construção Passo-a-Passo. Volume 1.  
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PLANO DO COMPONENTE CURRICULAR 

1. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Auxiliar de Manutenção Predial 

COMPONENTE CURRICULAR:  Empreendedorismo e 
Economia Solidária 

Nº Aulas Total de Horas 

11 11 

2. EMENTA:  
Noções básicas de empreendedorismo. Cooperativismo (cooperativas e seu funcionamento). 
Economia solidária. Planejamento Financeiro. 

3. OBJETIVOS: 

 Instrumentalizar as alunas para a elaboração de “plano de negócio” na área de 
manutenção residencial. 

 Identificar as características e o comportamento empreendedor. 

 Conhecer o perfil e atuação do empreendedor. 

 Identificar oportunidades de negócios e cooperativismo. 

 Desenvolver habilidades empreendedoras, tais como autonomia, iniciativa, criatividade, 
liderança e pensar o futuro (visão). 

 Conhecer noções básicas de economia solidária. 

 Identificar possibilidades de geração de renda. 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 Estabelecimento de metas e objetivos; 

 Busca de oportunidades; 

 Criatividade e Inovação; 

 O mercado, concorrentes e consumidores; 

 Plano Financeiro: Investimento inicial, custos, estimativa da receita de fluxo de caixa; 

 Competências empreendedoras; 

 Cooperativismo e economia solidária. 

5. METODOLOGIA: 
Aulas teóricas e práticas (expositivas e dialogadas). 

6. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 
Avaliação do plano de negócios e participação nas discussões.  

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ALMEIDA, Flávio de. Como ser empreendedor de sucesso. Belo Horizonte: Leitura, 2001. 
 
CANEPA, Carla. Cidades Sustentáveis: o município como lócus da sustentabilidade. São 
Paulo: Editora RCS, 2007.  
 
DOLABELA, Fernando. O segredo de Luísa: uma idéia, uma paixão e um plano de negócios. 
Como nasce o empreendedor e se cria uma empresa. São Paulo: Cultura, 2000.  

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ESCARLETE, Luiz Felipe. Aprender a Empreender. Luiz Felipe Escarlete, consultor 
conteudista – Brasília: Fundação Roberto Marinho, SEBRAE, 2010. 
 
RAMAL, Silvina. Como transformar seu talento em um negócio de sucesso: gestão de 
negócios para pequenos empreendimentos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 
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PLANO DO COMPONENTE CURRICULAR 

1. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Auxiliar de Manutenção Predial 

COMPONENTE CURRICULAR: Cidadania e Gênero  
Nº Aulas Total de Horas 

20 20 

2. EMENTA: 
Gênero, papéis sociais e sexualidades. Desigualdades de gênero, classe social, raça e etnia 
no contexto das relações sociais no capitalismo. Gênero e centralidade da família na 
constituição das políticas públicas. A constituição da cidadania e o direito. Mecanismos de 
defesa de direitos sociais. Movimentos sociais e feminismo(s).  

3. OBJETIVOS: 
Realizar um estudo crítico sobre as relações de gênero, raça, etnia, classes sociais e 
diversidades, com perspectiva crítica necessária ao exercício da cidadania e defesa de 
direitos para superação das desigualdades sociais. 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
I – Gênero, diversidades e desigualdades sociais; 

As relações de gênero e diversidade sexual; As desigualdades de gênero, classes sociais, 
raça, etnia, geração, religião, nação, confissão física e orientação sexual; Capitalismo e o 
acirramento das desigualdades sociais; Gênero, família e novos arranjos familiares; Mulheres 
e proteção social. 
 
II- Cidadania e direitos das mulheres 

Breve resgate da história do Brasil e a Constituição de 1988 (“Constituição Cidadã”); 

Definição de cidadania e cidadão; Cidadania e vida prática; A relação da cidadania com a 

política; Espaços de exercício de cidadania; Obstáculos ao exercício da cidadania e os meios 

de superá-los; Direitos Humanos e Mulheres; Debate sobre a violência contra mulher e os 

tipos de violência; A aprovação da Lei Maria da Penha e a rede de atendimento; Direitos das 

mulheres e políticas públicas. 

