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PERFIL TÉCNICO-

PROFISSIONAL 

COMPETÊNCIA 

COMPORTAMENTAL-

ATITUDINAL 

COMPETÊNCIA 

TÉCNICA-COGNITIVA 
HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS EMENTA 

O Técnico em Eletrotécnica é 

o profissional com visão 

sistêmica do papel do 

controle e processos 

industriais na sociedade. 

Aplica seus conhecimentos de 

forma independente e 

inovadora, acompanhando a 

evolução da profissão. 

Possui conhecimento de 

dinâmica organizacional 

podendo atuar em empresas 

públicas e privadas bem como 

gerir o seu próprio negócio.  

Atua com ética profissional, 

sustentabilidade, iniciativa 

empreendedora, 

responsabilidade, 

socioambiental e domínio do 

saber-fazer, do saber-ser, do 

saber-saber e do saber-

conviver.  

Facilita o acesso e a 

disseminação do 

conhecimento relativos ao seu 

campo de atuação.  

É crítico e consistente em sua 

atuação profissional na 

sociedade revelando 

habilidades de comunicação e 

de trabalho em equipes 

multidisciplinares.  

Aplica e respeita as normas 

de proteção e de prevenção ao 

meio ambiente, higiene e 

segurança no trabalho. 

 

O Técnico em Eletrotécnica é 

profissional que 

planeja, controla, executa, 

 Usa diferentes 

possibilidades de 

aprendizagem mediada por 

tecnologias no contexto do 

processo produtivo e da 

sociedade do 

conhecimento, 

desenvolvendo e 

aprimorando autonomia 

intelectual, pensamento 

crítico, espírito 

investigativo e criativo. 

 

 Compreende-se num 

quadro de 

formação/aprendizagem 

permanente e de contínua 

superação das 

competências pessoais e 

profissionais adquiridas, 

reconhecendo a 

complexidade e a mudança 

como características de 

vida.  

 

 Possui flexibilidade e 

predisposição para a  

aprendizagem social, 

histórica, cultural, política 

e/ou emocional.   

 

 Possui visão 

contextualizada da 

profissão em termos 

políticos, econômicos, 

culturais, sociais e 

ambientais.                                                                                                                                                                                

 

 Entende e valoriza a 

leitura como um objeto 

 Compreende os conceitos 

de EaD e suas características 

básicas. 

 

 Conhece e compreende a 

dinâmica do ambiente virtual 

e suas diferentes interfaces. 

 

 Compreende a língua 

portuguesa e suas técnicas de 

comunicação oral e escrita. 

 

 Conhece e diferencia as 

variantes linguísticas 

adequadas a cada contexto de 

situação real de comunicação 

oral e escrita. 

 

 Conhece os fundamentos 

da língua inglesa. 

 

 Compreende e se 

comunica no idioma inglês 

de forma a entender as 

demandas específicas na área 

de atuação profissional. 

 

 Conhece a Internet e suas 

ferramentas básicas de 

comunicação e interação. 

 

 Analisa necessidades de 

substituição ou de 

atualização tecnológica de 

equipamentos e/ou de 

softwares. 

 

 Compreende o correto 

funcionamento dos 

equipamentos e softwares de 

 Utiliza adequadamente as 

interfaces do ambiente virtual, 

sistemas operacionais e aplicativos. 

 

 Utiliza o Ambiente Virtual de 

Ensino-aprendizagem para 

argumentar, discutir e expressar 

opiniões com clareza e coerência 

lógica. 

 

 Expressa ideias de forma clara, 

coerente e crítica empregando 

técnicas de comunicação 

apropriadas a cada situação. 

 

 Aplica a variante linguística 

adequada a cada contexto de 

situação real de comunicação oral e 

escrita. 

 

 Faz uso apropriado das normas 

gramaticais da variante em 

determinado contexto de 

comunicação. 

 

 Utiliza ferramentas instrumentais 

para leitura de textos específicos da 

área profissional em língua inglesa. 

 

 Utiliza as estruturas básicas da 

língua inglesa para se expressar 

operacionalmente. 

 

 Aplica as ferramentas de 

informática básica nas suas 

atividades de trabalho. 

 

 Utiliza técnicas de programação 

na construção de algoritmos. 

 

 Modalidade de Educação a 

Distância (EaD) 

 

 Ambiente Virtual de Ensino-

Aprendizagem (AVEA) 

 

 Sistemas operacionais 

 

 Aplicativos 

 

 Ferramentas de comunicação 

 

 Leitura, interpretação e 

redação de textos 

 

 Variantes da língua no 

contexto de situação 

comunicativa 

 

 Normas linguísticas 

 

 Leitura e interpretação de 

textos técnico-científicos em 

inglês 

 

 Vocabulário técnico em inglês 

 

 Arquitetura de computadores 

 

 Edição de textos, planilhas e 

apresentações em mídia 

eletrônica 

 

 Recursos de Internet 

 

 Lógica e técnicas de 

programação 

 

 Linguagem de programação 

Ambientação em Educação a Distância (45h) 

Concepções e legislação em EaD. Ambiente 

Virtual de Ensino-Aprendizagem. Ferramentas 

para navegação e busca na Internet. 

