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COMPETÊNCIA DOS SETORES
DAE - Departamento de Assuntos Estudantis
O DAE visa atender as necessidades dos estudantes no âmbito
educacional, com vistas à sua atuação como sujeito crítico no processo
educacional e que pressupõe-se ser constante. Vinculado à Diretoria
Geral do Campus São Luís - Monte Castelo, é responsável pela condução dos assuntos estudantis, dentro e fora do Campus.
O DAE gerencia três setores interligados a ele: BTO, NAE e CAAA, que desenvolvem atividades específicas, mas com a parceria e o
acompanhamento deste departamento.
Objetivo:
Realizar atividades de cunho pedagógico, político, cultural, disciplinar e de assistência estudantil, dando suporte informacional, acadêmico e de crescimento pessoal e intelectual, fomentando ações socioeducativas, com o intuito de integralizar o processo ensino e aprendizagem à formação plena do estudante, contribuindo para o desenvolvimento da sua consciência crítica na prática contínua de cidadania, visando sua qualificação para o mundo do trabalho.
Compete ao DAE
I. Acompanhar e viabilizar a execução de ações da política de assistência ao educando, principalmente no que se refere à alimentação, ao
transporte, à assistência à saúde, à inclusão digital, à cultura, ao esporte
e lazer, ao apoio pedagógico, aos movimentos estudantis e às políticas
sociais;
II. Planejar, coordenar e avaliar a execução das atividades inerentes aos
planos, programas e projetos vinculados à política de assistência ao

III. Estimular a implementação de planos, programas e projetos junto à
comunidade estudantil;
IV. Manter intercâmbio com outras entidades, visando ao desenvolvimento de atividades e serviços de interesse da comunidade estudantil;
V. Propor e desenvolver políticas de benefícios dirigidas à comunidade
estudantil;
VI. Apoiar e divulgar a realização de eventos de interesse da comunidade estudantil;
VII. Coordenar, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pelos
programas institucionais de assistência estudantil;
VIII. Informar aos estudantes sobre os programas institucionais de assistência psicológica, médica, odontológica e nutricional, bolsa alimentação, bolsas monitoria, carteira estudantil e auxílio financeiro, promovendo assistência necessária aos estudantes;
IX. Incentivar a participação efetiva dos estudantes nas atividades promovidas pela escola;
X. Zelar pelo cumprimento dos objetivos, programas e regulamentos
institucionais;
XI. Zelar pelo cumprimento do Regimento Disciplinar Discente;
XII. Incentivar a realização de campanhas educativas destinadas ao corpo discente;
XIII. Acompanhar as atividades das entidades estudantis;
XIV. Desenvolver ações para o gerenciamento da biblioteca;
XV. Acompanhar e avaliar políticas de desenvolvimento para as bibliotecas, de acordo com as normas técnicas para seu funcionamento;
XVI. Acompanhar, sistemicamente, o funcionamento das atividades das
bibliotecas;
XVII. Promover, apoiar e assistir estudos que visem à uniformização de
procedimentos a serem adotados pelas bibliotecas;
XVIII. Realizar a interlocução com pais/responsáveis dos alunos;
XIX. Realizar a interlocução com os alunos;
XX. Preparar o manual do estudante;
XXI. Gerenciar os recursos audiovisuais;
XXII. Gerenciar os livros didáticos;
XXIII. Gerenciar o envio carteira estudantil para emissão;
XXIV. Gerenciar programas de inclusão social;
XXV. Coordenar e avaliar a execução das atividades inerentes ao Regulamento Disciplinar Discente;
XXVI. Coordenar o gerenciamento do fluxo de entrada, saída e permanência dos discentes e docentes de sala de aula;
XXVII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área
de atuação.
E-mail: dae.montecastelo@ifma.edu.br
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CAAA - Coordenadoria de Apoio às Atividades
Acadêmicas
A Coordenadoria de Apoio às Atividades Acadêmicas – CAAA é vinculada ao Departamento de Assuntos Estudantis –DAE e é um
setor responsável pelo acompanhamento e apoio ao discente e docente.
O CAAA orienta, supervisiona e atende às necessidades e solicitações
do discente e docente; quanto aos estudantes, auxilia-os em sua integração na escola e visa à melhoria de seu desempenho estudantil ou
acadêmico, principalmente no que tange à disciplina, e quanto os docentes, auxilia, supervisiona, colabora e esclarece algumas de suas
ações referentes ao ensino.
Objetivos:
-Apoiar e auxiliar no desenvolvimento das atividades relativas ao ensino, tais como: supervisão e disciplina;
-Colaborar para o desenvolvimento das atividades escolares do Campus São Luís-Monte Castelo, sobretudo para com os discentes e docentes;
-Atuar para que a rotina escolar e acadêmica tenha uma melhor funcionalidade durante a permanência do aluno na escola.
Compete ao CAAA
I. Zelar pelo cumprimento do Regimento Disciplinar Discente;
II. Encaminhar ao DAE discentes que transgredirem o Regimento Disciplinar Discente;
III. Informar ao DAE e aos setores competentes qualquer tipo de depredação ou danos existentes nas salas de aulas;
IV. Controlar o fluxo de entrada, permanência e saída dos discentes das
salas de aulas, visando ao desenvolvimento da autodisciplina;
V. Controlar o fluxo de entrada e saída de estudantes nos horários e
situações não previstas do Campus;
VI. Prestar informações e devolver, se houver objetos de estudantes no
Achados e Perdidos;
VII. Repassar informações recebidas aos estudantes e/ou professores;
VIII. Controlar a ligação e o desligamento dos ar-condicionado nas salas de aula;
IX. Controlar o fluxo de entrada, permanência e saída dos docentes das
salas de aulas;
X. Realizar o levantamento das condições físicas das salas de aula;
XI. Participar e apoiar as atividades correlatas ao qual o DAE faz-se presente;
XII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de
atuação.
E-mail: caa.montecastelo@ifma.edu.br

NAE - Núcleo de Assistência ao
Educando
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A NAE presta apoio ao estudante, através da execução de serviços e projetos assistenciais, com intuito de contribuir para a permanência do discente na Instituição, bem como a melhoria do processo de
ensino e aprendizagem.

I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

Ofertar os serviços social, médico, odontológico, psicológico e
nutricional;
Coordenar, executar e analisar os programas de assistência estudantil;
Coordenar o atendimento das solicitações de recursos, empenhos e pagamentos decorrentes do desenvolvimento dos programas de assistência estudantil;
Coordenar os serviços social, médico, odontológico, nutricional e
psicológico do Campus;
Planejar, coordenar e executar os Programas de assistência estudantil: Auxílio-Moradia, Bolsa-Alimentação, Auxílio Transporte,
PROEJA, Auxílio Sócio Pedagógico, Bolsa Fiscalização, Auxílio
Financeiro ao Discente e Bolsa de Estudos;
Realizar avaliação de cadastros socioeconômicos com objetivo de
obtenção do índice socioeconômico dos estudantes;
Desenvolver análises e estudos que auxiliem na definição do perfil socioeconômico dos estudantes com objetivo de subsidiar e
qualificar as ações da Coordenadoria;
Desenvolver ações de acolhimento de demandas psicossociais e
de promoção de saúde;
Desenvolver psicoterapias breves para assuntos relacionados à
permanência estudantil;
Coordenar o desenvolvimento de orientações nas questões de
saúde;
Assessorar o DAE em assuntos inerentes à área da assistência
estudantil;
Promover ações de educação nutricional e para a saúde;
Assessorar o planejamento, organização, coordenação e avaliação das ações de atendimento médico, odontológico, psicológico
e enfermagem;
Planejar ações educativas na melhoria da qualidade de vida e
saúde da comunidade acadêmica;
Participar na avaliação de qualidade da assistência à saúde prestada pelo serviço, em prol da melhoria do atendimento;
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XVI. Planejar e auxiliar as campanhas e programas de orientação e assistência à saúde do discente, de natureza médica, odontológica e psicológica;
XVII. Participar da equipe multiprofissional para atendimento aos discentes;
XVIII. Participar de processos seletivos na avaliação socioeconômica;
XIX. atender, orientar, encaminhar e acompanhar os discentes, suas
famílias e servidores;
XX. Apresentar os serviços médico, odontológico, psicologia, nutricional
aos discentes novatos, bem como seu funcionamento e as características
do atendimento;
XXI. Realizar visitas domiciliares aos discentes, suas famílias e servidores;
XXII. Participar e apoiar as atividades correlatas ao qual o DAE faz-se
presente;
XXIII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de
atuação.
O NAE é composto de cinco serviços: social, psicológico, médico, odontológico e nutricional.
1. SERVIÇO SOCIAL
Atua na elaboração, execução e avaliação de políticas, programas e projetos sociais, a fim de atender às demandas dos estudantes e
servidores no âmbito escolar e contribuir na garantia de direitos.
Projetos de Assistência:


Auxílio-Alimentação
Oportunizar aos estudantes o atendimento das necessidades
básicas de alimentação, visando a melhoria de sua qualidade de vida e
de seu desempenho escolar. Benefício concedido ao estudante regularmente matriculado e com participação ativa nas atividades acadêmicas.


Auxílio-Moradia
Benefício concedido ao estudante que não resida na cidade de
São Luís e que comprove situação socioeconômica de até 01 salario mínimo e meio.


Auxílio-Transporte
Garantir aos estudantes seu deslocamento para o campus para
desenvolver as atividades acadêmicas. O estudante será selecionado por
critério socioeconômico, através de sua participação em Edital.
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Auxílio Financeiro ao Discente
Benefício concedido ao estudante para participação em eventos
de natureza técnico científica, através de edital.


Bolsa de Estudos:
Assegurar a permanência dos estudantes em condição de vulnerabilidade social, por meio da concessão de uma bolsa mensal para
custear despesas decorrentes de seu processo socioeducacional, através
de sua participação em edital.
Bolsa PROEJA:
Benefício concedido ao estudante PROEJA regularmente matriculados e com participação ativa nas atividades acadêmicas contribuindo para a sua permanência e conclusão do curso.
Compete ao Serviço Social
I – Planejar, coordenar, executar , auxiliar e analisar os programas de
assistência estudantil;
II – coordenar o atendimento das solicitações de recursos, empenhos e
pagamentos decorrentes do desenvolvimento dos programas de assistência estudantil;
III – planejar, coordenar e executar os Programas de assistência estudantil: Auxílio-Moradia, Bolsa-Alimentação, Auxílio Transporte, PROEJA,
Auxílio Sócio Pedagógico, Bolsa Fiscalização, Auxílio Financeiro ao Discente e Bolsa de Estudos;
IV – realizar avaliação de questionários socioeconômicos com objetivo
de obtenção do perfil socioeconômico dos estudantes;
V – realizar análise e estudo do perfil socioeconômico dos estudantes
com objetivo de subsidiar e qualificar as ações da Coordenadoria;
VI - planejar ações educativas na melhoria da qualidade de vida e saúde da comunidade acadêmica;
VII - participar na avaliação de qualidade da assistência à saúde prestada pelo serviço, em prol da melhoria do atendimento;
VIII - participar da equipe multiprofissional para atendimento aos discentes;
IX – participar de processos seletivos na avaliação socioeconômica;
X – atender, orientar, encaminhar e acompanhar os discentes, suas famílias e servidores;
XI – elaborar parecer social para famílias a inclusão de estudantes aos
programas da assistência;
X - realizar visitas domiciliares aos discentes, suas famílias e servidores;
XI – desenvolver outras atividades correlatas.
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2. SERVIÇO MÉDICO
O objetivo é contribuir para a formação integral dos estudantes
por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com
vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento dos mesmos.
O serviço médico é destinado à detecção de doenças e condições adversas que podem comprometer o aprendizado escolar e à execução de ações de solução e prevenção evitando assim o mau rendimento escolar e o absenteísmo.

COMPETÊNCIA DOS SETORES

Compete ao Serviço Médico
I - realizar atendimentos de urgência/emergência a todos os discentes e
servidores de acordo com recursos disponíveis na enfermaria;
II - realizar anamnese, exames clínicos, diagnósticos e prescrições médicas;
III - encaminhar o paciente para serviços especializados, quando necessário;
IV - emitir diagnósticos e estabelecer conduta com base na suspeita diagnóstica;
V - determinar por escrito prescrição de medicamentos e cuidados especiais, bem como atestados médicos;
VI - promover ações educativas na melhoria da qualidade de vida e
saúde da comunidade acadêmica;
VII - organizar e executar campanhas e programas de orientação e assistência à saúde do discente, de natureza médica;
VIII - homologar atestados médicos de servidores;
IX – realizar exames médico-biométrico dos discentes;
X – avaliar os discentes para participação em eventos esportivos;
XI – realizar perícia médica aos candidatos aprovados na cota de deficiente dos processos seletivos;
XII – realizar palestras educativas;
XIII - realizar perícias singulares dos servidores;
XIV – realizar visita domiciliar e hospitalar;
XV – realizar ações de primeiros socorros (básico);
XVI - realizar campanhas educativas;
XVII - participar da equipe multiprofissional para atendimento aos discentes;
XVIII – desenvolver outras atividades correlatas.
3. SERVIÇO PSICOLÓGICO
O serviço Psicológico é realizado a partir da observação e escuta das demandas que surgem no cotidiano da escola, como: dificuldades de aprendizagem, questões relacionadas com sexualidade, violência, bullying, drogas, preconceitos, entre outras.
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Também podem ser realizadas intervenções voltadas para orientação profissional, preparação para o mundo do trabalho, discussão de
temáticas da adolescência (escolha profissional, drogas, etc).

I - realizar atendimento individual e encaminhamento de servidores e
discentes com problemas afetivos e manuais;
II – realizar acompanhamento familiar dos discentes;
III - realizar visitas domiciliares e hospitalares;
IV – realizar orientação profissional aos discentes;
V – realizar orientação aos discentes no ingresso do estágio;
VI – realizar ações preventivas com o objetivo de esclarecer a comunidade escolar através de palestras, oficinas, grupos de desenvolvimento;
VII – realizar campanhas educativas;
VIII – realizar projetos direcionados a servidores e discentes;
IX - participar da equipe multiprofissional para atendimento aos discentes;
X – desenvolver outras atividades correlatas.
4. SERVIÇO ODONTOLÓGICO
O objetivo é realizar o acompanhamento odontológico seguindo
a lógica da Atenção Básica de Saúde e diretrizes do SUS, visando suprir
as necessidades do tratamento dentário dos estudantes, bem como torna
-los sujeitos de sua própria promoção de saúde bucal.
O atendimento odontológico ocorre mediante agendamento.
Compete ao Serviço Odontológico
I - promover tratamento odontológico básico (obturações em resina e
amálgama, extrações dentárias, raspagem de tártaros, profilaxias, aplicações de flúor e atendimentos de emergência em geral);
II - orientar sobre saúde, higiene e profilaxia oral, atuando na prevenção
da cárie dental e doença periodontal;
III - avaliar resultados de exames radiológicos e laboratoriais para complementação de diagnóstico;
IV - arquivar os registros de pacientes atendidos, contendo conclusão do
diagnóstico, tratamento e evolução da afecção;
V - prescrever e administrar medicamentos aos tratamentos odontológicos;
VI - emitir atestado de saúde odontológica;
VII - orientar e encaminhar pacientes para tratamento especializado,
quando o caso exigir;
VIII – realizar exame bucal;
IX – realizar radiografia dentária;
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X - realizar campanhas educativas;
XI - participar da equipe multiprofissional para atendimento aos discentes;
XII – desenvolver outras atividades correlatas.
IV - arquivar os registros de pacientes atendidos, contendo conclusão do
diagnóstico, tratamento e evolução da afecção;
V - prescrever e administrar medicamentos aos tratamentos odontológicos;
VI - emitir atestado de saúde odontológica;
VII - orientar e encaminhar pacientes para tratamento especializado,
quando o caso exigir;
VIII – realizar exame bucal;
IX – realizar radiografia dentária;
X - realizar campanhas educativas;
XI - participar da equipe multiprofissional para atendimento aos discentes;
XII – desenvolver outras atividades correlatas.
5. SERVIÇO NUTRICIONAL
O objetivo é realizar a educação nutricional por meio de ações que visa
a prevenção de doenças, a promoção e a manutenção da saúde.
O atendimento nutricional ocorre por livre demanda, ou seja, não precisa de agendamento.
Compete ao Serviço Nutricional
I – supervisionar e avaliar o serviço de alimentação e nutricional oferecido pelo restaurante;
II – realizar avaliação nutricional da comunidade escolar;
III – realizar educação nutricional por meio de ações que visem à prevenção de doenças, a promoção e a manutenção da saúde;
IV – realizar pesquisa de satisfação dos serviços oferecidos pelo restaurante;
V - realizar campanhas educativas;
VI - planejar o cardápio como instrumento do processo de produção de
refeições;
VI – participar da avaliação do exame médico-biométrico;
VII - desenvolver outras atividades correlatas.
E-mail: cae@ifma.edu.br
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A Biblioteca Tebyreçá de Oliveira possui acervo de livros com
mais de 20 mil exemplares, além de livros eletrônicos, DVDs e periódicos,
voltados para área técnica e afins. A consulta ao acervo é aberta a toda a
comunidade.
A BTO tem como finalidade proporcionar ao seu corpo docente e
discente, técnicos administrativos, pesquisadores e à comunidade em geral o acesso a materiais e informações bibliográficas e eletrônicas, de
forma eficiente, de qualidade, atuando assim como mediadora na capacitação de todos os envolvidos no processo de ensino, pesquisa e extensão, possibilitando-lhes autonomia diante de suas necessidades informacionais em todas as suas áreas de interesse e conhecimento.
Quem pode utilizar a Biblioteca Tebyreçá de Oliveira (BTO)?
Toda a comunidade interna e externa ao IFMA pode utilizar a BTO.
No entanto, alguns serviços só estão disponíveis a pessoas com vínculo
ativo com o Instituto, trabalhando ou estudando nele, como é o caso de
empréstimo e reservas de obras.
Quantas obras posso levar emprestado?
Existem políticas específicas para cada categoria de usuários. O maior público da BTO é, porém, o de alunos. Os alunos têm o direito de levar emprestado duas obras técnico-científicas por 5 (cinco) dias e 2 (duas)
obras literárias por 10 dias.
O que acontece quando devolvo a obra com atraso?
Será cobrada multa no valor de R$ 1,00 (um real) por cada obra e
por cada dia. Ademais, O usuário que atrasar a devolução da(s) obra(s)
será suspenso do empréstimo domiciliar, até a quitação do seu débito
com a biblioteca, além de proteger o patrimônio público.
ATENÇÃO: A Minuta da Política de Empréstimo da BTO encontrase na página da Biblioteca - IFMA/MONTE CASTELO.
Quais são os serviços eletrônicos disponíveis?
Catálogo web - Permite consultar as obras disponíveis no acervo físico da
biblioteca, renovar o empréstimo, realizar reservas, dar sugestões de
aquisição, entre outros.
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BTO - Biblioteca Tebyreçá de Oliveira
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Portal de Periódicos da CAPES - Oferece acesso a um acervo de mais de
35 mil periódicos com texto completo, 130 bases referenciais, 11 bases
dedicadas exclusivamente a patentes, além de livros, enciclopédias e
obras de referência, normas técnicas e conteúdo audiovisual.
Livros eletrônicos - Obras ou bases de dados adquiridas para atender às
ciências humanas, sociais, exatas e engenharias.
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: segunda a sexta-feira das 07h às
21h.