 

II- Saúde das Mulheres e trabalho 

Divisão sexual do trabalho; Dupla jornada de trabalho feminino; Saúde da mulher 
trabalhadora; Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher; doenças femininas 
como o câncer de colo uterino e o câncer de mama e a importância dos exames de 
prevenção; As IST-Infecções sexualmente transmissíveis; Ciclo menstrual e menopausa; 
Planejamento familiar, pré-natal, parto e puerpério, amamentação; Doenças crônico-
degenerativas; violência obstétrica e obesidade. Vulnerabilidades e saúde das mulheres.  
 
IV- Movimentos sociais e movimento feminista 

Consciência de classe, raça e gênero e os movimentos sociais no Brasil; importância dos 

movimentos sociais para a conquista e defesa de direitos; Movimentos de mulheres e 

movimentos feministas – conquistas e desafios; Principais causas das mulheres na atual 

conjuntura.  

5. METODOLOGIA: 
Aulas expositivas e dialogadas; Estudo de situações cotidianas; Trabalhos em grupos e 
individuais. Exibição de filmes ou músicas; Rodas de conversas e dinâmicas de interação e 
integração.  
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6. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 
Testes, resolução de problemas em grupos e individuais, trabalhos de casa, apresentação de 
seminário e prova.  

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BRASIL. Secretaria de Políticas para as Mulheres. Plano Nacional de Políticas para as 
Mulheres. Brasília: Secretaria de Políticas para as Mulheres, 2013. 
 
______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações 
Programáticas Estratégicas. Política nacional de atenção integral à saúde da mulher: 
princípios e diretrizes – Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 
 
BUARQUE, Cristina. Introdução ao Feminismo. In: Caderno de textos Gênero e Trabalho / 
Iole Macedo Vanin e Terezinha Gonçalves (Orgs.). Salvador: REDOR, 2006. 
 
SAFFIOTI, H. I. B. A mulher na sociedade de classes mito e realidade. 3. ed.- São Paulo: 
Expressão popular, 2013. 
 
SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil para a análise histórica. Tradução autorizada de 
Maria Betânia Ávila e Cristine Dabatt. Recife: SOS Corpo, 1989. 
 
TOLEDO. Cecília. Mulheres, O Gênero nos Une, a Classe nos Divide. São Paulo: 
Sundermann, 2008.  
 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CARLOTO, Cássia Maria. O conceito de gênero e sua importância para a análise das relações 
sociais. In: Serviço Social em Revista, Londrina, v. 3, n. 2, p. 201-213, 2001 
 
CISNE, Mirla. Gênero, Divisão Sexual do Trabalho e Serviço Social. Editora Outras 
Expressões, S.P,2012 
 
SAFFIOTI, Heleieth I. B. O poder do macho. São Paulo: Moderna, 1986. 
 
BUARQUE, Cristina. O que é gênero? In: Caderno de textos Gênero e Trabalho. Iole Macedo 
Vanin e Terezinha Gonçalves (Orgs.). Salvador: REDOR, 2006. 
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PLANO DO COMPONENTE CURRICULAR 

1. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Auxiliar de Manutenção Predial 

COMPONENTE CURRICULAR: Ciclo de Oficinas e Palestras 
Nº Aulas Total de Horas 

20 20 

2. EMENTA: 

 Especificidades das diversas linguagens artísticas e possíveis relações com os outros 
componentes.  

 As artes enquanto fenômeno sociocultural, histórico e estético. 

 Documentos e leis que as mulheres precisam conhecer para exercer sua cidadania. 
Sistema Brasileiro de Proteção Social. 

 Licença-maternidade.  

 Assistência da gestante no âmbito do SUS. 

 Políticas públicas de gênero.  

 Plano de Marketing.  

 Conceitos básicos de desenvolvimento sustentável.  

 A preservação dos recursos naturais.  

 Equipamentos de Proteção.  