Metodologias de estudo baseadas nos princípios 

de autonomia, interação e cooperação. 

 

Português Instrumental (30h) 

Leitura e compreensão de textos da área 

profissional. Níveis de linguagem e adequação 

lingüística. Comunicação oral e escrita. 

Gramática aplicada. Redação técnica. 

 

Inglês Instrumental (30h) 

Leitura e compreensão de textos técnico-

científicos. Expressão oral. 

 

Introdução à Informática (60h) 

Conceitos básicos de informática. Ferramentas 

para produção e edição de textos, planilhas 

eletrônicas e apresentação de slaides. 

 

Ética Profissional (30h) 

Fundamentos da ética. Legislação profissional. 

Código de ética. 

 

Eletricidade CC (60h) 

Eletrostática. Eletrodinâmica. Análise de circuitos 

CC. Teoremas para resolução de circuitos. 

Práticas relacionadas aos assuntos tratados.     

 

Eletromagnetismo (60h) 

Magnetismo. Eletromagnetismo. Indução 

eletromagnética. Indutância e circuitos 

magnéticos. 

 

Eletricidade CA (60h) 

Introdução à Matemática Avançada. Circuitos em 

Corrente Alternada. Sistemas Polifásicos. 
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repara e supervisiona serviços 

de instalação, operação e 

manutenção de sistemas e 

equipamentos elétricos.  

 

 

cultural que promove a 

inserção no mundo do 

trabalho. 

 

  Valoriza e respeita as 

variações linguísticas 

compreendendo-as na 

dimensão histórico-

cultural. 

 

 Valoriza a língua como 

marca identitária dos 

sujeitos e como objeto que 

possibilita a interação dos 

indivíduos nas 

organizações. 

 

 Atua social e 

profissionalmente de 

forma ética. 

 

 Facilita o acesso e a 

disseminação do 

conhecimento na sua área 

de atuação. 

 

 Valoriza as ações para 

melhorar as condições de 

trabalho dos usuários, 

preservando o meio 

ambiente. 

 

 Possui visão crítica e 

consistente sobre o 

impacto de sua atuação 

profissional na sociedade. 

 

 É inovador e eficiente na 

solução dos problemas. 

 

 Atua em equipes 

multidisciplinares, 

mobilizando eficazmente 

recursos e saberes no 

sentido de atender a 

objetivos coletivos, 

profissionais e pessoais, 

mesmo em contextos de 

controle e processos 

industriais. 

 

 Conhece documentação 

técnica de sistemas de 

controle e processos 

industriais. 

 

 Conhece as relações entre 

os aspectos técnicos, sociais, 

econômicos, legais e éticos 

de sua formação. 

 

 Compreende a dinâmica 

das relações interpessoais 

produzidas no ambiente de 

trabalho. 

 

 Identifica oportunidades de 

negócio na sua área de 

atuação. 

 

 Conhece as normas básicas 

de segurança para instalação 

e configuração de 

dispositivos e equipamentos. 

 

 Compreende e estabelece 

relação entre as condições do 

trabalho com a saúde do 

trabalhador e com o meio 

ambiente. 

 

 Conhece os princípios e 

conceitos da eletricidade e do 

eletromagnetismo. 

 

 Analisa e projeta circuitos 

elétricos de corrente 

contínua, alternada e 

magnéticos. 

 

 Conhece e descreve o 

princípio básico de 

funcionamento de 

equipamentos e dispositivos 

que baseiam seu 

funcionamento na 

 Exerce a profissão atendendo a 

legislação pertinente e dentro dos 

princípios éticos e morais. 

 

 Atua de forma empreendedora. 

 

 Aplica os conceitos básicos de 

eletricidade de corrente contínua e 

alternada na solução de problemas. 

 

 Utiliza softwares aplicativos para 

simulação e constrói circuitos 

elétricos de corrente contínua, 

alternada e magnético. 

 

 Executa ações de prevenção de 

acidentes, preservação do meio 

ambiente e da saúde. 

 

 Atua de forma segura e 

responsável no trabalho e em 

conformidade com as Normas 

Regulamentadoras do MTE e 

demais normas técnicas 

relacionadas aos serviços de 

eletricidade. 

 

 Aplica as normas técnicas de 

desenho. 

 

 Utiliza o computador na 

construção de desenhos técnicos. 

 

 Lê planta baixa e diagramas 

esquemáticos de circuitos 

eletrônicos analógicos e digitais. 

 

 Utiliza softwares aplicativos para 

simulação e constrói circuitos 

eletrônicos analógicos e digitais. 

 

 Aplica os princípios e conceitos 

das máquinas elétricas assíncronas, 

síncronas, de corrente contínua e 

transformadores na solução de 

problemas. 