COMPETÊNCIA DOS SETORES

Compete à Biblioteca
I- formar e desenvolver coleções, incluindo identificação, seleção, aquisição, organização. armazenagem, permuta e desbastamento de material
bibliográfico;
II – realizar o processamento técnico do material de informação, incluindo catalogação descritiva, descrição temática, controle de atividades,
conservação e manutenção do material;
III - prestar serviços de informação, documentação e comunicação a
seus usuários, incluindo serviços de referência e circulação como empréstimo de material;
IV - administrar e gerenciar a organização, incluindo áreas de planejamento e avaliação pessoal, materiais, serviços gerais e administrativo;
V - adotar medidas que visem o aperfeiçoamento e a melhoria da qualidade dos serviços prestados pela Biblioteca, como estudo e treinamento
de usuário;
VI – zelar pelo patrimônio do setor incluindo materiais bibliográficos e
mobiliário;
VII - controlar as assinaturas e renovações dos títulos da coleção de periódicos;
VIII - divulgar aos usuários as normas estabelecidas, referente às rotinas
de circulação;
IX - zelar pelo cumprimento das normas de uso da biblioteca;
X – orientar os alunos quanto à normalização de trabalhos acadêmicos;
XI – disseminar a informação, visando oferecer serviços de qualidade,
diversificados e atualizados, dentro dos mais novos padrões tecnológicos;
XII – prover a aquisição e ampliação do acervo bibliográfico para otimizar o desenvolvimento do ensino, do estudo e da pesquisa;
XIII – promover a guarda, conservação e restauração do acervo bibliográfico e de outros materiais de uso didático sob sua responsabilidade;
XIV – desenvolver outras atividades correlatas.
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DETEC - Diretoria de Ensino Técnico
A Diretoria de Ensino Técnico - DETEC, é o da Administração
do Campus São Luís - Monte Castelo do IFMA, ao qual compete participar da formulação dos planos estratégicos, táticos e operacionais e das
atividades de acompanhamento e avaliação dos respectivos planos,
bem como organizar, executar e supervisionar as atividades de ensino
da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPNM) deste Campus.

I. presidir o Conselho de Ensino Técnico;
II. acompanhar a realização das atividades previstas no Calendário Acadêmico;
III. acompanhar as atividades dos setores vinculados administrativamente à Diretoria de Ensino Técnico;
IV. acompanhar e avaliar as atividades e o desempenho dos servidores
vinculados a esse setor;
V. analisar e autorizar os pedidos de substituição, antecipação e reposição de aulas;
VI. analisar e propor à Direção Geral a oferta de vagas para discentes e
docentes;
VII. coordenar o planejamento da compra e manutenção dos equipamentos necessários ao funcionamento dos setores vinculados administrativamente à Diretoria de Ensino Técnico;
VIII. coordenar o planejamento de eventos técnico-científicos, culturais e
desportivos relacionados ao Ensino Técnico;
IX. assinar documentos relativos à vida acadêmica dos estudantes do
Ensino Técnico;
X. colaborar com o Departamento de Relações Institucionais do Campus
na programação e execução de estágios e no acompanhamento de
egressos;
XI. colaborar com informações que possibilitem a atualização da Biblioteca e dos recursos de tecnologia da informação e comunicação para
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem;
XII. coordenar a elaboração, execução, acompanhamento e avaliação
do Plano de Ação Anual da Diretoria de Ensino Técnico, a partir das
diretrizes estabelecidas no Projeto Político-Pedagógico da Instituição e no
Plano de Desenvolvimento Institucional;
XIII. coordenar, conjuntamente com a Coordenadoria de Atividades Técnico-Pedagógicas, as atividades de planejamento, acompanhamento e
avaliação do processo ensino-aprendizagem;
XIV. coordenar o planejamento das atividades e distribuição da carga
horária docente;

COMPETÊNCIA DOS SETORES

Compete à DETEC

COMPETÊNCIA DOS SETORES
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XV. coordenar o planejamento e a execução da programação de aulas
de campo e visitas técnicas;
XVI. coordenar, acompanhar e avaliar a execução do Projeto Político
Pedagógico Institucional no âmbito da Diretoria;
XVII. elaborar o planejamento estratégico do ensino, incluindo ofertas
educacionais, capacitação e contratação de professores e utilização de
ambientes acadêmicos;
XVIII. manter frequente contato com escolas públicas, instituições de ensino superior, secretarias de educação e outras entidades, em assuntos
que se referem à educação;
XIX. organizar e manter atualizado o catálogo de oferta de cursos vinculados à Diretoria;
XX. organizar a distribuição dos ambientes acadêmicos e horários de
utilização pelas turmas.
E-mail: detec@ifma.edu.br

CAP - Coordenação de Atividades TécnicoPedagógicas
A Coordenadoria de Atividades Técnico-Pedagógicas é o setor
de assessoramento técnico-pedagógico da Diretoria de Ensino Técnico
(DETEC) na definição das políticas da educação profissional técnica de
nível médio da Instituição. Busca-se dinamicidade no processo de açãoreflexão-ação sobre as práticas educativas da Instituição, desenvolvendo
as ações na perspectiva de contribuir para que a escola cumpra com as
funções sociais, pedagógicas e éticas que lhe são peculiares, em consonância com as transformações sociais e as diretrizes deste Instituto.
Objetiva-se, assim, o aprimoramento contínuo das atividades de
acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem, visando o
alcance constante da qualidade do trabalho, com enfoque nas dimensões pedagógicas junto aos docentes e discentes.
Compete à CAP
I. participar de planejamento, supervisão, análise e reformulação dos
processos que envolvem o ensino, a pesquisa e a extensão;
II. participar de estudos técnicos e científicos em assuntos de sua competência e área de atuação;
III. elaborar, supervisionar, avaliar, controlar e executar estudos técnicos
e estatísticos;
IV. participar de elaboração, coordenação e execução de projetos institucionais e interinstitucionais;

E-mail: cap@ifma.edu.br

NRE - Núcleo de Registros Escolares
O Núcleo de Registros Escolares (NRE) faz a escrituração escolar
(matrícula, transferências, registros escolares, prontuários, etc.); expede
documentos (declarações, boletins, certificados, históricos, diplomas e
outros).

COMPETÊNCIA DOS SETORES
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V. integrar comissões para realização de concursos e processos seletivos,
eventos relacionados à administração, ao ensino, à pesquisa e à extensão;
VI. participar na elaboração de normas internas;
VII. elaborar documentação técnica, redigir relatórios de análise com
parecer e laudo técnico dentro da área de atuação;
VIII. assessorar a Diretoria de Ensino Técnico nas discussões e definições
de políticas que fortaleçam o ensino no Campus;
IX. coordenar o processo de reestruturação dos planos de curso da Educação Profissional Técnica de nível médio com bases nas novas Diretrizes Curriculares;
X. acompanhar e avaliar a operacionalização dos Planos de Cursos;
XI. promover, coordenar e orientar as ações que favoreçam a formação
continuada de docentes e equipe técnico-pedagógica;
XII. acompanhar e avaliar o processo de ensino-aprendizagem;
XIII. manter contatos com pais e/ou responsáveis sobre a dinâmica de
ensino, a partir do calendário escolar acadêmico;
XIV. promover ações que fortaleçam o processo de formação profissional e pessoal dos alunos;
XV. emitir pareceres sobre viagens de estudo, visitas técnicas e outras
atividades acadêmicas;
XVI. desenvolver ações que possibilitem a integração escola-família;
XVII. desempenhar outras atividades correlatas e/ou afins.
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Para emissão de qualquer documento, o aluno deverá requerer
junto ao NRE, por escrito, sendo atendido em um prazo mínimo de 48
horas. Para emissão da 2ª via de qualquer documento será cobrada
uma taxa informada pelo NRE.
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Compete ao NRE
I. coordenar a execução do processo de matrícula dos alunos do Ensino
Técnico;
II. efetuar os registros, processar dados, emitir documentação, preparar
e informar processos relativos à vida do corpo discente, no âmbito do
Ensino Técnico;
III. emitir e registrar certificados e/ou diplomas de conclusão de curso,
em nível técnico, verificada a integralização das disciplinas constantes
das matrizes curriculares;
IV. organizar e manter o arquivo referente à vida escolar dos estudantes
do Ensino Técnico;
V. coordenar as atividades do Registro Acadêmico, de acordo com o regulamento do mesmo;
VI. auxiliar e aprimorar a forma, os procedimentos e a emissão de documentos acadêmicos relativos ao ensino, juntamente com as Diretorias,
Departamentos e outros órgãos;
VII. prestar assessoria aos demais órgãos do Campus em matéria de sua
competência;
VIII. acompanhar, avaliar e propor medidas para adequação do sistema
acadêmico às exigências governamentais;
IX. assinar juntamente com Diretores, documentos expedidos pelo Registro Acadêmico;
X. atender ao público discente e docente, dando informações e orientações necessárias para o bom desenvolvimento das atividades pedagógicas;
XI. verificar e atestar veracidade de documentos, comprovando que foram emitidos por esta instituição;
XII. preparar Certidão de Tempo de Serviço de aluno Aprendiz, conforme
previsão legal;
XIII. organizar e manter sob sua guarda as pastas (dossiês) individuais
dos alunos do Campus, assim como dos diários impressos ou manuscritos entregues pelos professores a qualquer tempo, como prova do que
estiver anotado no sistema acadêmico;
XIV. realizar a guarda dos documentos individuais solicitados aos alunos;
XV. zelar pelo sigilo das informações da sua competência;
XVI. desempenhar outras atividades correlatas e/ou afins.
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NAPNE - Núcleo de Atendimento às Pessoas
com Necessidades Educacionais Específicas
O NAPNE - Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas - é um setor propositivo e consultivo responsável pela coordenação da Educação Especial na perspectiva da
inclusão no âmbito do IFMA.

O público-alvo da Educação Especial são os alunos com deficiência (física, intelectual ou sensorial), alunos com transtornos globais do
desenvolvimento, alunos com altas habilidades/superdotação e os alunos com transtornos específicos.
Finalidade:
O NAPNE tem por finalidade promover a cultura da “Educação
para a Convivência”, aceitação da diversidade e, principalmente, buscar
a eliminação das barreiras arquitetônicas, educacionais, de comunicação e as atitudinais, de forma a promover a inclusão de todos na educação profissional e tecnológica.
Compete ao NAPNE
I. identificar discentes com necessidades de apoio especializado;
II. identificar as especificidades de cada discente com necessidades educacionais especiais;
III. propor estratégias para a construção do conhecimento pelo discente
(monitorias, materiais adaptados, currículos e avaliações flexíveis, entre
outros);
IV. participar da formação continuada de servidores e discentes, tendo
em vista a construção e desenvolvimento da educação inclusiva;
V. participar da avaliação do processo educativo no atendimento das
necessidades específicas do discente;
VI. acompanhar discentes com necessidades específicas em atividades
acadêmicas, quando necessário;
VII. participar de projetos em equipes multidisciplinares, que estimulem a
inclusão do discente com necessidade específica;
VIII. participar dos Conselhos de Classe, oferecendo sugestões a respeito
das dificuldades educacionais dos discente com necessidades específicas;
IX. promover e participar de ações que estimulem o respeito pelas diferenças;

COMPETÊNCIA DOS SETORES

Quem são os alunos assistidos pelo NAPNE?
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X. promover o Atendimento Educacional Especializado (AEE) para os
alunos público alvo da educação especial, com suporte pedagógico de
professores e recursos didáticos especializados;
XI. Promover curso de capacitação nas áreas de educação especial;
XII. desempenhar outras atividades correlatas e/ou afins.
E-mail: napne.montecastelo@ifma.edu.br
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DERI - Departamento de Relações
Institucionais
O Departamento de Relações Institucionais é responsável por
coordenar, fomentar e acompanhar as ações de interação com a sociedade, articuladas aos processos de ensino, de pesquisa e de extensão,
junto aos diversos segmentos sociais.
Dentre outras, são ações desenvolvidas pelo setor:


construir acordos, convênios e intercâmbios com instituições e
agências de cooperação empresariais, técnicas, tecnológicas, científicas e culturais;



celebrar convênios de concessão de estágio, conforme a proposta
pedagógica de cada curso do Campus;



elaborar e acompanhar as ações de desenvolvimento de programas de estágios curriculares e de geração de trabalho e renda,
com vistas ao atendimento de alunos regularmente matriculados e
egressos;



divulgar editais e avisos de interesse da comunidade acadêmica;



incentivar o desenvolvimento de ações que visem a melhoria da
qualidade das atividades educacionais;



articular e participar da construção de propostas de ações de relações empresariais e comunitárias (empresa júnior, incubadoras de
empresas etc);



desenvolver atividades de acompanhamento de egressos, visando
a sua inserção no mercado de trabalho;



realizar estudos de demanda junto à comunidade em geral, visando a fornecer subsídios para a implantação de novos cursos e
adequação curricular;

O DERI abrange:
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1. Núcleo de Estágio (NES), setor responsável pelo gerenciamento dos
estágios dos alunos das áreas técnica e tecnológica. Atua desde o momento do cadastro do aluno no estágio até a formalização da etapa
final desse processo.
Dentre outras ações, compete ao NES:

- coordenar o processo de regulamentação, acompanhamento e avaliação de estágios;
- manter atualizados os dados cadastrais dos alunos aptos ao estágio e
dos estagiários;
- prestar orientações de aspecto legal aos alunos, aos servidores, às empresas, aos profissionais liberais interessados no processo de estágio;
- encaminhar estudantes às unidades concedentes, acompanhados de
Carta de Apresentação;
- celebrar o Termo de Compromisso entre o Campus, o estudante, ou
seu representante legal, e a parte concedente do estágio e assinar outros
documentos legais relativos ao estágio (Aditivo, Distrato etc);
- receber a demanda das empresas por estagiários, encaminhando alunos aptos ao estágio;
- participar da orientação e encaminhamento dos alunos nos estágios
curriculares;
2. Setor de Intercâmbio (SIT), responsável por viabilizar visitas e viagens
de estudos para os alunos e encaminhar egressos ao mercado de trabalho.
Dentre outras ações, compete ao SIT:
- manter atualizados os dados cadastrais das empresas parceiras, dos
alunos e dos egressos ;
- viabilizar transporte para a realização de visitas técnicas e viagens de
estudo, com o parecer da respectiva Coordenação de Curso;
- criar ferramentas para encaminhar os egressos ao mercado de trabalho

COMPETÊNCIA DOS SETORES

- identificar, juntamente com as Coordenações de Curso, oportunidades
de estágio e proporcionar meios para a celebração de convênios;

DEPE - Departamento de Extensão
O Departamento de Extensão é responsável por planejar ações
entre o campus e diversos segmentos sociais, promovendo um processo
educativo, cultural e científico que articula Ensino, Pesquisa e Extensão
de forma indissociável.
Tem por função, além de planejar, organizar, coordenar e implementar políticas e ações que tenham impacto social significativo, viabilizando a transformação econômica, social e cultural das comunidades.
Compete ao Departamento de Extensão:
I. implementar e avaliar as ações e diretrizes relativas à Extensão;
II. estabelecer parcerias e intercâmbio com instituições públicas, empresas privadas ou de economia mista, organizações sociais e com a comunidade regional;
III. propor e analisar convênios com entidades relacionadas a atividades
de extensão;
IV. nomear a Comissão de Avaliação de Programas e Projetos de Extensão do Campus, participando, como membro nato;
V. supervisionar e apoiar projetos e atividades de natureza culturais e
científicas realizadas pelo Campus;
VI. planejar, executar e avaliar a gestão das atividades relativas aos programas de formação inicial e continuada de profissionais;
VII. acompanhar a execução dos projetos/atividades de extensão com
financiamento institucional e/ou externo no âmbito do Campus;
VIII. cadastrar os profissionais necessários ao desenvolvimento das atividades de extensão;
IX. desempenhar outras atividades correlatas e/ou afins.
O DEPE abrange:
1. Núcleo de Projetos:
É responsável pela seleção e execução dos projetos de extensão.
Compete ao Núcleo de Projetos:
I. coordenar e acompanhar a seleção dos projetos apresentados;
II. participar, como membro nato, da Comissão de Avaliação de Programas e Projetos de Extensão do Campus;
III. acompanhar a execução dos Projetos;
IV. analisar e emitir parecer sobre os relatórios dos projetos executados;
V. acompanhar entrega dos relatórios dos projetos executados;
VI. executar outras atividades correlatas e/ou afins.
2. Seção de Certificados:
É responsável pela emissão dos certificados dos projetos.
Compete à Seção de Certificação:
I. arquivar os dados e documentos relativos aos Projetos;
II. elaborar, emitir e registrar os certificados dos Projetos;
III. executar outras atividades correlatas e/ou afins.
E-mail: depe.montecastelo@ifma.edu.br

COMPETÊNCIA DOS SETORES
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DEPARTAMENTOS ACADÊMICOS
DCOMP Departamento Acadêmico de Computação daimontecastelo@ifma.edu.com.br
DAQ

Departamento Acadêmico de Química

daq.ifma@ifma.edu.br

DCC

Departamento de Construção Civil

dcc@ifma.edu.br

DCS

Departamento de Ciências da Saúde

DDE

Departamento Acadêmico de Desenho

dde.montecastelo@ifma.edu.br

DEE

Departamento de Eletroeletrônica

dee.coordenacao@ifma.edu.br

DMM

Departamento de Mecânica

dmm.montecastelo@ifma.edu.br

DEFIS

Departamento de Física

DEMAT

Departamento de Matemática

demat.montecastelo@ifma.edu.br

DAL

Departamento Acadêmico de Letras

dal.professores@ifma.edu.br

DHS

Departamento de Humanas e Sociais

dhsprofessores@ifma.edu.br

DAB

Departamento Acadêmico de Biologia

lecbio.montecastelo@ifma.edu.br

-

-
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CURSOS TÉCNICOS
OFERECIDOS EM 2019
CURSOS

FORMA

TURNO

Técnico em Edificações

Integrada

Matutino

Técnico em Informática

Integrada

Matutino

Técnico em Eletromecânica

Integrada

Matutino

Técnico em Eletrotécnica

Integrada

Matutino

Técnico em Química

Integrada

Matutino

Técnico em Design de Móveis

Integrada

Matutino

Técnico em Comunicação Visual

Integrada

Matutino

Técnico em Edificações

Integrada

Matutino

Técnico em Química

Integrada

Vespertino

Técnico em Eletrônica

Integrada

Vespertino

Técnico em Automação Industrial

Integrada

Vespertino
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CURSOS TÉCNICOS
OFERECIDOS EM 2019
CURSOS

FORMA

TURNO

Técnico em Segurança do
Trabalho

Integrada

Vespertino

Técnico em Eletrotécnica (EJA)

Integrada

Noturno

Técnico em Segurança do
Trabalho (EJA)

Integrada

Noturno

Técnico em Eletrônica

Concomitante

Matutino

Técnico em Mecânica

Concomitante

Matutino

Técnico em Eletrotécnica

Concomitante

Matutino

Técnico em Metalurgia

Concomitante

Matutino

Técnico em Eletrônica

Concomitante

Vespertino

Técnico em Eletromecânica

Concomitante

Vespertino

Técnico em Edificações

Subsequente

Vespertino

Técnico em Segurança do
Trabalho

Subsequente

Noturno
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ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA

NATUREZA DOS CURSOS
A Educação Profissional Técnica de Nível Médio será desenvolvida nas formas articulada e subsequente ao Ensino Médio, ambas em
regime semestral ou anual:
I. a articulada, por sua vez, é desenvolvida nas seguintes formas:
a)
Integrada, ofertada somente a quem já tenha concluído o Ensino
Fundamental, com matrícula única, de modo a conduzir o estudante à habilitação profissional técnica de nível médio ao mesmo
tempo em que conclui a última etapa da Educação Básica;
b)
Concomitante, ofertada a quem ingressa no Ensino Médio ou já o
esteja cursando em outra instituição de ensino;
II. a subsequente, desenvolvida em cursos destinados exclusivamente a
quem já tenha concluído o Ensino Médio.