 Acidente do Trabalho.  

 Primeiros Socorros.  

3. OBJETIVOS: 

 Desenvolver a criatividade e a autoestima. 

 Valorizar a cultura popular e manifestações folclóricas brasileiras. 

 Ter autonomia para se expressar, fazer e apreciar a arte. 

 Conhecer o seu corpo e as suas potencialidades. 

 Adquirir noções básicas sobre o desenvolvimento sustentável. 

 Compreender criticamente a relação do homem com a natureza.  

 Identificar ações de cidadania e solidariedade. 

 Desenvolver o senso crítico. 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Dança (03h) 

Desenvolvimento da corporalidade e auto-valorização através da dança. 

Artes e Cultura (04h) 

Expressões e sentimentos não verbalizados transformadas em pinturas, poesias, música, 

etc. 

Expressão e Autoestima (02h) 

Ensaio fotográfico de partes do corpo julgadas como “feias” ou “bonitas” e produção de 

cabelo e maquiagem para a elevação da autoestima através da fotografia. 

Programa e benefícios socioassistenciais (02h) 

CADúnico; BPC; Bolsa Família; auxílio-natalidade e aux. funeral; benefícios eventuais; 

proteção social básica e especial, etc. 

Direitos Previdenciários (02h) 

Salário maternidade, Auxílio reclusão, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, 

aposentadoria por tempo de serviço e por idade e Reforma previdenciária: o que muda? 

Meio ambiente e sustentabilidade (02h) 
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Preservação, material de construção e danos ao meio ambiente, importância da reciclagem, 

técnicas de composteira e hortas domésticas, entre outros. 

Marketing digital (02h) 

Novas tecnologias e mídias sociais para oferta de serviços e produção de cartões de visita 

e fanpage. 

Prevenção a incêndios (01h) 

Técnicas de manuseio de extintores. 

Primeiros socorros (02h) 

Técnicas de primeiros socorros diante das mais diversas situações relacionadas a animais 

peçonhentos, acidentes, cortes, traumas, engasgamento e afogamento, etc.  

5. METODOLOGIA: 
Uso da dança, da música, do teatro, das brincadeiras grupais, da arte. Discussão do papel 
da mulher na família e na sociedade. Debate sobre a saúde da mulher.  

6. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 
O aprendizado será avaliado ao longo de debates, palestras e discussões a respeito dos 
temas da unidade curricular e da participação e engajamento nas atividades. 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BRASIL. Presidência da República. Secretaria de Políticas para as Mulheres. Plano Nacional 
de Políticas para as Mulheres. Brasília: Secretaria de Políticas para as Mulheres, 2013. 
 
_______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações 
Programáticas Estratégicas. Política nacional de atenção integral à saúde da mulher: 
princípios e diretrizes. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 
 
CARLOTO, Cássia Maria. O conceito de gênero e sua importância para a análise das relações 
sociais. Serviço Social em Revista, Londrina, v. 3, n. 2, p. 201-213, 2001. 
 
CAVALCANTI, Clóvis. Desenvolvimento e Natureza: estudos para uma sociedade 
sustentável. São Paulo: Cortez, 2003. 
 
SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 
2002.  

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BERNARDEZ, Gustavo. Marketing para pequenas empresas: dicas para a sobrevivência e 
crescimento do seu negócio. Blumenau: Hermann Baumgarten; SEBRAE, 2005. 
 
BOTELHO, M. H. C. Manual de Primeiros Socorros do Engenheiro e do Arquiteto. São Paulo: 
Edgar Blucher Ltda, 1998. 
 
BUARQUE, Cristina. Introdução ao Feminismo. In: Caderno de textos Gênero e Trabalho / 
Iole Macedo Vanin e Terezinha Gonçalves (Orgs.). Salvador: REDOR, 2006. 
 
PIAZA, Fábio de Toledo. Informações básicas sobre Segurança e Saúde no Trabalho. São 
Paulo: CIPA, 1997. 
 
PRIORE, Mary Del (org). História das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 1997. 
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