MATRÍCULA
O ingresso de estudantes aos cursos da Educação Profissional
Técnica de Nível Médio ofertados no IFMA far-se-á:
I. Mediante classificação em processo seletivo;
II. Por transferência, obedecendo ao disposto nas Normas Gerais da
Educação Técnica de Nível Médio*
Estão aptos à matricula aqueles que ingressam no IFMA nas
formas citadas acima.
* Anexo à Resolução Nº 14, de 28 de março de 2014.

REMATRÍCULA
Rematrícula é o ato formal pelo qual o estudante reafirma seu
vínculo com o IFMA, a cada período letivo nos prazos constantes no
Calendário Escolar.

TRANCAMENTO DE MATRÍCULA
Por trancamento de matrícula entende-se a interrupção temporária dos estudos, com manutenção do vínculo do estudante ao IFMA,
assegurado o direito de rematrícula no prazo regimental.
O trancamento poderá ser concedido uma vez, por um período
máximo de até dois anos, independente do período letivo que estiver
cursando.
I. A solicitação de trancamento de matrícula deverá obedecer ao período estabelecido no Calendário Escolar.
II. No ato da solicitação de trancamento de matrícula o estudante não
poderá possuir pendências relativas a empréstimos de material didático
ou livros da biblioteca do Campus ou de quaisquer outras bibliotecas
com o qual o Campus possua serviços cooperados.

TRANSFERÊNCIAS
O IFMA poderá conceder e aceitar transferências de estudantes,
externas ou internas, mediante o atendimento às disposições legais vigentes e aos prazos fixados pelo Calendário Escolar.
O IFMA concederá transferência para outras instituições de ensino, por requerimento do estudante ou seu representante legal, quando
menor de idade.
Mudança de curso
É a passagem do estudante de um curso da Educação Profissional Técnica de Nível Médio para outro da mesma forma e modalidade
do mesmo eixo tecnológico constante do Catálogo Nacional de Cursos
Técnicos, instituído e organizado pelo Ministério da Educação.
I.
A mudança de curso será concedida, uma única vez, ao estudante regularmente matriculado, após o cumprimento do primeiro
semestre ou ano letivo no curso de origem, a critério do Campus.
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II.
O deferimento do pedido de mudança do curso será concedido
mediante análise do Setor Pedagógico, parecer da Coordenadoria de
Curso ou setor equivalente e aprovação da Diretoria de Ensino.
III.
É vedada a mudança de curso ao estudante que:

Tenha ingressado no IFMA por transferência;

Não tenha condições de concluir o curso no prazo máximo de
integralização curricular fixado nas normas vigentes;

Tenha reingressado no IFMA após período de trancamento, salvos nos casos previstos no artigo 35 da Resolução nº 014, de
28/03/2014.
Mudança de turno
É a passagem do estudante de um para outro turno de funcionamento do mesmo curso da Educação Profissional Técnica de Nível
Médio da mesma forma e modalidade, condicionada à existência de
vaga.
O estudante que comprovar vínculo empregatício, após início
do curso, terá preferência de vaga sobre os demais.

ABANDONO DE CURSO E
DESLIGAMENTO
Será considerado abandono de curso o fato de o estudante:
I.
II.
III.

Não efetuar matrícula nem requerer o trancamento de matrícula
no prazo estabelecimento no Calendário Escolar;
Esgotado o período de trancamento concedido, não efetuar matrícula ou não renovar o trancamento;
Matriculado no primeiro período letivo do curso, não frequentar,
sem justificativa legal devidamente comprovada, nenhum dos
10 (dez) primeiros dias letivos.

Nos casos previstos nos itens I e II, num prazo máximo de 30
(trinta) dias, o estudante poderá protocolizar pedido de reconsideração
à Coordenadoria do Curso ou equivalente que, mediante análise do
Setor Pedagógico, recomendará, ou não, à Diretoria de Ensino o reingresso do solicitante.
O desligamento, ato pelo qual o estudante perde o vínculo
com o IFMA, ocorrerá nos seguintes casos:
I.

por iniciativa própria, através de documento protocolado à Coordenadoria de Curso ou equivalente, em qualquer momento
do período letivo.

II.

por iniciativa do Campus do IFMA quando o estudante:



por decurso do prazo, não integralizar o currículo de seu curso no
prazo máximo estabelecido nas normas;



tiver sido penalizado, em processo disciplinar, com indicação de
desligamento da instituição, na forma do Regime Disciplinar Discente do IFMA.

Nos casos previstos nos tópicos I e II, não será concedida a readmissão
ao curso.

REGIME EXCEPCIONAL DE
EXERCICIOS DOMICILIARES
São considerados merecedores de tratamento excepcional, desde que se verifique a conservação das condições intelectuais e emocionais necessárias para o prosseguimento da atividade escolar em novos
moldes:
I.

Estudantes portadores de afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismo ou condições mórbidas, determinando distúrbios agudos ou agudizados, caracterizados por incapacidade
física relativa incompatível com a frequência escolar.

II.

Aluna em estado de gravidez a partir do oitavo mês de gestação.

OBSERVAÇÃO: Caso o componente curricular não admita aplicação de exercícios domiciliares, será facultado ao estudante a efetivação de trancamento de matrícula.
O requerimento do tratamento excepcional de que trata o artigo
anterior deverá ser protocolado para o Setor de Assistência ao Educando do Campus em que o solicitante está regularmente matriculado até
08 (oito) dias do afastamento, anexado laudo médico original constando o código internacional da doença e o período de afastamento.
Os exercícios domiciliares são realizados com temas fornecidos
pelos professores das disciplinas, objetivando a compensação das faltas
e não eximem o estudante da avaliação do aproveitamento.
A duração da aplicação dos exercícios domiciliares não deverá
ultrapassar o máximo admissível para a continuidade do processo pedagógico de aprendizado.
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Sistema Unificado de
Administração Pública - SUAP
O SUAP – Sistema Unificado de Administração Pública é o sistema utilizado no IFMA que integra os mais diversos módulos de gerenciamento administrativo, financeiro, de recursos humanos e acadêmicos.
Seu acesso é liberado aos alunos para realizar consulta de dados acadêmicos, inscrição em programas de assistência estudantil, programas
de pesquisa/extensão, e-mail acadêmico, consulta de processos etc.
Para utilizar o SUAP, o aluno deverá acessar o endereço https://
suap.ifma.edu.br e realizar seu login (autenticação) informando sua matrícula e sua senha. Sua primeira senha será sua matrícula acrescentado
de “@ifma”. Como exemplo, a senha inicial para um aluno com matrícula 20171EE0999 será 20171EE0999@ifma.
Necessário que o aluno cadastre seu e-mail pessoal no campo
e-mail secundário no SUAP e caso tenha esquecido sua senha, o mesmo
poderá recuperá-la através da opção “Esqueceu sua senha?” na tela de
login do SUAP.

Sistema Acadêmico
Q-Acadêmico
O Sistema Q-Acadêmico é o software responsável pelo controle
acadêmico do Instituto Federal do Maranhão (IFMA) e pode ser utilizado
por alunos e docentes. Por meio dele, o professor pode preencher seu
diário de classe, lançar notas, consultar o calendário e disponibilizar
conteúdos para seus alunos.
O aluno pode acessar o sistema acadêmico através do link
https://qacad.ifma.edu.br/. Para realizar login (autenticação), basta informar sua matrícula e senha. É importante frisar que o sistema acadêmico e o SUAP utilizam sistema de autenticação diferentes, o que significa que o aluno não entrará no sistema acadêmico com a mesma senha
do SUAP (a não ser que o mesmo tenha definido a mesma senha em
ambos os sistemas). Para o primeiro acesso, a senha é “123”.
Caso o aluno tenha esquecido sua senha, o mesmo poderá definir uma nova senha dirigindo-se à Coordenadoria de Registros Escolares - CRE sendo aluno do ensino médio-técnico e a Diretoria de Ensino
Superior - DESU caso aluno da graduação.

E-mail Institucional
(@acad.ifma.edu.br)
Os alunos do IFMA tem acesso a um conta de e-mail institucional, com o objetivo de facilitar as tarefas rotineiras da vida acadêmica.
Hospedado no Google através do Google Apps for Education, traz diversos novos recursos para modernizar a comunicação eletrônica do
IFMA. Entre os recursos disponíveis, estão o Google Drive com armazenamento ilimitado, Google Agenda, Hangouts e salas virtuais do Google
Classroom, plataforma educacional para professores.
O aluno pode criar seu e-mail institucional através do SUAP.
Para isso, basta realizar o login e acessar a opção “Escolha seu email
Acadêmico” na área de notificações na página inicial do SUAP.
Caso o aluno tenha esquecido a senha do seu e-mail acadêmico, o mesmo poderá definir uma nova senha no próprio SUAP, através
do botão “Trocar Senha do Email Acadêmico”, na tela de dados dos
alunos (acessado pelo menu Atividades Estudantis > Ensino > Meus Dados na página inicial do SUAP).

Acesso à rede sem fio e
computadores
A rede sem fio WIFI-IFMA e os computadores dos laboratórios
são recursos disponibilizados pela Instituição para facilitar as atividades
educacionais e pedagógicas durante sua estadia no campus.
Para acessar os computadores, o aluno deve informar sua matrícula e
senha (mesma do SUAP) para realizar o login.
Para acessar a rede sem fio, o aluno precisa configurar seu dispositivo de acordo com as especificações da rede e utilizar sua matrícula
e senha (mesma do SUAP) para acessar. Para configurar seu dispositivo,
o aluno pode visualizar os passo-a-passos disponíveis no mural em frente ao DAE ou acessar o site https://montecastelo.ifma.edu.br/sistemas/
wifi/.
Caso o aluno tenha esquecido sua senha, o mesmo poderá recuperá-la através da opção “Esqueceu sua senha?” na tela de login do
SUAP.
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Regras de Uso dos Recursos
Computacionais
Todos os recursos computacionais do IFMA Campus São Luís
Monte Castelo estão sujeitos a regras de uso, e cabe ao aluno conhecer
seus direitos e deveres. É importante frisar que os laboratórios se destinam às atividades inerentes aos cursos da Instituição, proporcionando
aos alunos desenvolver projetos, pesquisar, criar e realizar atividades.
Para seu uso, fica definido:
Responsabilidades










Zelar pelo patrimônio dos laboratórios mantendo os equipamentos em seus locais de origem, em perfeito estado de conservação,
inclusive a limpeza das salas;
Responsabilizar-se pelos computadores e seus periféricos quando
estiverem sendo utilizados para realização dos exercícios e trabalhos práticos fora e em horário de aula;
Não permitir nem compartilhar o acesso de sua conta de usuário
a terceiros nos laboratórios onde se utiliza deste recurso. Salientase que sua conta de usuário é pessoal e intransferível;
Realizar backup dos seus dados pessoais, sob o risco de perdê-los
pois os dados são periodicamente excluídos para evitar a falta de
espaço em disco;
Manter a disposição dos equipamentos e do mobiliário do laboratório, não retirando cadeiras, nem modificando a posição dos
computadores, cabos e demais equipamentos. Em caso de necessidade, solicitar ao técnico responsável;
Comunicar ao técnico responsável pelos laboratórios quaisquer
falhas de segurança e/ou configuração que possa pôr em perigo
os usuários e/ou equipamentos dos laboratórios. Notificar também qualquer mau funcionamento nos equipamentos do laboratório;
Fica permitido o uso notebooks pessoais, porém, sob responsabilidade de seus proprietários. A estes se permite o acesso a internet
somente através da conexão sem fio da Instituição.

Restrições



Comer, beber ou fumar nas dependências dos laboratórios;
O acesso aos tipos de sites citados abaixo, exceto quando há fim
acadêmico, salientando-se:










 Sites de conteúdo pornográfico e/ou erótico;
 Sites de relacionamento (Facebook, Instagram, MySpace etc),
blogs e microblogs (Blogspot, Twitter etc);
 Sites de mensagem instantânea e bate-papo (Whatsapp Web, Telegram, Hangouts, Meebo, Habbo etc);
 O uso de web proxies (sites redirecionadores, UltraSurf etc).
A utilização de softwares, exceto quando há fim acadêmico, salientando-se:
 Softwares de mensagem instantânea e bate-papo (Skype, ICQ,
IRC etc);
 Softwares de jogos eletrônicos, de qualquer natureza;
 Softwares P2P (Limewire, Kazaa, emule, bittorrent etc) e gerenciadores de downloads (GetRight, DownThemAll, JDownloader, ATube Catcher etc).
A instalação ou desinstalação de quaisquer programas. Caso a
instalação de algum programa se mostre realmente necessário, o
NTI avaliará juntamente à chefia do departamento;
A alteração de qualquer propriedade do sistema operacional dos
computadores, tais como papel de parede, aparência, idioma,
senhas, etc;
A utilização de caixas de som, celular com alto-falante ou qualquer outro equipamento que atrapalhe as atividades dos demais
usuários;
A utilização do laboratório para efetuar trabalhos de natureza
particular;
Abrir dispositivos e/ou mídias de armazenamento (Pendrives, CDs,
HDs externos) sem que sejam anteriormente verificados por um
programa antivírus;
A movimentação e/ou substituição de quaisquer equipamentos de
seu lugar de origem sem prévia autorização.

Penalidades
Pela não observância das normas estabelecidas, os usuários
estarão sujeitos às seguintes sanções disciplinares:

Advertência e registro do ocorrido;

Suspensão do uso dos laboratórios por um período de até noventa dias em caso de reincidência.
A competência para aplicação das penas de e suspensão é definida pelo Regimento Disciplinar Discente Geral da instituição.
Todas as regras acima estão sujeitas a modificações sem prévio
aviso, portanto, estejam atento a essas modificações;
Este documento pode ser encontrado no site do campus (http://
montecastelo.ifma.edu.br/).
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EXPEDIÇÃO DE DIPLOMAS E
CERTIFICADOS
O IFMA conferirá diplomas de Educação Profissional Técnica de
Nível Médio nas formas articulada (integrada e concomitante) e subsequente ao Ensino Médio, observada a legislação em vigor.
I.

Na forma articulada integrada com o Ensino Médio, como se trata de um curso único, realizado de forma integrada e interdependente, não será possível concluir o Ensino Médio de forma independente da conclusão do ensino técnico de nível médio e, muito
menos, o inverso, sendo conferido ao final do Curso o Diploma
de Técnico de nível médio;

II.

Na forma articulada concomitante com o Ensino Médio, para obter seu diploma de técnico de nível médio, o estudante deverá
apresentar no Setor de Registro Escolar cópia autenticada de seu
certificado de Ensino Médio;

III.

A expedição do diploma da Educação Profissional Técnica de Nível Médio requer a conclusão, com aproveitamento, de todos os
componentes previstos no currículo constante no projeto do respectivo curso, inclusive do estágio curricular supervisionado,
quando for o caso.

A Instituição poderá expedir ainda certificados de qualificação
profissional, de especialização e de aperfeiçoamento técnicos.
Para emissão de diplomas ou certificados será solicitada declaração da biblioteca de que o estudante não apresenta pendências de
devolução de livros ou quitação de multas.
Além disso, no caso dos alunos na forma articulada integrada
com o ensino médio, será solicitado o Nada Consta da devolução dos
livros didáticos recebidos no Departamento de Assuntos Estudantis
(DAE).
A organização do regime escolar dos cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IFMA será definida de acordo com o
que determina a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que fixa as
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, suas atualizações, os Pareceres e Resoluções do Conselho Nacional de Educação, além de normas
regulamentadoras do Conselho Superior do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão.

UNIFORME ESCOLAR *
I-NORMAS INTERNAS PARA USO DE UNIFORME ESCOLAR
O uso do Uniforme Escolar é obrigatório para os alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão regularmente matriculados em Cursos Técnicos, nas formas integrada, concomitante e subsequente ao ensino médio e PROEJA.
Para o exercício de atividades curriculares por estagiários será
exigido o uso do Uniforme Escolar.
Na realização de atividades curriculares da parte presencial dos
Cursos Técnicos e dos cursos de Formação Inicial e Continuada na modalidade EAD será exigido o uso do Uniforme Escolar.
São componentes do Uniforme Escolar a camiseta padronizada,
calça tipo jeans, (azul escuro), tênis nas cores branca, preta, azul escuro
e cinza ou sapato fechado e meia.
Na opção do uso de tênis como componente do Uniforme Escolar, o mesmo tem como cores dominantes o branco, o preto e o cinza.
Na opção do uso de sapato como componente do Uniforme
Escolar, o preto será a cor obrigatória.
A calça componente do Uniforme Escolar de uso masculino e
feminino é longa, tipo jeans azul escuro, modelo tradicional.
As alunas têm a opção de substituição da calça jeans por saia
jeans cor azul escuro, modelo tradicional, no comprimento que meça da
altura da cintura até abaixo do joelho.
É vedado todo tipo de descaracterização do Uniforme Escolar
como rasgos, pinturas, bordados, estamparias e outras. O não cumprimento enseja a recusa do vestuário pelo setor competente do campus e
a consequente suspensão das atividades escolares do aluno até sua regularização.
Nas atividades curriculares de Educação Física, o uso de Uniforme Exclusivo é obrigatório.
Nas aulas realizadas nos laboratórios, aulas de campo ou visitas técnicas, o Instituto Federal do Maranhão poderá exigir o uso de bata padrão, cujo modelo será definido em cada campus.
É dispensado o uso de Uniforme Escolar e facultativo ao aluno
nos seguintes casos:
I – Aluno do Ensino Superior e da Pós-Graduação; e
II – Aluno que estuda no turno noturno.
Aos alunos dispensados de usar o Uniforme Escolar, é recomendado o uso de vestuário cujo uso não provoque constrangimentos a si e
aos outros, nem se torne agressivo à moral.
No exercício das atividades de ensino pesquisa ou extensão no
Instituto Federal do Maranhão, o aluno bolsista, estagiário e participante
de projeto de pesquisa poderá usar adicionalmente ao Uniforme Escolar
um crachá de identificação e um colete padronizado quando oferecidos
pela Instituição.
* Resolução Nº 32/2009, de 03 de setembro de 2009.
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A responsabilidade pela observância e aplicação destas Normas fica a cargo da Diretoria de Ensino Técnico de cada campus ou ao
setor que obtiver delegação de competência para este fim, não eximindo, contudo, os demais setores, servidores e alunos do Instituto Federal
do Maranhão da colaboração para o seu fiel cumprimento.
O Uniforme Escolar é vestuário de uso exclusivo dos alunos do
Instituto Federal do Maranhão, não sendo recomendado para servidores, familiares e demais pessoas que não fazem parte do corpo discente
da Instituição.
Os casos omissos serão decididos pelo Diretor Geral do campus
e comunicados ao Colégio de Dirigentes.

tórias:

II-ESPECIFICAÇÕES DO UNIFORME ESCOLAR
A camiseta padronizada tem as seguintes características obriga-

Uniforme -Educação Física

SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO
A sistemática de avaliação do processo de ensino e aprendizagem do
IFMA dos Cursos Técnicos de Nível Médio é regida pela RESOLUÇÃO Nº 86/2011,
DE 5 DE OUTUBRO DE 2011.
A avaliação, de que trata a Resolução Nº 86/2011, é entendida como um
constante diagnóstico participativo na busca de um ensino de qualidade com sentido formativo e constituindo-se um processo onde se avalia toda a prática pedagógica.
A AVALIAÇÃO DEVE:

Ocorrer de maneira contínua e progressiva, abrangendo todos os momento
do processo de ensino e aprendizagem;

Valer-se de diferentes procedimentos e instrumentos contemplando inclusive
a auto avaliação do aluno;

Considerar as dimensões conceituais, atitudinais e procedimentais.
CURSOS SEMESTRAIS

Duas etapas, correspondendo cada uma a um bimestre do semestre letivo;

O resultado será registrado ao final de cada etapa, obedecendo a uma escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez);

A média do semestre será a média aritmética simples das notas registradas
em cada etapa;

Considerar-se-á aprovado o aluno que tiver frequência igual ou superior a
75% do total de horas letivas e alcançar média semestral igual ou superior a
7,0 (sete).
SISTEMA DE RECUPERAÇÃO
DURANTE O PROCESSO: Para quem obtiver nota inferior a 7,0 (sete) na 1ª etapa.
AO FINAL DO PROCESSO: Para quem obtiver média igual ou superior a 2,0 (dois)
e inferior a 7,0 (sete) e 75% de frequência do total de horas letivas. A média mínima para aprovação é 6,0 (seis)
PROMOÇÃO DO ALUNO
Progressão Plena: Considerar-se-á aprovado o aluno que tiver frequência igual ou
superior a 75% do total de horas letivas e alcançar média semestral igual ou superior a 7,0 (sete) em todas as disciplinas, ou ter média igual ou superior a 6,0 após
recuperação final.
Progressão Parcial: O aluno que não obtiver aprovação em até três disciplinas
Art. 15 – Considerar-se-á retido no módulo o aluno que:

Obtiver frequência inferior a 75% do total de horas letivas;

Reprovar a partir de 04 (quatro) disciplinas;

Acumular reprovação na mesma disciplina em dois semestres consecutivos.
§ 1º O tempo máximo para cumprir as dependências em cada disciplina será de
(01) um ano.
§ 2º O aluno que ficar retido no módulo cursará apenas a disciplina objeto de retenção, beneficiando-se do aproveitamento das disciplinas em que foi aprovado.
EXEMPLOS
1ª Etapa
8,0
9,0
5,0

Recuperação
----6,0

2ª Etapa
6,0
3,0
10,0

Média
7,0
6,0
8,0

Recuperação Final
--6,0
---

Média Final
7,0
6,0
8,0

6,0

7,0

3,0

5,0

6,0

5,5
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PROGRAMAÇÃO ESPECIAL
DE ESTUDO*
A Resolução CONSUP/IFMA n° 086/2011 prevê a Progressão
Parcial quando regulamenta que “o aluno que não obtiver aprovação
em no máximo três Componentes Curriculares (disciplinas) será promovido para o módulo ou série seguinte, devendo cursar os componentes
curriculares em dependência em turmas diferentes ou através da Programação Especial de Estudos, no prazo máximo de um ano”.
Por Progressão Parcial, entende-se a possibilidade de o aluno
ser promovido para o próximo módulo/semestre, embora não tenha
atingido aproveitamento satisfatório em até 3 (três) disciplinas/
componentes curriculares da módulo/semestre anterior, na forma de
dependência realizada paralelamente em períodos seguintes.
A Progressão Parcial ampara-se no Art. 24, inciso III, da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9394/96, a qual estabelece
que "nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o
regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde
que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino".
O estudante que for reprovado por falta, ou seja, obtiver frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas para aprovação no semestre, não terá direito à Programação Especial de Estudos, devendo repetir todas as disciplinas do módulo no qual
obteve reprovação por falta.
A Programação Especial de Estudo é uma atividade realizada
pelos discentes sob a coordenação dos docentes e acompanhamento do
pedagogo e da coordenadoria do respectivo curso com o objetivo de
sanar as pendências em conformidade com a Resolução 86/2011.
Para o cumprimento de pendência(s) de disciplina(s) na(s) qual
(is) ficou reprovado, o estudante, ou responsável legal, quando for menor de 18 anos, deverá requerer ao coordenador do respectivo curso,
dentro do prazo determinado pelo Calendário Escolar, sua inscrição em
Programação Especial de Estudos (PEE) em formulário próprio, conforme o Anexo I, da Nota Técnica Nº 001/2015 - DETEC/IFMA - Monte
Castelo.
* Nota Técnica Nº 001/2015 - DETEC/IFMA - Monte Castelo.
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O aluno que não obtiver aprovação em, no máximo três Componentes Curriculares (disciplinas), será promovido para o módulo ou
série seguinte, devendo cursar os componentes curriculares em dependência em turmas diferentes ou através de Programação Especial de
Estudos, no prazo máximo de um ano.
Considerar-se-á retido no módulo ou série o aluno que:
I. Obtiver frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do total
de horas letivas;
II. Não obtiver aprovação em mais de três Componentes Curriculares
(disciplinas);
III. Acumular reprovação no mesmo componente curricular em dois semestres consecutivos;
IV. Acumular disciplinas com aproveitamento inferior ao necessário para
aprovação em dois semestres consecutivos.


O tempo máximo para cumprir a(s) dependência(s) em cada disciplina será de um ano, após a retenção.



O aluno que ficar retido no módulo cursará apenas a disciplina
objeto de retenção, beneficiando-se do aproveitamento das disciplinas em que foi aprovado”.

REGIME DISCIPLINAR DISCENTE*
Com base nos princípios de justiça e na equidade visando o
pleno desenvolvimento do educando, o Regime Disciplinar Discente do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão –
IFMA, tem por finalidade estabelecer os direitos e deveres, definir e
classificar os atos de indisciplina, as medidas disciplinares e os critérios
para sua aplicabilidade, garantidos ao discente a ampla defesa e o direito ao contraditório.
Para apuração de responsabilidade discente por ação ou omissão relativo a ato indisciplinar de natureza leve ou média será adotado
Processo Disciplinar Sumário – PDS, conforme determina a Resolução
CONSUP/IFMA nº 009/2014.

* NOTA TÉCNICA Nº 002/2015 - DETEC/IFMA - Monte Castelo
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No âmbito do Campus São Luís – Monte Castelo, a apuração
através do Processo Disciplinar Sumário será de responsabilidade do
Departamento de Assuntos Estudantis – DAE.
Cada Processo Disciplinar Sumário deverá ser numerado e datado, obedecendo à ordem de recebimento (por exemplo: PDS
001/2014, PDS 002/2014, ...), seguindo trâmite e prazos determinados
pela Res. CONSUP/IFMA nº 009/2014.
A pessoa que presenciou a ação ou omissão relativa a ato indisciplinar deverá preencher o formulário constante do Anexo 01 deste documento e encaminhá-lo ao DAE, para a devida apuração dos fatos, ou
noticiá-la ao CAA que, nesse caso, deverá preencher o referido formulário (do Anexo 01 da N.T nº 002/2015* ) e encaminhar ao DAE, que
dará seguimento à apuração, conforme determinações da Resolução
009/2014.
O prazo para a conclusão do processo disciplinar sumário será
de até 15 (quinze) dias a contar da data da reunião e instalação dos
trabalhos, podendo ser prorrogado, uma única vez, por mais 05 (cinco)
dias.
Ao final do trâmite e julgamento, cada PDS deverá ser arquivado no dossiê do respectivo aluno envolvido no processo.
Para apuração de responsabilidade discente por ação ou omissão relativo a ato indisciplinar de natureza grave ou gravíssima será
adotado Processo Disciplinar Ordinário – PDO, conforme determina a
Resolução CONSUP/IFMA nº 009/2014.
No Campus São Luís – Monte Castelo, a apuração através do
Processo Disciplinar Ordinário será conduzido por comissão composta
por 03 (três) membros, sendo 02 (dois) servidores e 01 (um) aluno designados em Portaria pelo diretor geral do Campus, por um período de
02 (dois anos).
Cada Processo Disciplinar Ordinário deverá ser numerado e
datado, obedecendo à ordem de recebimento (por exemplo: PDO
001/2014, PDO 002/2014, ...), seguindo trâmites e prazos determinados pela Res. CONSUP/IFMA nº 009/2014.
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REGIMENTO DISCIPLINAR DISCENTE*
Para efeitos do Regimento Disciplinar, o acompanhamento permanente do discente é de responsabilidade dos pais e/ou de seu responsável legal, facultado aos maiores de dezoito anos plenamente capazes. A ausência dos pais e/ou responsáveis legais às convocações
devem ser justificadas, não podendo a mesma se constituir fator impeditivo à tomada de decisões.
Todo e qualquer discente regularmente matriculado nos cursos
e programas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão estará sujeito às normas deste Regimento Disciplinar.
No Regimento Disciplinar, entende-se como:
I – discente: todo aluno regularmente matriculado em cursos e programas pedagógicos presenciais ou à distância do IFMA;
II - ambiente escolar: todo espaço pedagógico, administrativo, de ensino, de esporte, de lazer, de convivência, de pesquisa e de extensão,
físico ou virtual, interno ou externo, sob responsabilidade e gerenciamento direto ou indireto do IFMA;
III – servidor público: pessoas ocupantes de cargos efetivos e aposentados, cargos de direção ou função gratificada, membros dos colegiados
e os contratados temporariamente na forma da Lei nº 8.745/93;
IV – terceiro contratado: pessoas contratadas na forma da Lei nº
8.666/93;
V – terceiro não contratado: público em geral que transita, utiliza de
forma eventual ou não o ambiente escolar e que não se enquadra nos
incisos III e IV deste artigo.
* Anexo à Resolução Nº 009, de 10 de fevereiro de 2014.
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DIREITOS DOS DISCENTES
São direitos do discente:
I - ter conhecimento e acesso às normas disciplinares do Instituto Federal do
Maranhão;
II - receber educação de qualidade que promova seu desenvolvimento integral;
III - ser tratado em igualdade de condições pelos seus pares e servidores da
instituição, sem discriminação de qualquer natureza;
IV - participar das atividades curriculares e extracurriculares atendendo às
normas da instituição;
V - ser informado de qualquer acusação que lhe for feita, sendo-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa, respeitando os critérios estabelecidos
nesse regimento, assim como o direito a recurso e revisão das decisões;
VI - frequentar as dependências da instituição observando as normas de
acesso e permanência;
VII - ter acesso às informações sobre as atividades desenvolvidas na instituição, procedimentos, normas, regulamentos, modalidades de assistências
estudantis ofertadas, dentre outras;
VIII - obter informações relacionadas ao seu desenvolvimento escolar por
meio das unidades competentes;
IX – ter acesso aos serviços de orientação e assistência estudantil no ambiente escolar e, quando necessário, ser encaminhado ao serviço externo;
X - organizar-se por meio de agremiações estudantis para representação e
intermediação de questões de interesse coletivo do corpo discente;
XI - participar de eleições de representação estudantil, quando regularmente
matriculado, votando e sendo votado, conforme regulamentação vigente;
XII - expressar e manifestar sua opinião, observados os dispositivos legais,
sendo vedado o anonimato;
XIII - votar nos cargos de gestão do instituto, em conformidade com as normas estabelecidas;
XIV - requerer e receber diplomas, certificados, certidões e declarações comprobatórias de seu desempenho escolar;
XV - expor as dificuldades encontradas em trabalhos escolares e receber dos
professores as devidas orientações;
XVI - ausentar-se do Campus para participar de eventos artísticos, cívicoculturais, esportivos e científicos de interesse institucional, sem prejuízos de
sua aprendizagem, observados o abono de frequência e os trâmites legais;
XVII - ter garantido as avaliações que tenha perdido quando em faltas justificadas por meio de documentação comprobatória, desde que requeridas
formalmente nos órgãos responsáveis, no prazo estabelecido;
XVIII - receber suas avaliações corrigidas e o resultado lançado no sistema
acadêmico conforme normas internas vigentes.
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DEVERES DOS DISCENTES
São deveres do discente:
I - cumprir as normas disciplinares do Instituto Federal do Maranhão;
II - participar do processo educativo com vistas à sua formação integral;
III - manter atenção e respeito a seus pares e servidores em todas as atividades institucionais;
IV - comparecer, quando convocado, às reuniões institucionais, diretorias,
departamentos, coordenações, dentre outros, para conhecimento e/ou deliberação de seu interesse;
V - colaborar para a conservação, higiene e manutenção dos bens móveis e
imóveis institucionais como telefones, bancos, mesas, quadras, quadros de
aviso, bebedouros, lixeiras, computadores, projetores, extintores de incêndio, máquinas e equipamentos agrícolas, animais, plantas, dentre outros;
VI - comunicar à administração da instituição, preservado o seu sigilo, atos
que ponham em risco a segurança patrimonial, de seus pares, servidores e
visitantes;
VII - cumprir as normas de utilização de espaços e equipamentos, assim
como as orientações sobre prevenção de acidentes;
VIII - manter silêncio nas dependências da instituição que garantam a realização das atividades administrativas, de ensino, pesquisa e extensão;
IX – responsabilizar-se pela guarda de seu material escolar e objetos particulares;
X - respeitar o horário das atividades nos ambientes onde se desenvolvem o
processo ensino-aprendizagem como, sala de aula, laboratórios, auditório,
biblioteca, dentre outros, salvo os casos justificados e com autorização do
professor;
XI - manter a disciplina nos veículos oficiais ou nos de responsabilidade da
instituição nas atividades escolares;
XII - justificar, conforme normas específicas, sua ausência na instituição mediante apresentação de documentação comprobatória ao setor responsável;
XIII – permitir a vistoria de seus pertences quando houver suspeita fundamentada de furto, roubo, porte de armas ou drogas, desde que não lhe
cause constrangimentos;
XIV - permanecer uniformizado durante todo o expediente escolar, salvo em
horários devidamente justificados, excetuando-se os dos cursos superiores;
XV - apresentar-se com vestimentas condizentes com os bons costumes do
ambiente escolar, inclusive os alunos dos cursos superiores;
XVI - dar ciência na ficha disciplinar quando tiver comprovada uma transgressão disciplinar e, no caso dos menores de dezoito anos ou incapazes,
quando estas não forem de natureza leve, somente com a presença dos
pais ou responsáveis legais.
XVII - cumprir as atividades pedagógicas nos prazos determinados no Calendário escolar/ acadêmico.
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ATOS INDISCIPLINARES
Atos indisciplinares são quaisquer violações dos preceitos de ética,
dos deveres e obrigações escolares, das regras de convivência social e dos
padrões de comportamento atribuídos aos alunos, em função do sistema de
ensino no qual o Instituto Federal do Maranhão está submetido.
Os atos indisciplinares, conforme a sua natureza, classificam-se em:
I - Leves;
II - Médios;
III - Graves;
IV – Gravíssimos.

CLASSIFICAÇÃO DOS ATOS
INDISCIPLINARES
Os atos indisciplinares de natureza leve são os que afetam os
padrões éticos, morais e pedagógicos e não comprometem o desenvolvimento das atividades educativas.
Os atos indisciplinares de natureza média são os que afetam os
padrões éticos, morais e pedagógicos e comprometem o desenvolvimento das atividades educativas.
Os atos indisciplinares de natureza grave são os que comprometem os padrões éticos, morais e os bons costumes, bem como o desenvolvimento das atividades educativas.
Os atos indisciplinares de natureza gravíssima são os que ofendem a dignidade dos servidores públicos no exercício da função, assim
como os pares discentes e os terceiros contratados ou não, atentatória às
instituições ou ao Estado e que comprometem o projeto pedagógico da
Instituição, afetando gravemente os padrões de disciplina, ética, moral e
bons costumes.
São atos indisciplinares de natureza LEVE:
I - sair dos ambientes onde se desenvolvem o processo ensino aprendizagem como, sala de aula, laboratórios, auditório, biblioteca,
dentre outros, sem a permissão da autoridade competente;
II - perturbar o estudo do(s) par(es), com ruídos e/ou brincadeiras;
III - comparecer no ambiente escolar sem levar o material necessário ou
portando objetos não autorizados pela autoridade competente, como
palavras cruzadas, revistas, celulares ou similares, baralho, instrumentos
musicais, computadores portáteis, estiletes, dentre outros;
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IV - deixar objetos pessoais e de uso institucional em locais não autorizados;
V - transitar ou fazer uso de espaços ou vias de acesso não permitidas
ao corpo discente;
VI - desrespeitar os horários de quaisquer atividades escolares para qual
tenha sido requisitado;
VII – sentar - se nas mesas, muretas ou nos encostos dos bancos;
VIII - destruir gramados, jardins, derrubar árvores ou quebrar seus galhos, deixar torneiras abertas, lâmpadas acesas e jogar lixo no chão;
IX – desrespeitar fila do refeitório/restaurante/cantina e gerar situações
que impossibilitem o acesso de pessoas aos alimentos;
X - permanecer nas proximidades do estacionamento ou dentro de veículos nos períodos de atividades ou intervalos;
XI - colher e/ou apropriar - se de gêneros alimentícios, produtos agropecuários ou congêneres sem a devida autorização;
XII - namorar de forma indiscreta no ambiente escolar: beijos, abraços e
carícias íntimas, sentar sobre as pernas, deitar em qualquer dependência da instituição;
XIII - retirar cadeiras ou mesas do ambiente escolar sem permissão da
autoridade competente;
XIV - transitar na instituição sem uniforme em horário de atividades escolares;
XV - sentar no colo do(a) colega e deitar nos ambientes escolares;
XVI- Ausentar-se da atividade escolar sem motivo justificando e sem prévia autorização da autoridade competente;
XVII- praticar atividades esportivas em espaço não autorizados como
pátio, salas de aula, corredores, dentre outros.
São atos indisciplinares de natureza MÉDIA:
I - agir de forma inconveniente com gestos obscenos e palavras de baixo
calão que atentem contra os bons usos e costumes no ambiente escolar;
II - participar em jogos de azar ou em apostas no ambiente escolar;
III - propor ou aceitar transações financeiras e comerciais, bingos, rifas e
sorteios no ambiente escolar, salvo quando autorizado pela autoridade
competente;
IV - recusar, sem motivo justificado, cumprir sanções disciplinares que
lhes forem impostas;
V - adentrar e/ou utilizar vestiários, banheiros e moradia estudantil desrespeitando as normas desses espaços, salvo quando devidamente autorizados pela autoridade competente;
VI - dirigir a seus pares, servidores públicos, terceiros contratados ou
não e/ou visitantes de maneira desrespeitosa;
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VII - fumar dentro das instalações do Instituto (art. 2º, Lei Federal nº.
9.294, de 15.07.1996);
VIII - não entregar ao setor responsável qualquer objeto encontrado nas
dependências do Instituto que não lhe pertença;
IX - deixar de devolver no prazo fixado, livros da biblioteca ou outros
materiais pertencentes ao Instituto, sem prejuízo das sanções impostas
por seus regulamentos ou normas;
X - estacionar veículos em local não autorizado pela autoridade competente;
XI - deixar de entregar, violar ou adulterar documento institucional endereçado aos pais e/ou responsável legal;
XII - conversar com seu par ou utilizar-se de qualquer meio de comunicação não permitido pela autoridade competente durante as avaliações;
XIII- ingressar, acionar ou utilizar de instalações, máquinas ou equipamentos agrícolas dentre outros bens de mesma natureza do instituto, ou
fazer uso indevido, sem autorização da autoridade competente, inclusive
com visitantes;
XIV - sair do Campus sem autorização da autoridade competente quando em regime de moradia estudantil integral.
São atos indisciplinares de natureza GRAVE:
I - utilizar-se do anonimato em atitudes e práticas de ações que causem
danos a seus pares ou à instituição;
II - promover manifestação individual e/ou coletiva, conduzir, introduzir,
ler ou divulgar, dentro do instituto e/ou por meios eletrônicos, publicações, estampas ou jornais que atentem contra a disciplina, a moral, a
paz pública e a instituição;
III - caçar, pescar, prender animais silvestres e cometer atos libidinosos
com animais ou matá-los no ambiente escolar;
IV - cavalgar em animais sem autorização da autoridade competente;
V - nadar, navegar, pescar ou utilizar para lazer, represas e rios nas
dependências do Instituto, salvo autorizadas e acompanhadas pela autoridade competente;
VI - utilizar animais, máquinas, implementos agrícolas e quaisquer outros bens sem a devida autorização da autoridade competente;
VII - dirigir veículo ou maquinários colocando em risco pessoas, animais,
plantas e o patrimônio no ambiente escolar;
VIII - instigar e/ou incitar seus pares ao cometimento de transgressões
disciplinares, bem como auxiliar para consumação do ato;
IX - induzir qualquer pessoa ao uso de substância alcoólica, tóxica, entorpecente ou produtos alucinógenos no ambiente escolar;
X - causar ou contribuir para a ocorrência de acidentes, por imperícia,
imprudência e negligência;
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XI - apresentar defesa, recursos ou processo de revisão utilizando termos
desrespeitosos, com argumentos e documentos falsos ou de má fé;
XII - rasurar, violar, falsificar, alterar documentos institucionais públicos
ou particulares em benefício próprio ou de outrem;
XIII - danificar bens móveis de terceiros no ambiente escolar.
São atos indisciplinares de natureza GRAVÍSSIMA:
I - promover atos de vandalismo de qualquer natureza;
II - furtar ou roubar bens móveis;
III - agredir fisicamente ou moralmente qualquer pessoa no ambiente
escolar;
IV - adquirir, guardar, armazenar, transportar, vender, expor, oferecer,
doar, prescrever, ministrar, preparar, produzir, fabricar, entregar ou trazer consigo bebidas alcoólicas, drogas ou substâncias alucinógenas para consumo próprio ou de outrem no ambiente escolar;
V - apresentar-se embriagado pelo efeito do álcool ou substância análoga no ambiente escolar;
VI - portar facas, canivetes ou similares, salvo se autorizado pela autoridade competente;
VII - infringir normas de uso de recursos de tecnologia da informação e
comunicação da instituição;
VIII - atentar física e moral, salvo quando em legítima defesa ou de outrem, e psicologicamente (bullying e trote não autorizado) contra a integridade de seus pares, servidores e qualquer pessoa presente no ambiente escolar;
IX - fazer uso de documentos falsificados na instituição, tanto públicos
quanto particulares;
X – envolver-se em agressões corporais e/ou participar de rixas, salvo
para separar os participantes;
XI - assediar ou cometer abuso sexual contra seus pares e servidores;
XII - portar arma de fogo;
XIII - publicar, divulgar ou promover de qualquer forma ou por qualquer
meio, sítios ou imagens pornográficas no ambiente escolar.
Os atos indisciplinares previstos no Regimento*, quando necessários, serão revisados por Comissão designada pela Direção Geral do
Campus, composta de no mínimo 03 (três) representantes sendo garantida a participação de pelo menos 01(um) discente.
Os membros da Comissão de que trata este artigo serão indicados pelo Diretor de Ensino ou equivalente e designados pelo Diretor Geral do Campus.

* Anexo à Resolução Nº 009, de 10 de fevereiro de 2014.
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SANÇÕES DISCIPLINARES
As sanções disciplinares terão caráter educativo e visarão a preservação da disciplina escolar, elemento básico indispensável à formação integral do discente.
Categorias de Sanção
São sanções disciplinares a que os discentes estão sujeitos:
I – Advertência oral;
II – Advertência escrita;
III – Suspensão Assistida; e
IV - Desligamento da Instituição.
Todas as sanções disciplinares deverão ser registradas no dossiê
do discente.
A Advertência oral consiste em repreensão e orientação educativa.
A Advertência escrita consiste em notificação formal específica,
com ciência do discente e, no caso de menor de dezoito anos, do pai ou
responsável legal.
A Suspensão Assistida consiste em afastamento do aluno da sala
de aula com acompanhamento pedagógico do setor competente – pedagogos, assistente social e psicólogo - devendo ser cumprida em ambiente escolar ou domiciliar num prazo mínimo de 03 (três) e máximo de
07 (sete) dias letivos.
O desligamento da Instituição consiste na cassação da matrícula
ou transferência do discente para outra instituição.
Em caso de ocorrência de danos materiais ao patrimônio do
Instituto Federal do Maranhão ou de terceiros por ato indisciplinar, o
discente ou seu pai ou representante legal, deverá proceder à reparação
integral dos danos materiais, obedecidos os procedimentos legais.
A reparação de danos poderá ser conjugada, conforme o caso,
com as categorias de sanções dispostas acima. A reparação dos danos
materiais ao Instituto Federal do Maranhão deverá ser apurada e o valor
monetário para o ressarcimento será determinado pelo Diretor Geral.
O ressarcimento deverá ser feito no prazo de até 30 (trinta) dias
a contar da notificação, podendo ser prorrogado a critério do Diretor
Geral do Campus. A não quitação do débito no prazo estabelecido implicará sua cobrança judicial.
A reparação de danos materiais causados pelo discente a servidores ou a terceiros contratados ou não, será de sua responsabilidade,
dos seus pais ou representante legal.
O aluno perderá o direito à moradia estudantil quando lhe for
imposta sanção em decorrência de ato indisciplinar gravíssimo.
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l!
Seja pontua

HORÁRIO DAS AULAS
Matutino
Vespertino
Noturno

Início

07h15min

Término

12h30min

Início

13h10min

Término

18h25min

Início

19h00min

Término

22h45min

PONTUALIDADE E ASSIDUIDADE
É dever do aluno comparecer pontualmente às aulas,
cumprindo rigorosamente os horários estipulados para o início
e o término das mesmas. Em todos os cursos será concedida
tolerância de 10 (dez) minutos de atraso para a entrada no
1º horário.
Não é permitido atraso entre os horários de aula.
O aluno deve evitar faltar, visto que o excesso de faltas
poderá comprometer o seu desempenho escolar.
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
DOS CURSOS TÉCNICOS EPTNM*
DO IFMA/CAMPUS SÃO LUÍSMONTE CASTELO

*Educação Profissional Técnica de Nível Médio
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ELETROMECÂNICA
O Técnico em Eletromecânica é o profissional preparado
para integrar-se na vida produtiva industrial e atuar nas indústrias
automobilísticas, petroquímicas, petrolíferas, de mineração, metalúrgicas, navais, têxteis, eletrônicas e de construção civil, e/ ou ser
um empreendedor nas áreas de projeto, produção, operação, controle e manutenção de equipamentos.

PERFIL PROFISSIONAL














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;
Adotar uma postura empreendedora para administrar seu próprio negócio e crescimento profissional;
Interpretar a legislação e normas técnicas referentes à saúde e
segurança do trabalho, aplicando-as de modo a propiciar um
ambiente adequado e seguro ao exercício das atividades profissionais;
Intervir no processo produtivo de forma participativa e criativa;
Desenvolver atividades de planejamento e projeto pertinentes
à área da Eletromecânica;
Montar e instalar máquinas e equipamentos eletromecânicos;
Prestar serviços e assistência técnica em máquinas e equipamentos eletromecânicos;
Exercer o gerenciamento na área de eletromecânica e áreas
correlatas;
Executar e supervisionar atividades de produção, operação,
controle e manutenção de máquinas e equipamentos eletromecânicos;
Desenvolver e executar projetos técnicos (eletromecânicos).
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MATRIZ CURRICULAR
ELETROMECÂNICA INTEGRADO
SEMESTRE I

SEMESTRE II

C. H.
Semanal

C. H.
semestral

Língua Portuguesa

2

40

Matemática

4

Sociologia

4

Geografia I
Física

C. H.
Semanal

C. H. semestral

Língua Portuguesa

4

80

80

Matemática

2

40

80

Filosofia

4

80

4

80

História

4

80

4

80

Inglês

4

80

Química Geral

4

80

Biologia

4

80

Metodologia do Trabalho
Científico

2

40

Artes Visuais (CT)

2

40

Metrologia

2

40

Educação Física (CT)

3

60

Introdução à Eletromecânica

2

40

Língua Espanhola (CT) (OP)

2

40

Fundamentos das Ciências
Ambientais

2

40

Desenho Técnico I

3

60

Teatro (CT)

2

40

Ciência dos Materiais

2

40

Educação Física (CT)

3

60

Eletricidade Básica (CT)

3

60

-

-

Mecânica Técnica

3

60

35

700

SUBTOTAL

40

800

DISCIPLINAS

SUBTOTAL

DISCIPLNAS

SEMESTRE III
DISCIPLINAS

C. H. Semanal

C. H. Semestral

Língua Portuguesa

2

40

Matemática

4

80

Sociologia

2

40

Geografia II

4

80

Física

4

80

Físico-Química

4

80

Higiene e Segurança do Trabalho

2

40

Dança

2

40

Educação Física (CT)

2

40

Língua Espanhola (CT) (OP)

2

40

Desenho Técnico II

2

40

Instrumentação e Controle

2

40

Eletrônica Básica

2

40

Fabricação Mecânica (CT)

4

80

SUBTOTAL

38

760

SEMESTRE IV

SEMESTRE V
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C. H.
Semanal

C. H.
semestr
al

Língua Portuguesa

2

40

Matemática

4

80

40

Sociologia

2

40

80

Geografia

4

80

4

80

Física

4

80

Inglês

4

80

Química Orgânica

4

80

Música

2

40

Gestão da Qualidade

2

40

4

80

C. H.
Semanal

C. H.
semestral

Língua Portuguesa

4

80

Matemática

2

40

Filosofia

2

História

4

Biologia

DISCIPLNAS

DISCIPLNAS

Educação Física (CT)

2

40

M. I. E. II (Medidas, Comandos,
Máquinas CA)

Língua Espanhola (CT) (OP)

2

40

Manutenção Industrial

2

40

M. I. E I (Instalações Residenciais,
Instalações Industriais, Máquinas
CC)

4

80

Eletrônica Digital

2

40

Análise de Circuitos de Corrente
Contínua e Corrente Alternada

4

80

Produção Mecânica (Automação,
CNC, Dinâmica Veicular, Motores e
Injeção Eletrônica) (CT)

4

80

Fabricação Mecânica (Torno, Fresa,
Solda, Ajustagem) (CT)

4

80

-

-

-

38

760

34

680

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SEMESTRE VI
C. H.
Semanal

C. H. semestral

Língua Portuguesa

4

80

Matemática

2

40

Filosofia

2

40

História

4

80

Biologia

4

80

Inglês

2

40

Projetos Eletromecânicos

2

40

Eletrônica Industrial

2

40

Refrigeração Industrial

2

40

Planejamento e Controle da Produção

2

40

Elementos de Máquinas

2

40

Fundamentos de Economia

2

40

Produção Mecânica (Automação, CNC, Dinâmica Veicular,
Motores e Injeção Eletrônica) (Vesp.)

4

80

34

680

DISCIPLINAS

SUBTOTAL

Legenda: (CT)- Contra turno (OP)- Opcional
Estágio Curricular Obrigatório (360h): o aluno poderá ser encaminhado ao estágio a partir do quarto semestre,
desde que atenda às exigências legais.
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MATRIZ CURRICULAR
ELETROMECÂNICA CONCOMITANTE
SEMESTRE I

SEMESTRE II

C. H.
Semanal

C. H.
semestral

Higiene e Segurança do
Trabalho

2

30

Ciência dos Materiais

2

Matemática Aplicada

2

DISCIPLINAS

C. H.
Semanal

C. H. semestral

Desenho Elétrico

2

30

30

Elementos de Máquinas

2

30

30

Instrumentação e Controle

3

45

3

45

DISCIPLNAS

Introdução à Eletromecânica

2

30

Análise de Circuitos de
Corrente Contínua

Informática Aplicada (Excel)

2

30

Manutenção Industrial

3

45

Fundamentos das Ciências
Ambientais

2

30

Mecânica Técnica

3

45

Desenho Mecânico

3

45

Eletrônica Básica

3

45

Redação Técnica

3

45

Fabricação Mecânica
(Ajustagem, Torno, Fresa,
Solda)

6

90

Metrologia

3

45

-

-

-

Eletricidade Básica

4

60

-

-

-

25

375

25

375

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SEMESTRE III
DISCIPLINAS
Eletrônica Digital

SEMESTRE VI

C. H.
Semanal

C. H.
semestral

2

30

Refrigeração Industrial

2

30

2

30

DISCIPLNAS

C. H.
Semanal

C. H. semestral

Análise de Circuitos de Corrente Alternada

3

45

Planejamento e Controle
da Produção

Máquinas e Instalações
Elétricas I (Inst. Residenciais,
Instalações Industriais, Máquinas CC)

6

90

Inglês Instrumental

2

30

Fabricação Mecânica
(Ajustagem, Torno, Fresa,
Solda)

6

90

Projeto Eletromecânico

2

30

Produção Mecânica
(Automação, CNC, Dinâmica
Veicular, Motores e Injeção
Eletrônica)

8

120

Eletrônica Industrial

3

45

-

-

-

Máquinas e Instalações
Elétricas II (Medidas,
Comandos, Máquinas CA)

6

90

-

-

-

Produção Mecânica
(Automação, CNC, Dinâmica Veicular, Motores e
Injeção Eletrônica)

8

120

25

375

SUBTOTAL

SUBTOTAL

OBS: Carga Horária (hora/aula): 1500h / Carga horária (hora/relógio): 1250h
Estágio Curricular obrigatório: 360h / Carga Horária Total do curso: 1610h

25

375
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MECÂNICA
O técnico em Mecânica é o profissional preparado para integrarse na vida produtiva industrial e atuar nas indústrias automobilísticas, petroquímicas, petrolíferas, de mineração, metalúrgicas, navais, têxteis, eletrônicas e de construção civil, e/ ou ser um empreendedor nas áreas de
projeto, produção, operação, controle e manutenção de equipamentos.

PERFIL PROFISSIONAL


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;



Adotar uma postura empreendedora para administrar seu próprio
negócio e crescimento profissional;



Interpretar a legislação e normas técnicas referentes à saúde e segurança do trabalho, aplicando-as de modo a propiciar um ambiente
adequado e seguro ao exercício das atividades profissionais;



Intervir no processo produtivo de forma participativa e criativa;



Desenvolver atividades de planejamento e projeto pertinentes à área
da mecânica;



Montar e instalar máquinas e equipamentos Mecânicos;



Prestar serviços e assistência técnica em máquinas e equipamentos
mecânicos;



Exercer o gerenciamento na área de Mecânica e áreas correlatas;



Executar e supervisionar atividades de produção, operação, controle e
manutenção de máquinas e equipamentos mecânicos;



Desenvolver e executar projetos técnicos (mecânicos).
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MATRIZ CURRICULAR
MECÂNICA CONCOMITANTE
SEMESTRE I
CH/SEMANAL

CH/
SEMESTRAL

Informática Aplicada (Excel)
Matemática Aplicada
Redação Técnica
Higiene e Segurança do Trabalho
Mecânica Básica
Metrologia
Ciência dos Materiais
Eletricidade Básica
Desenho Técnico I

2
2
2
2
3
3
3
4
4

30
30
30
30
45
45
45
60
60

SUBTOTAL

25

375

DISCIPLINAS

SEMESTRE II
CH/SEMANAL

CH/
SEMESTRAL

Metodologia do Trabalho Científico

2

30

Planejamento e Controle da Produção

2

30

Desenho Técnico II
Elementos de Máquinas
Instrumentação e Controle
Mecânica Técnica I
Eletrônica Básica
Produção Mecânica I (Tornearia, Ajustagem, Fresagem, Soldagem)

3
3
3
3
3
6

45
45
45
45
45
90

SUBTOTAL

25

375

DISCIPLINAS

SEMESTRE III
CH/SEMANAL

CH/
SEMESTRAL

Conformação Mecânica e Ensaios

4

60

Máquinas e Instalações Elétricas (Comandos Elétricos, Máquinas Elétricas,
Instalações Elétricas Residenciais)

4

60

Mecânica Automotiva

5

75

Produção Mecânica I (Tornearia, Ajustagem, Fresagem, Soldagem)

6

90

Produção Mecânica II (Automação Industrial, CNC, Lubrificação e Manutenção Industrial, Injeção Eletrônica)

6

90

SUBTOTAL

25

375

CH/SEMANAL

CH/
SEMESTRAL

Fundamentos das Ciências Ambientais

2

30

Projeto Integrador

2

30

Bombas e Instalações de Bombeamento

3

45

Fundição e Tratamentos Térmicos

3

45

Inglês Instrumental

3

45

Gestão da Qualidade

3

45

Máquinas Térmicas

3

45

Produção Mecânica II (Automação Industrial, CNC, Lubrificação e Manutenção Industrial, Injeção Eletrônica)

6

90

SUBTOTAL

25

375

DISCIPLINAS

SEMESTRE IV
DISCIPLINAS

OBS: Carga Horária (hora/aula): 1500h / Carga horária (hora/relógio): 1250h
Estágio Curricular obrigatório: 360h / Carga Horária Total do curso: 1610h
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METALURGIA

PERFIL PROFISSIONAL


Participar do projeto, planejando e supervisionando os processos e as operações de extração, beneficiamento e redução de
minérios, além do refino do ferro;



Compreender os fenômenos envolvidos nos processos siderúrgicos, de fundição, da moldagem de ligas metálicas, do tratamento térmico e superficial e da soldagem;



Aplicar técnicas de medição, testes e ensaios;



Planejar, gerir, controlar e comercializar os processos metalúrgicos;



Selecionar e dimensionar equipamentos e métodos de fabricação;



Realizar atividades referentes aos procedimentos tecnológicos
da fabricação, transformação de metais e melhoria de processos industriais;



Otimizar os processos produtivos na indústria siderúrgica e metalúrgica;



Emitir laudo e parecer técnico quanto ao controle de qualidade
dos produtos siderúrgicos.
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MATRIZ CURRICULAR
METALURGIA CONCOMITANTE
SEMESTRE I
DISCIPLINAS

CH/SEMANAL

Inglês Instrumental
Informática Aplicada (Excel)
Eletricidade Básica
Físico-química metalúrgica
Português e Redação Técnica
Metalurgia Geral
Ciência dos Materiais
Beneficiamento e Tratamento dos Minérios
TOTAL

2
2
3
3
3
4
4
4

CH/
SEMESTRAL

30
30
45
45
45
60
60
60

25

375

CH/SEMANAL

CH/
SEMESTRAL

2
2
2
2
4
4
4
5

30
30
30
30
60
60
60
75

25

375

DISCIPLINAS

CH/SEMANAL

CH/
SEMESTRAL

Fundamentos das Ciências Ambientais
Elementos de Máquinas
Métodos de usinagem e corte dos metais: Torno/Fresa/
Ajustagem
Corrosão e Proteção
Siderurgia 2
Conformação Mecânica
Metalurgia da Soldagem

2
3

30
45

5

75

3
4
4
3

45
60
60
45

TOTAL

23

345

CH/SEMANAL

CH/
SEMESTRAL

16

16

3
5

3
5

24

360

SEMESTRE II
DISCIPLINAS

Saúde e Segurança do Trabalho
Estatística Aplicada
Metrologia
Metodologia do Trabalho Científico
Desenho técnico mecânico
Materiais refratários
Siderurgia 1
Metalurgia dos Não-Ferrosos
TOTAL

SEMESTRE III

SEMESTRE VI
DISCIPLINAS

Laboratório de Metalurgia:
Ensaios dos materiais metálicos;
Soldagem;
Fundição;
Tratamentos térmicos
Gestão da qualidade
Projeto Integrador
TOTAL

OBS: Carga Horária (hora/aula): 1455h / Carga horária (hora/relógio): 1212h
Estágio Curricular obrigatório: 360h / Carga Horária Total do curso: 1572h
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QUÍMICA
O Curso Técnico de Química busca promover o crescimento cognitivo e valorativo na perspectiva da formação integral do
homem-cidadão, oportunizando aos alunos o desenvolvimento de
competências profissionais e pessoais necessárias à realização de suas
atividades com criatividade, iniciativa e autonomia.
Essa formação, elaborada a partir da flexibilidade, interdisciplinaridade e contextualização dos conhecimentos construída nas
relações formais e informais do processo de ensino-aprendizagem e
fundamentada nas novas diretrizes da educação profissional brasileira,
propicia ao profissional as condições de aperfeiçoamento a fim de que
o mesmo possa acompanhar o desenvolvimento científico tecnológico e
as tendências do mundo do trabalho.
O Técnico em Química formado sob esta perspectiva e
fundamentado nas atribuições definidas pelo Conselho Regional de
Química será um profissional capaz de atuar com competência, respeitando os valores éticos, socioculturais, econômicos e ambientais da
comunidade em que está inserido.

PERFIL PROFISSIONAL
O profissional Técnico em Química poderá atuar no planejamento, coordenação, operação e controle dos processos industriais e
equipamentos nos processos produtivos. Ainda, planejar e coordenar os
processos laboratoriais. Realizar amostragens, análises químicas, físicoquímicas e microbiológicas. Realizar vendas e assistência técnica na
aplicação de equipamentos e produtos químicos. Participar no desenvolvimento de produtos e validação de métodos. Atuar com responsabilidade ambiental e em conformidade com as normas técnicas, as normas de
qualidade e de boas práticas de manufatura e de segurança.
Possibilidades de atuação: Indústrias (química, petroquímica, siderúrgica, de combustíveis; de cimento, cerâmica, fertilizantes, fármacos, cosméticos, produtos de limpeza e higiene, papel e celulose,
alimentos, bebidas e outros); Laboratórios (de análises química, físicoquímica, bromatológica, toxicológica, controle de qualidade e ambiental, calibração e outros); Estações de Tratamento (de águas, efluentes e
resíduos); Produtos Químicos (certificação, comercialização e assistência
técnica), entre outros afins.
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MATRIZ CURRICULAR
QUÍMICA INTEGRADO
SEMESTRE I
CH/SEMANAL

CH/
SEMESTRAL

Química Geral Experimental
Higiene e Segurança no Trabalho
Química Geral
Educação Física I
Física I
Matemática I
Língua Inglesa I
Língua Portuguesa I
Filosofia I
História I
Teatro

04
02
06
02
04
02
04
04
02
04
02

80
40
120
40
80
40
80
80
40
80
40

SUBTOTAL

36

720

CH/SEMANAL

CH/
SEMESTRAL

DISCIPLINAS

SEMESTRE II
DISCIPLINAS

Físico-química Experimental
Química Orgânica Experimental
Físico-Química
Química Orgânica
Educação Física II
Matemática II
Língua Espanhola I
Língua Portuguesa II
Biologia I
Sociologia I
Geografia I
Dança

03
03
06
04
02
04
02
02
04
04
04
02

SUBTOTAL

60
60
120
80
40
80
40
40
80
80
80
40

40

800

CH/SEMANAL

CH/
SEMESTRAL

SEMESTRE III
DISCIPLINAS

Química Analítica I
Química Analítica Experimental I
Fenômenos de Transporte
Estatística Aplicada
Metodologia de Trabalho Científico
Física II
Educação Física III
Matemática III
Língua Portuguesa III
Língua Inglesa II
História II
Filosofia II
Música

04
03
03
02
02
04
02
02
04
04
04
02
02

SUBTOTAL

38

80
60
60
40
40
80
40
40
80
80
80
40
40

760
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SEMESTRE IV
DISCIPLINAS

CH/SEMANAL

CH/
SEMESTRAL

Química Analítica II
Química Analítica Experimental II
Operações Unitárias
Desenho Técnico
Gestão da Qualidade
Língua Espanhola II
Matemática IV
Biologia II
Língua Portuguesa IV
Geografia II
Sociologia II
Artes Visuais
Educação Física IV

03
03
03
03
02
02
04
04
02
04
02
02
02

60
60
60
60
40
40
80
80
40
80
40
40
40

SUBTOTAL

36

720

CH/SEMANAL

CH/
SEMESTRAL

SEMESTRE V
DISCIPLINAS

Química Ambiental
Processos Industriais Inorgânicos
Fundamentos de Bioquímica
Tópicos Especiais de Química
Física III
Matemática V
História III
Língua Portuguesa V
Filosofia III

03
03
03
03
04
02
04
04
04

60
60
60
60
80
40
80
80
80

SUBTOTAL

30

600

CH/SEMANAL

CH/
SEMESTRAL

SEMESTRE VI
DISCIPLINAS

Análise Instrumental
Processos Industriais Orgânicos
Princípios de Corrosão
Microbiologia
Instrumentação e Controle de Processos
Língua Espanhola III
Matemática VI
Biologia III
Língua Portuguesa VI
Sociologia III
Geografia III

03
03
02
02
02
02
04
04
02
02
04

SUBTOTAL

30

OBS: CH Ensino Médio: 2880h/a →2400h/ CH Ensino Técnico: 1200h/a → 1000h
Carga Horária Total do curso: 4080H/A →3400H

60
60
40
40
40
40
80
80
40
40
80

600

66

INFORMÁTICA

PERFIL PROFISSIONAL


Identificar o funcionamento e relacionamento de computadores e seus periféricos;



Analisar e operar os serviços e funções de sistemas operacionais;



Organizar, coletar e documentar informações sobre o desenvolvimento de software;



Desenvolver programas de computador segundo as especificações e paradigmas da lógica e das linguagens de
programação;



Executar casos de testes em programas de computador,
mantendo registros que possibilitem análises e refinamentos de resultados;



Executar manutenção de programas de computador implantados;



Associar a utilização de recursos tecnológicos, conhecimentos, valores éticos, estéticos e políticos que encaminhem ao desenvolvimento de uma postura críticoreflexiva frente à humanização do homem e do trabalho;



Conhecer as normas de segurança do trabalho aplicando
-as, de modo a proporcionar um ambiente adequado e
seguro ao exercício das atividades profissionais.

MATRIZ CURRICULAR
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INFORMÁTICA INTEGRADO
SEMESTRE I
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa
Matemática
História
Física
Filosofia
Inglês
Artes Visuais
Higiene e Segurança do Trabalho
Introdução à Programação
Introdução à Arquitetura de Computadores
Educação Física (CT)
Língua Espanhola (CT - OP)

C. H. SEMANAL
4h
2h
4h
4h
2h
4h
2h
2h
4h
2h
4h
2h

C. H. SEMESTRAL
80h
40h
80h
80h
40h
80h
40h
40h
80h
40h
80h
40h

36h

720h

SUBTOTAL

SEMESTRE II
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa
Matemática
Geografia
Química Geral
Sociologia
Biologia
Música
Metodologia do Trabalho Científico
Programação Estruturada
Educação Física (CT)
Língua Espanhola (CT - OP)
SUBTOTAL

C. H. SEMANAL
2h
4h
4h
4h
4h
4h
2h
2h
4h
2h
2h

C. H. SEMESTRAL
40h
80h
80h
80h
80h
80h
40h
40h
80h
40h
40h

36h

720h

SEMESTRE III
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa
Matemática
História
Física
Filosofia
Inglês
Teatro (CT)
Estruturas de Dados
Programação Orientada a Objetos
Sistemas Operacionais
Educação Física (CT)
Língua Espanhola (CT – OP)
SUBTOTAL

C. H. SEMANAL
4h
2h
4h
4h
2h
4h
2h
4h
4h
2h
2h
2h

C. H. SEMESTRAL
80h
40h
80h
80h
40h
80h
40h
80h
80h
40h
40h
40h

36h

720h
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SEMESTRE IV
DISCIPLINAS

C. H. SEMANAL

C. H. SEMESTRAL

2h
4h
4h
4h
4h
4h
2h
4h
4h
2h
2h

40h
80h
80h
80h
80h
80h
40h
80h
80h
40h
40h

34h

680h

Língua Portuguesa
Matemática
Geografia
Físico-Química
Sociologia
Biologia
Dança (CT)
Banco de Dados
Modelagem de Sistemas
Redes de Computadores
Educação Física (CT)
SUBTOTAL

SEMESTRE V
DISCIPLINAS

C. H. SEMANAL

C. H. SEMESTRAL

Língua Portuguesa
Matemática
História
Física
Filosofia
Inglês
Autoria Web
Ambiente de Programação Visual
Desenvolvimento de Sistemas Orientados a Objetos

4h
2h
4h
4h
4h
2h
2h
4h

80h
40h
80h
80h
80h
40h
40h
80h

4h

80h

30h

600h

SUBTOTAL

SEMESTRE VI
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa
Matemática
Geografia
Química Orgânica
Sociologia
Biologia
Gestão das Organizações
Padrões de Projeto
Laboratório de Desenvolvimento de Software
Desenvolvimento de Sistemas Web
SUBTOTAL

C. H. SEMANAL

C. H. SEMESTRAL

2h
4h
4h
4h
2h
4h
2h
2h
2h
4h

40h
80h
80h
80h
40h
80h
40h
40h
40h
80h

30h

600h

Legenda: CT-Contra turno; OP-Opcional
Estágio Curricular (180h – OP): o aluno poderá ser encaminhado ao estágio a partir do terceiro semestre,
desde que atenda às exigências legais.
Carga Horária Total do curso: 4.040h

EDIFICAÇÕES
Ao concluir o curso Técnico em Edificações, o egresso deverá apresentar um conjunto de competências que permitam a sua atuação na área, a
saber:

Associar à utilização de recursos tecnológicos, conhecimentos, valores
éticos, estéticos e políticos que encaminham 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;

Adotar uma postura empreendedora para administrar seu próprio
negócio e crescimento profissional;

Aplicar normas, métodos, técnicas e procedimentos estabelecidos,
visando à qualidade e à produtividade dos processos construtivos e de
segurança dos trabalhadores;

Analisar interfaces das plantas e especificações de um projeto, integrando-as de forma sistêmica, detectando inconsistências, superposições e incompatibilidades de execução;

Elaborar e executar projetos arquitetônicos e complementares
(Estrutural, Instalações hidrossanitárias, elétricas e telefônicas), cálculos e desenho para edificações, obedecendo aos termos e limites regulamentares;

Planejar e supervisionar a execução de projetos, coordenando equipes
de trabalho;

Elaborar cronogramas e orçamentos, orientando, acompanhando e
controlando as etapas da construção;

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

Coordenar o manuseio, o preparo e o armazenamento dos materiais
e equipamentos;

Auxiliar trabalhos de levantamentos topográficos, locações e demarcações de terrenos;

Acompanhar a execução de sondagens e realizar suas medições;

Realizar ensaios tecnológicos de laboratório e de campo;

Prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e
pesquisas tecnológicas na área de Edificações;

Orientar na assistência técnica para compra, venda e utilização de
produtos e equipamentos especializados;

Orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de
equipamentos e de instalações em edificações;

Preparar processos para aprovação dos projetos de edificações em
órgãos públicos.
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MATRIZ CURRICULAR
EDIFICAÇÕES INTEGRADO
SEMESTRE I
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa
Matemática
Química
Sociologia
Geografia
Inglês
Metodologia Trabalho Científico
Materiais de Construção I
Desenho Técnico
Fundamentos das Ciências Ambientais
Artes Visuais
Educação Física
SUBTOTAL

DISCIPLINAS
Língua Portuguesa
Matemática
Física
Biologia
Filosofia
História
Topografia
Desenho Arquitetônico I
Gestão das Organizações
Materiais de Construções II
Educação Física
Língua Espanhola *
Dança
SUBTOTAL

DISCIPLINAS
Língua Portuguesa
Matemática
Química
Sociologia
Geografia
Inglês
Desenho Arquitetônico II
Resistência dos Materiais
Mecânica dos Solos
Higiene e Segurança do Trabalho
Educação Física
Língua Espanhola *
Teatro
SUBTOTAL

C. H.SEMANAL

C. H. Módulo

2
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
3
35

40
80
80
80
80
80
40
40
40
40
40
60
700

SEMESTRE II
C. H.SEMANAL
4
2
4
4
2
4
3
3
2
2
3
2
2
35

SEMESTRE III
C. H.SEMANAL
2
4
4
2
4
2
3
4
3
2
3
2
2
35

C. H. Módulo
80
40
80
80
40
80
60
60
40
40
60
40
40
700

C. H. Módulo
40
80
80
40
80
40
60
80
60
40
60
40
40
700
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SEMESTRE VI
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa
Matemática
Física
Biologia
Filosofia
História
Desenho Assist. por Comp. (CAD) I
Estabilidade das Construções
Tecnologia das Construções I
Topografia II
Educação Física
Língua Espanhola *
SUBTOTAL

DISCIPLINAS

SUBTOTAL

80
40
80
80
40
80
60
40
60
40
60
40

33

660

C. H. Módulo

2
4
4
2
4
2
3
2
4
3
2
2
2

40
80
80
40
80
40
60
40
80
60
40
40
40

36

720

SEMESTRE VI
C. H.SEMANAL

Língua Portuguesa
Matemática
Física
Biologia
Filosofia
História
Planejamento Gerenciamento de Obras
Orçamento de Obras
Estrutura de Concreto Armado
SUBTOTAL

C. H. Módulo

4
2
4
4
2
4
3
2
3
2
3
2

SEMESTRE V
C. H.SEMANAL

Língua Portuguesa
Matemática
Química
Sociologia
Geografia
Inglês
Instalações Elétricas, Telef. e Lógicas
Desenho Assist. por Comp. (CAD) II
Instalações Hidrossanitárias
Tecnologia das Construções II
Estruturas Metálicas
Estruturas Madeira
Música

DISCIPLINAS

C. H.SEMANAL

C. H. Módulo

4
2
4
4
4
4
2
3
3

80
40
80
80
80
80
40
60
60

30

600

OBS: Carga horária Total (hora/aula): 4.080h/ Carga horária Ensino Médio (hora/aula): 2.880h
Carga horária de Ensino Técnico: 1.200h (horas aula)
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DESIGN DE MÓVEIS
O técnico de nível médio, habilitado na área de
Design, através de ações executivas, utilizando técnicas
de representação Bi e Tridimensional em ambiente digital
e físico, tem as seguintes capacidades:


Elaborar e desenvolver projetos de mobiliários;



Auxiliar na pesquisa e criação de móveis, acompanhando as tendências de mercado;



Projetar móveis, esboços, perspectivas e desenhos
normatizados em ambiente físico e digital;



Acompanhar o processo da produção de mobiliários;



Auxiliar na pesquisa e definição de materiais, ferragens e acessórios;



Auxiliar o profissional máster nos projetos de mobiliários;



Atuar na gestão, fabricação e comercialização de
mobiliário.
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MATRIZ CURRICULAR
DESIGN DE MÓVEIS INTEGRADO
SEMESTRE I
COMPONENTES CURRICULARES

HISTÓRIA DO DESIGN E DA MOVEL.
DESENHO DE PRECISÃO I
DESENHO E EXPRESSÃO GRÁFICA I
LÍNGUA PORTUGUESA
MATEMÁTICA
FÍSICA
BIOLOGIA
HISTÓRIA
FILOSOFIA
*ARTES VISUAIS
*ED. FÍSICA
MET. DO TRABALHO CIENTÍFICO

TOTAL

CH/S

CH/SEM

02
04
02
04
02
04
04
04
04
02
02
02

40
80
40
80
40
80
80
80
80
40
40
40

36

720

CH/S

CH/SEM

04
04
02
02
04
04
04
04
02
02
04

80
80
40
40
80
80
80
80
40
40
80

36

720

CH/S

CH/SEM

03
02
04
04
02
04
04
04
02
02
03

60
40
80
80
40
80
80
80
40
40
60

34

680

SEMESTRE II
COMPONENTES CURRICULARES
DESENHO DE PRECISÃO II
COMPUTAÇÃO GRÁFICA 2D
METODOL. DE PROJETO APLICADA
LÍNGUA PORTUGUESA
MATEMÁTICA
GEOGRAFIA
QUÍMICA
INGLÊS
*ARTES CÊNICAS
*ESPANHOL
*SOCIOLOGIA

TOTAL

SEMESTRE III
COMPONENTES CURRICULARES
ERGONOMIA APLICADA
NOÇÕES DE DES. ARQUITETÔNICO.
COMPUTAÇÃO GRÁFICA 3D(Rendering)
LÍNGUA PORTUGUESA
MATEMÁTICA
HISTÓRIA
FÍSICA
BIOLOGIA
FILOSOFIA
*MÚSICA
*ED. FÍSICA

TOTAL
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SEMESTRE IV
COMPONENTES CURRICULARES

CH/S

CH/SEM

02
04
04
04
02
02
04
04
04
02
02
02

40
80
80
80
40
40
80
80
80
40
40
40

36

720

COMPONENTES CURRICULARES

CH/S

CH/SEM

TOTAL

34

680

CH/S

CH/SEM

06
04
02
04
02
04
04
02
02

120
80
40
80
40
80
80
40
40

30

600

TEC. MATER. MOV. PROC. FABRIC.
DESENHO TÉCNICO DE MÓVEIS
ACABAMENT. E ACESS. DE MÓVEIS
MATEMÁTICA
LINGUA PORTUGUESA
SOCIOLOGIA
GEOGRAFIA
QUÍMICA
INGLÊS
*DANÇA
*ESPANHOL
*EDUCAÇÃO FÍSICA

TOTAL

SEMESTRE V
DESENV. DE PROJ. MOBILIÁRIO I
DESIGN E SUSTENTABILIDADE
LEGISLAÇÃO E NORMAS SETOR MOV.
EMPREND. E GESTÃO NEGÓCIOS
FILOSOFIA
MATEMÁTICA
LÍNGUA PORTUGUESA
HISTÓRIA
FÍSICA
BIOLOGIA
*EDUCAÇÃO FÍSICA

06
02
01
02
02
02
04
04
04
04
03

120
40
20
40
40
40
80
80
80
80
60

SEMESTRE VI
COMPONENTES CURRICULARES
DESENV. DE PROJ. MOBILIÁRIO I
TRABAL. DE CONCLUS. DE CURSO
SOCIOLOGIA
MATEMÁTICA
LÍNGUA PORTUGUESA
GEOGRAFIA
QUÍMICA
INGLÊS
ESPANHOL

TOTAL

OBS: CH Ensino Médio: 2880h/a →2400h CH Ensino Técnico: 1120H/A → 933H
Carga Horária Total do curso: 4000H/A→3333H
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COMUNICAÇÃO VISUAL
O egresso do curso de Comunicação Visual deverá
apresentar o seguinte perfil:

















Associar à utilização de recursos tecnológicos os conhecimentos, valores éticos, estéticos e políticos que
encaminhem ao desenvolvimento de uma postura
crítico reflexiva, frente à humanização do homem e
do trabalho;
Atuar de acordo com a legislação e normas técnicas
referentes à saúde e segurança do trabalho, de modo a propiciar um ambiente adequado e seguro ao
exercício de suas atividades profissionais;
Atuar em empresas no desenvolvimento de sistemas
de comunicação visual, através de ações que utilizem técnicas de criatividade e representação bidimensional, em ambiente digital ou físico;
Auxiliar na execução de programação visual de diferentes gêneros e formatos para peças gráficas como:
livros, portais, painéis, folders, jornais, entre outros.
Desenvolver e empregar elementos criativos e estéticos da comunicação visual.
Criar ilustrações, aplicar tipografias;
Auxiliar no desenvolvimento de projetos em identidade visual;
Dar assistência na execução e implementação de sistemas de orientação e sinalização;
Produzir a arte finalização de peças gráficas em mídia digital e física.
Controlar, organizar e armazenar materiais e informações físicas ou digitais da produção gráfica;
Auxiliar na distribuição e veiculação da produção;
Ter capacidade para desenvolver atividades empreendedoras na área da Comunicação Visual.
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MATRIZ CURRICULAR
COMUNICAÇÃO VISUAL INTEGRADO
SEMESTRE I
COMPONENTES CURRICULARES

CH/S

CH/SEM

02
03
03
04
02
04
04
04
04
02
02
02

40
60
60
80
40
80
80
80
80
40
40
40

36

720

COMPONENTES CURRICULARES

CH/S

CH/SEM

TOTAL

36

700

COMPONENTES CURRICULARES

CH/S

CH/SEM

TOTAL

35

700

HISTÓRIA DO DESIGN GRÁFICO
TEORIA DA PERC. DA FOR. DA COR.
REPRESENTAÇÃO GRÁFICA I
LÍNGUA PORTUGUESA
MATEMÁTICA
FÍSICA
BIOLOGIA
HISTÓRIA
FILOSOFIA
*ARTES VISUAIS
*EDUCAÇÃO FÍSICA
MET. DO TRABALHO CIENTÍFICO

TOTAL

SEMESTRE II
METODOLOG. DO PROJ. GRÁFICO
REPRESENTAÇÃO GRÁFICA II
COMPUTAÇÃO GRÁFICA
LÍNGUA PORTUGUESA
MATEMÁTICA
GEOGRAFIA
QUÍMICA
INGLÊS
*ARTES CÊNICAS
*ESPANHOL
*SOCIOLOGIA

03
03
03
02
04
04
04
04
02
02
04

60
60
60
40
80
80
80
80
40
40
80

SEMESTRE III
MATERIAIS E PROCESSOS GRAFICOS
FOTOGRAFIA DIGITAL
DESENVOLV. PROJ. IDENT. VISUAL
LABORATÓRIO DE TIPOGRAFIA
LÍNGUA PORTUGUESA
MATEMÁTICA
HISTÓRIA
FÍSICA
BIOLOGIA
FILOSOFIA
*MÚSICA
*ED. FÍSICA

02
03
03
02
04
02
04
04
04
02
02
03

40
60
60
40
80
40
80
80
80
40
40
60
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SEMESTRE IV
COMPONENTES CURRICULARES

DESENV. DE PROJ. EMBALAGEM
ILUSTRAÇÃO DIGITAL I
TRATAMENTO IMAGENS DIGITAIS
MATEMÁTICA
LINGUA PORTUGUESA
SOCIOLOGIA
GEOGRAFIA
QUÍMICA
INGLÊS
*DANÇA
*ESPANHOL
EDUCAÇÃO FÍSICA

TOTAL

CH/S

CH/SEM

03
03
03
04
02
02
04
04
04
02
02
02

60
60
60
80
40
40
80
80
80
40
40
40

35

700

CH/S

CH/SEM

02
03
03
02
02
02
04
04
04
04
03

40
60
60
40
40
40
80
80
80
80
60

33

660

SEMESTRE V
COMPONENTES CURRICULARES
PREVENÇ. ACIDENTES NO TRABALHO
ILUSTRAÇÃO DIGITAL II
DESENVOLV. DE PROJETO EDITORIAL
ERGONOMIA VISUAL
FILOSOFIA
MATEMÁTICA
LÍNGUA PORTUGUESA
HISTÓRIA
FÍSICA
BIOLOGIA
*EDUCAÇÃO FÍSICA

TOTAL

SEMESTRE VI
COMPONENTES CURRICULARES
TEOR. COMUNIC. PUBLIC. MARKET.
DESENVOLV. PROJ. SINALIZAÇÃO
ANIMAÇÃO
EMPREENDEDORISMO
SOCIOLOGIA
MATEMÁTICA
LÍNGUA PORTUGUESA
GEOGRAFIA
QUÍMICA
INGLÊS
ESPANHOL

TOTAL

CH/S
03

CH/SEM
60

03
03
02
02
04
02
04
04
02
02

60
60
40
40
80
40
80
80
40
40

31

620

OBS: CH Ensino Médio: 2880h/a →2400h CH Ensino Técnico: 1100h/a → 916H
Carga Horária Total do curso: 3980H/A→3316H
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ELETROTÉCNICA

PERFIL PROFISSIONAL


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;



Adotar uma postura empreendedora para administrar seu próprio negócio e crescimento profissional;



Interpretar a legislação e normas técnicas referentes à saúde e segurança do trabalho, aplicando-as de modo a propiciar um ambiente adequado e
seguro ao exercício das atividades profissionais;



Atuar como profissional autônomo implementando ações gerenciais com
iniciativa e responsabilidade;



Instalar e prestar manutenção de redes e equipamentos elétricos e eletrônicos residenciais, comerciais e industriais;



Interpretar e aplicar a legislação e normas técnicas referentes à saúde e
segurança do trabalho, de modo a propiciar um ambiente adequado e seguro ao exercício das atividades profissionais;



Atuar em atividades relacionadas a projetos, implantação e manutenção
de sistemas de automação e controle de processos prediais e industriais;



Elaborar e executar projetos de instalações elétricas de alta e baixa ten-

são;



Realizar o controle de qualidade dos bens e serviços produzidos utilizando critérios de padronização e mensuração;



Atuar na elaboração de projetos, na implantação e na manutenção de
sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica;



Auxiliar na avaliação de propriedades dos materiais, insumos e elementos de máquinas elétricas;



Coordenar e supervisionar equipes de trabalho, promovendo um clima
propício ao convívio social harmonioso.
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MATRIZ CURRICULAR
ELETROTÉCNICA INTEGRADO
SEMESTRE I
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa
Matemática
Física
Sociologia
Língua Inglesa
Geografia
Higiene e Segurança do Trabalho
Eletricidade
Laboratório de Eletricidade
Desenho Técnico
Dança (contraturno)
Educação Física (contraturno)
SUBTOTAL

C. H. SEMANAL
02
04
04
02
04
04
02
04
02
02
02
02
34

C. H. por Módulo
40
80
80
40
80
80
40
80
40
40
40
40
680

SEMESTRE II
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa
Matemática
Química Geral
Filosofia
Biologia
História
Música (contraturno)
Análise de Circuito CC
Laboratório de Análise de Circuitos
Eletrônica Digital I
Eletrônica Analógica I
Língua Espanhola (contraturno-Op)
Educação Física (contraturno)
SUBTOTAL

C. H. SEMANAL
04
02
04
04
04
04
02
04
02
02
02
02
02
36

C. H. por Módulo
80
40
80
80
80
80
40
80
40
40
40
40
40
720

SEMESTRE III
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa
Matemática
Física
Sociologia
Língua Inglesa
Geografia
Eletrônica Digital II
Eletrônica Analógica II
Análise de Circuitos CA
MIE – Dispositivos Elétricos
MIE – Medidas Elétricas I
Artes Visuais (contraturno)
Língua Espanhola (contraturno-Op)
Educação Física (contraturno)
SUBTOTAL

C. H. SEMANAL
02
04
04
02
04
04
02
02
02
02
02
02
02
02
34

C. H. por Módulo
40
80
80
40
80
80
40
40
40
40
40
40
40
40
680
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DISCIPLINAS

Língua Portuguesa
Matemática
Físico-Química
Filosofia
Biologia
História
Eletrônica de Potência I
MIE – Instalações Elétricas Prediais
MIE – Máquinas Elétricas de CC
Projetos Assistidos por Computador
(Contraturno)
Teatro (contraturno)
Língua Espanhola (contraturno-Op)
Educação Física (contraturno)
SUBTOTAL

DISCIPLINAS

Língua Portuguesa
Matemática
Física
Sociologia
Geografia
Língua Inglesa
Gestão de Pessoas (Contraturno)
Eletrônica de Potência II
Sistemas de Energia I
Automação Industrial
MIE – Comandos Elétricos I
MIE – Máquinas Elétricas de CA I

SEMESTRE IV
C. H. SEMANAL

–

SUBTOTAL

80
80
80
40
80
80
40
60
60
40

02
02
02
36

40
40
40
720

C. H. por Módulo

02
04
04
04
04
02
02
02
02
02
02
02

40
80
80
80
80
40
40
40
40
40
40
40

32

640

SEMESTRE VI
C. H. SEMANAL

Língua Portuguesa
Matemática
Química Orgânica
Filosofia
Biologia
História
Acionamento de Máquinas
Sistemas de Energia II (Contraturno)
Controladores Lógicos Programáveis - CLP
MIE – Medidas Elétricas II
MIE – Comandos Elétricos II
MIE – Máquinas Elétricas de CA II

C. H. por Módulo

02

SEMESTRE V
C. H. SEMANAL

SUBTOTAL

DISCIPLINAS

CAD

04
04
04
02
04
04
02
03
03

C. H. por Módulo

04
04
04
02
02
04
02
02
02
02
02
02

80
80
80
40
40
80
40
40
40
40
40
40

32

640

OBS: Carga Horária Total do curso (hora/aula): 4.080 h / Carga horária Total do curso (hora/relógio): 3.400 h
Estágio Curricular obrigatório: 360h
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MATRIZ CURRICULAR
ELETROTÉCNICA CONCOMITANTE
SEMESTRE I
DISCIPLINA

C.H. SEMANAL

C. H. MÓDULO

Redação Profissional

03

60

Matemática Aplicada

03

60

Inglês Instrumental I

02

40

Gestão de Pessoas

02

40

Higiene e Segurança do Trabalho

02

40

Eletricidade

06

120

02

40

20

400

Laboratório de Eletricidade
SUBTOTAL

SEMESTRE II
DISCIPLINA

C. H. SEMANAL

C. H. MÓDULO

Inglês Instrumental II

02

40

Análise de Circuitos de Corrente Alternada

03

60

Eletrônica Básica

03

60

Eletrônica Digital

03

60

Instalações Elétricas Prediais

03

60

Comandos Elétricos I

03

60

Máquinas Elétricas I

04

80

21

420

SUBTOTAL

SEMESTRE III
DISCIPLINA

C. H. SEMANAL

C.H. MÓDULO

Eletrônica de Potência I

04

80

Sistemas de Energia

03

60

Projetos Assistidos por Computador – CAD

04

80

Medidas Elétricas

03

60

Comandos Elétricos II

03

60

Máquinas Elétricas II

03

60

20

400

SUBTOTAL

SEMESTRE IV
C. H. SEMANAL

C. H. MÓDULO

Eletrônica de Potência II

DISCIPLINA

02

40

Conservação e Eficiência Energética

02

40

Controladores Lógicos Programáveis – CLP

04

80

Acionamento de Máquinas Elétricas

02

40

Comandos Elétricos III

03

60

Máquinas Elétricas III

03

60

04
200

80
400

Projetos de Instalações Elétricas
SUBTOTAL

OBS: C. H. Total do curso (h/aula): 1.620 h / C. H. Total do curso Diurno (h/relógio): 1.350 h / C. H. Total do curso Noturno (h/
relógio): 1.215 h - h/aula de 50 minutos no Diurno e h/aula de 45 minutos no Noturno /Estágio Curricular obrigatório: 360h
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ELETRÔNICA

PERFIL PROFISSIONAL integrado
















Associar à utilização de recursos tecnológicos, conhecimentos, valores éticos, estéticos e políticos que encaminhem ao desenvolvimento de uma postura críticoreflexiva frente à humanização do homem e do trabalho;
Compreender o contexto científico, tecnológico, legal,
econômico e político-social de sua área de formação profissional;
Adotar uma postura empreendedora para administrar
seu próprio negócio e crescimento profissional;
Interpretar a legislação e normas técnicas referentes à
saúde e segurança do trabalho, aplicando-as de modo a
propiciar um ambiente adequado e seguro ao exercício
das atividades profissionais;
Correlacionar técnicas de manutenção em função das
características do processo e dos equipamentos eletroeletrônicos;
Interpretar projetos, layout, diagramas e esquemas de
circuitos elétricos e eletrônicos;
Conhecer componentes eletroeletrônicos identificando as
características com suas respectivas funções e aplicações;
Analisar, projetar e desenvolver circuitos eletroeletrônicos, bem como fazer a instalação, a manutenção de máquinas e equipamentos;
Conhecer a arquitetura interna e programar microprocessadores;
Coordenar e supervisionar atividades inerentes à área de
Eletroeletrônica.
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MATRIZ CURRICULAR
ELETRÔNICA INTEGRADA
SEMESTRE I
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa
Matemática
Física
Sociologia
Língua Inglesa
Geografia
Lógica de Programação
Eletricidade
Laboratório de Eletricidade
Dança
Educação Física (contraturno)
SUBTOTAL

C. H.SEMANAL
02
04
04
04
04
04
02
04
02
02
02
34
SEMESTRE II

C. H. Módulo
40
80
80
80
80
80
40
80
40
40
40
680

DISCIPLINAS

C. H. SEMANAL

C. H. Módulo

Língua Portuguesa
Matemática
Química Geral
Filosofia
Biologia
História
Higiene e Segurança do Trabalho
Análise de Circuito CC
Linguagem de Programação
Artes Visuais
Língua Espanhola (contraturnooptativo)
Educação Física (contraturno)

04
02
04
04
04
04
02
04
02
02

80
40
80
80
80
80
40
80
40
40

02

40

02

40

SUBTOTAL

34

680

SEMESTRE III
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa
Matemática
Física
Sociologia
Língua Inglesa
Geografia
Análise de Circuitos CA
Sistemas Digitais I
Teatro
Língua Espanhola (contraturno-Op)
Educação Física (contraturno)
SUBTOTAL

C. H. SEMANAL
02
04
04
04
04
04
04
04
02
02
02

C. H. Módulo
40
80
80
80
80
80
80
80
40
40
40

34

680
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SEMESTRE IV
DISCIPLINAS

C. H SEMANAL

C. H. Módulo

04
04
04
04
04
04
04

80
80
80
80
80
80
80

02

40

02
02
02
02

40
40
40
40

36

720

Língua Portuguesa
Matemática
Físico-Química
Filosofia
Biologia
História
Eletrônica I
Laboratório de Eletrônica I
(Contraturno)
Sistemas Digitais II
Música (Contraturno)
Língua Espanhola (contraturno-Op)
Educação Física (contraturno)
SUBTOTAL

SEMESTRE V
DISCIPLINAS

C. H. SEMANAL

C. H. Módulo

SUBTOTAL

33

660

Língua Portuguesa
Matemática
Física
Geografia
Sociologia
Língua Inglesa
Desenho Técnico
Eletrônica II
Laboratório de Eletrônica II
Eletrônica de Potência I(Contraturno)
Microcontroladores
Técnicas de Manutenção

02
04
02
04
02
02
02
04
02
03
04
02

40
80
40
80
40
40
40
80
40
60
80
40

SEMESTRE VI
DISCIPLINAS

Língua Portuguesa
Matemática
Química Orgânica
História
Filosofia
Biologia
Gestão de Pessoas
Eletrônica III
Eletrônica de Potência II
Automação Industrial
Projetos Eletrônicos (Contraturno)
SUBTOTAL

C. H. SEMANAL

04
02
04
04
02
02
02
03
03
04
03
33

C. H. Módulo

80
40
80
80
40
40
40
60
60
80
60
660

OBS: Carga Horária Total do curso (hora/aula): 4.080 h / Carga horária Total do curso (hora/relógio): 3.400 h
Estágio Curricular obrigatório: 360h / Hora/aula de 50 minutos
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ELETRÔNICA

PERFIL PROFISSIONAL concomitante

















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;
Adotar uma postura empreendedora para administrar seu próprio negócio e crescimento profissional;
Interpretar a legislação e normas técnicas referentes à saúde e
segurança do trabalho, aplicando-as de modo a propiciar um
ambiente adequado e seguro ao exercício das atividades profissionais;
Atuar como profissional autônomo implementando ações gerenciais com iniciativa e responsabilidade;
Instalar e prestar manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos residenciais, comerciais e industriais;
Interpretar e aplicar a legislação e normas técnicas referentes à
saúde e segurança do trabalho, de modo a propiciar um ambiente adequado e seguro ao exercício das atividades profissionais;
Atuar em atividades relacionadas a projetos, implantação e
manutenção de sistemas de automação e controle de processos
prediais e industriais;
Elaborar e executar projetos eletrônicos de pequena, média e
alta potência, desde que no âmbito de autorização legal, conforme legislação específica do CREA;
Realizar o controle de qualidade dos bens e serviços produzidos
utilizando critérios de padronização e mensuração;
Atuar na elaboração de projetos eletrônicos, na implantação e
na manutenção de sistemas de controle de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica;
Coordenar e supervisionar equipes de trabalho, promovendo
um clima propício ao convívio social harmonioso;
Aplicar normas técnicas em processos, instalações e operação
de máquinas e equipamentos e na manutenção eletrônica industrial utilizando catálogos, manuais e tabelas.

MATRIZ CURRICULAR
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ELETRÔNICA CONCOMITANTE
SEMESTRE I
DISCIPLINA

C. H. SEMANAL

C. H. MÓDULO

Redação Profissional

03

60

Matemática Aplicada

03

60

Inglês Instrumental I

02

40

Gestão de Pessoas

02

40

Higiene e Segurança do Trabalho

02

40

Eletricidade

06

120

Laboratório de Eletricidade

02

40

20

400

SUBTOTAL

SEMESTRE II
C. H. SEMANAL

C. H. MÓDULO

Inglês Instrumental II

DISCIPLINA

02

40

Análise de Circuitos de Corrente Alternada

03

60

Laboratório de Análise CA

02

40

Eletrônica I

04

80

Laboratório de Eletrônica I

04

80

Eletrônica Digital

03

60

Laboratório de Eletrônica Digital

02

40

20

400

SUBTOTAL

SEMESTRE III
C. H. SEMANAL

C. H. MÓDULO

Eletrônica II

DISCIPLINA

03

60

Laboratório de Eletrônica II

02

40

Desenho Assistido por Computador

03

60

Linguagem de Programação

03

60

Telecomunicações I

02

40

Microcontroladores I

03

60

Eletrônica de Potência I

03

60

Gestão das Organizações

02

40

21

420

SUBTOTAL

SEMESTRE IV
C. H. SEMANAL

C. H. MÓDULO

Eletrônica de Potência II

DISCIPLINA

03

60

Máquinas Elétricas e Instalações Prediais

04

80

Eletrônica III

02

40

Telecomunicações II

02

40

Projetos Eletrônicos

03

60

Técnicas de Manutenção

02

40

Práticas de Microcontroladores

03

60

Meio Ambiente e Sustentabilidade

02

40

21

420

SUBTOTAL

OBS: C. H. Total do curso (h/aula): 1.640 h / C. H. Total do curso Diurno (h/relógio): 1.336 h / C. H. Total do curso Noturno (h/
relógio): 1.230 h - h/aula de 50 minutos no Diurno e h/aula de 45 minutos no Noturno / Estágio Curricular obrigatório: 360h
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SEGURANÇA DO TRABALHO
O curso técnico de Segurança do Trabalho Integrado busca promover
o crescimento cognitivo e valorativo na perspectiva da formação integral do
homem-cidadão, oportunizando aos alunos o desenvolvimento de competências
profissionais e pessoais necessárias à realização de suas atividades com criatividade, iniciativa, autonomia, ética profissional e espírito empreendedor nas
transformações dos processos produtivos, de modo a assegurar a qualidade de
vida do trabalhador.
Essa formação, elaborada a partir da flexibilidade, interdisciplinaridade
e contextualização dos conhecimentos, construída nas relações formais e informais do processo de ensino-aprendizagem e fundamentada nas novas diretrizes
da educação profissional brasileira, LDB- 9394 / 96 propiciam ao profissional
as condições de aperfeiçoamento, a fim de que o mesmo possa acompanhar o
desenvolvimento científico tecnológico e as tendências do mundo do trabalho.
O técnico de Segurança do Trabalho, formado sob esta perspectiva e
fundamentado nas atribuições definidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
será um profissional capaz de atuar com competência, respeitando os valores
éticos, socioculturais, econômicos e ambientais da comunidade em que está
inserido.

PERFIL PROFISSIONAL

















Associar á utilização de recursos tecnológico, conhecimentos, valores
éticos, estéticos e políticos que encaminhem ao desenvolvimento de
uma postura crítica – reflexiva frente à humanização do homem e do
trabalho;
Compreender o contexto científico, cultural, tecnológico, legal, econômico, político e social de sua área de formação profissional;
Adotar postura prevencionista para evitar acidentes;
Identificar funções e responsabilidades dos membros da equipe de
trabalho;
Planejar e organizar o trabalho na perspectiva do atendimento integral e de qualidade;
Realizar trabalho em equipe, correlacionando conhecimentos de várias disciplinas ou ciências, tendo em vista o caráter interdisciplinar da
área;
Aplicar princípios e normas de higiene e saúde ocupacional e ambiental;
Aplicar princípios ergonômicos na realização do trabalho;
Identificar e avaliar rotinas, protocolos de trabalho nas instalações e
equipamentos;
Operar equipamentos próprios do campo de atuação, zelando pela
sua manutenção;
Registrar ocorrências e serviços prestados de acordo com exigências
do campo de atuação;
Utilizar recursos e ferramentas de informática específica da área;
Realizar primeiros socorros em situações de emergência;
Aplicar legislação nacional e internacional visando à higiene e saúde
do trabalhador.

MATRIZ CURRICULAR
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SEGURANÇA DO TRABALHO INTEGRADO
SEMESTRE I
DISCIPLINAS

Didática aplicada à Segurança do Trabalho
Legislação e norma
Desenho Técnico
Princípios de tecnologia industrial
Língua Portuguesa l
Matemática I
Língua Inglesa I
Química geral
Sociologia l
Arte dança
Educação Física l
Geografia l
Total

Carga Horária
SEMANAL
02
03
02
03
02
04
04
04
02
02
04
04
36

SEMESTRE II
DISCIPLINAS

Segurança Industrial
Psicologia do Trabalho
Segurança do Trabalho l
Prevenção de risco com eletricidade
Gestão das Organizações
Matemática II
Língua Espanhola I
Língua Portuguesa Il
Biologia I
Historia l
Física l
Arte visual
Filosofia l
Educação Física ll
Total

SEMESTRE III
DISCIPLINAS

Higiene Ocupacional – Risco Físicos
Segurança no Trânsito
Segurança na construção Civil
Segurança em Siderurgia
Língua Portuguesa lll
Matemática lll
Geografia ll
Língua Inglesa ll
Físico-química
Sociologia lL
Educação Física lll
Língua Espanhola ll
Arte Teatro
Total

SEMESTRAL
40
60
40
60
40
80
80
80
40
40
80
80
720

Carga Horária
SEMANAL
02
02
02
02
02
02
02
04
04
04
04
02
04
04
36

SEMESTRAL
40
40
40
40
40
40
40
80
80
80
80
40
80
80
720

Carga Horária
Semanal
03
02
03
02
02
04
04
04
04
04
02
02
02
32

Semestral
60
40
60
40
40
80
80
80
80
80
40
40
40
680
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SEMESTRE IV

Carga Horária
Semanal
Semestral

DISCIPLINAS
Segurança do Trabalho ll
Higiene Ocupacional – riscos químicos e biológicos
Segurança na Agro- Industria
Segurança nos locais confinados
Língua Portuguesa lV
Matemática lV
Historia ll
Biologia II
Física ll
Filosofia ll
Arte música
Língua Espanhola lll
Metodologia do Trabalho Científico
Educação Física IV
Total

SEMESTRE V
DISCIPLINAS
Segurança em ferrovia
Segurança Portuária
Segurança em serviço de saúde
Prevenção e combate a sinistro
Segurança na indústria naval
Língua Portuguesa V
Matemática V
Geografia lll
Sociologia III
Química Orgânica
Total

SEMESTRE VI
DISCIPLINAS
Saúde ocupacional e primeiros socorros
Gestão e controle de perda
Gestão ambiental
Ergonomia
Língua Portuguesa Vl
Matemática Vl
Física lll
Biologia III
Historia lll
Filosofia lll
Total

03
04
03
02
04
02
04
04
04
02
02
02
02
02
37

60
80
60
40
80
40
80
80
80
40
40
40
40
40
780

Carga Horária
Semanal
Semestral
02
02
02
02
02
02
04
04
02
04

40
40
40
40
40
40
80
80
40
80

30

600

Carga Horária
Semanal
Semestral
04
02
02
02
02
04
04
04
04
02

80
40
40
40
40
80
80
80
80
40

30

600

OBS: Carga Horária Total do curso (hora/aula): 4.100h / Carga horária Total do curso (hora/relógio): 3.416h
Estágio Curricular obrigatório: 360h
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AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

PERFIL PROFISSIONAL
Ao concluir o curso Técnico em Automação Industrial o aluno
irá:



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;



Adotar uma postura empreendedora para administrar seu
próprio negócio e crescimento profissional;



Interpretar a legislação e normas técnicas referentes à saúde e segurança do trabalho, aplicando-as de modo a propiciar
um ambiente adequado e seguro ao exercício das atividades
profissionais;



Planejar, instalar e prestar manutenção de redes e equipamentos elétricos e eletrônicos residenciais, comerciais e industriais, automatizados e robotizados;



Realizar testes de funcionamento de máquinas, equipamentos e sistemas automatizados;



Empregar programas de computação e redes industriais no
controle de produção;



Operar sistemas de automação industrial;



Emitir parecer técnico referente à especificação de materiais, componentes, equipamentos e sistemas integrados utilizados em automação industrial;



Utilizar técnicas de aferição e calibração de instrumentação
de processos.
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MATRIZ CURRICULAR
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL INTEGRADO
SEMESTRE I
DISCIPLINA
Língua Portuguesa I
Matemática I
Química geral
Filosofia I
Biologia I
História I
Eletricidade
Laboratório de Eletricidade
Desenho Técnico
Introdução à Automação (contraturno)
Arte Música (contraturno)
Gestão das Organizações (contraturno)
Educação Física I
TOTAL

CH/s
02
04
04
04
04
04
04
02
02
02
02
02
02

CH/ Mód
40
80
80
80
80
80
80
40
40
40
40
40
40

38

760

CH/s
04
02
04
04
04
04
04
04
02
02
02
02

CH/ Mód
80
40
80
80
80
80
80
80
40
40
40
40

38

760

CH/s
02
02
04
02
04
04
03
03
03
03
02
02
02

CH/ Mód
40
40
80
40
80
80
60
60
60
60
40
40
40

36

720

SEMESTRE II
DISCIPLINA
Língua Portuguesa II
Matemática II
Física I
Sociologia I
Língua Inglesa I
Geografia I
Análise de Circuitos CC e CA
Eletrônica Digital
Lógica de Programação (contraturno)
Arte Dança (contraturno)
Educação Física II (contraturno)
Língua Espanhola I (contraturno)
TOTAL
SEMESTRE III
DISCIPLINA
Língua Portuguesa III
Matemática III
Físico-Química
Filosofia II
Biologia II
História II
Linguagem de Programação
Instalações Elétricas
Máquinas Elétricas
Comandos Elétricos
Educação Física III (contraturno)
Arte Teatro (contraturno)
Língua Espanhola II (contraturno)
TOTAL
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MATRIZ CURRICULAR
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL INTEGRADO
SEMESTRE VI
DISCIPLINA
Língua Portuguesa IV
Matemática IV
Física II
Sociologia II
Língua Inglesa II
Geografia II
Microcontroladores
Eletrônica Analógica
Higiene e Segurança do Trabalho
Instrumentação Industrial (contraturno)
Educação Física IV (contraturno)
Língua Espanhola III (contraturno)
TOTAL

CH/s
04
02
04
02
04
04
04
04
02
04
02
02

CH/ Mód
80
40
80
40
80
80
80
80
40
80
40
40

38

760

CH/s
02
04
04
02
02
04
02
03
03
04

CH/ Mód
40
80
80
40
40
80
40
60
60
80

30

600

CH/s
04
04
04
02
04
02
04
04
02

CH/ Mód
80
80
80
40
80
40
80
80
40

30

600

SEMESTRE V
DISCIPLINA
Língua Portuguesa V
Matemática V
Química Orgânica
Filosofia III
Biologia III
História III
Artes Visuais
Controlador Lógico Programável - CLP I
Comandos Hidráulicos e Pneumáticos
Redes de Computadores
TOTAL
SEMESTRE VI
DISCIPLINA
Língua Portuguesa VI
Matemática VI
Física III
Sociologia III
Geografia III
Língua Inglesa III
Controlador Lógico Programável - CLP II
Sistemas Supervisórios
Introdução à Robótica
TOTAL
Carga Horária Total do Curso (horas/aulas de 50 minutos) 4.200h
Carga Horária Total Obrigatória do Curso (horas/relógio) 3.500h
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