 

 

 Ética moral e profissional 

 

 Legislação pertinente à 

profissão 

    

 Empreendedorismo 

 

 Leis e princípios da 

eletricidade 

 

 Grandezas elétricas 

 

 Circuitos elétricos de corrente 

contínua 

 

 Leis e princípios do 

eletromagnetismo 

 

 Circuitos magnéticos 

 

 Grandezas elétricas em 

corrente alternada 

 

 Circuitos elétricos de corrente 

alternada 

 

 Segurança, meio ambiente e 

saúde no trabalho 

 

 Leis e normas de segurança, 

meio ambiente e saúde 

 

 Segurança em instalações e 

serviços em eletricidade 

 

 Primeiros socorros 

 

 Normas técnicas de desenho 

 

 Simbologia e representações 

gráficas e em perspectivas 

 

 Desenho assistido por 

computador 

 

 Leitura e interpretação de 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde  (60h)                                                                                                                                                                                    

Segurança no trabalho. Legislação e Normas 

Regulamentadoras. Primeiros Socorros. 

Gerenciamento Ambiental. 

 

Desenho Técnico (60h) 

Introdução ao desenho técnico. Instrumentos 

utilizados em desenho técnico. Normas técnicas. 

Desenho geométrico. Desenho projetivo: vistas 

ortográficas e perspectivas. Supressão de vista. 

Tolerância. Estados de superfícies. 

 

Eletrônica Básica (60h) 

Eletrônica: conceito.  Estrutura física dos 

materiais semicondutores. Circuitos com diodos 

semicondutores. Transistores bipolares. 

Circuitos integrados. Amplificadores 

operacionais. Fontes de alimentação.  

 

Eletrônica Digital para Eletrotécnica (60h) 

Sistemas de numeração. Funções lógicas e portas 

lógicas. Álgebra de Boole e simplificação de 

circuitos.  Projeto e análise de circuitos lógicos 

combinacionais.  Circuitos aritméticos.  

Famílias lógicas e circuitos integrados.Geradores 

de Base de Tempo, Registradores e Contadores. 

Conversores D/A e A/D. 

 

Máquinas Elétricas (120h) 

Máquinas assíncronas. Motor assíncrono 

(Indução) trifásico. Motores monofásicos de 

indução. Freios eletromagnéticos. Conversores de 

frequência rotativos e estáticos. Gerador de 

indução. Transformadores monofásicos. 

Transformadores trifásicos. Autotransformadores. 

Transformadores especiais.  

Acessórios de transformadores de força. Máquina 

síncrona. Motor de corrente contínua. 

 

Medidas Elétricas (60h) 

Introdução ao estudo da instrumentação 

eletrônica. Simbologia de instrumentação. 

Sistema internacional de unidades. Teoria dos 

Erros. Generalidades dos instrumentos de 

medição. Instrumentos de bobina móvel. 

Instrumentos ferro móvel. Técnicas de medição 

de resistência. Transformadores para medição. 

Medição de potência em corrente alternada. 
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incertezas.  

 

 Valoriza o bom 

relacionamento 

interpessoal. 

 

 Possui capacidade de 

concentração e abstração e 

autocontrole em condições 

de trabalho extremas. 

 

 É consciente dos riscos e 

perigos de sua profissão e 

da importância dos 

procedimentos de 

segurança no 

desenvolvimento de suas 

ações. 

 

  

eletricidade e no 

eletromagnetismo. 

 

 Conhece as Normas 

Regulamentadoras do MTE e 

demais normas técnicas 

relacionadas a serviços de 

eletricidade. 

 

 Analisa e projeta circuitos 

eletrônicos analógicos, 

industriais e digitais. 

 

 Interpreta diagramas 

esquemáticos de circuitos 

eletrônicos. 

 

 Conhece o princípio de 

funcionamento dos 

conversores elétricos e 

dispositivos eletrônicos de 

potência. 

 

 Conhece o princípio de 

funcionamento, tipos de 

ensaios, falhas e medições 

das máquinas elétricas. 

 

 Identifica e especifica as 

máquinas elétricas nos 

diversos tipos de aplicações. 

 

 Conhece os diferentes 

tipos de transformadores 

monofásicos e trifásicos 

empregados nos sistemas 

elétricos, seus principais 

componentes, ligações e 

regimes de funcionamento. 

 

 Conhece os princípios da 

metrologia elétrica, 

instrumentos de medidas 

elétricas e métodos de 

medição de grandezas 

elétricas. 

 

 Descreve o funcionamento 

 Utiliza métodos de partida nos 

motores assíncronos trifásicos. 

 

 Instala, opera e repara máquinas 

elétricas. 

 

 Utiliza o transformador adequado 

para diversas aplicações. 

 

 Executa ensaios para 

determinação de parâmetros dos 

transformadores. 

 

 Aplica os princípios de 

metrologia no trabalho. 

 

 Executa ensaios, medições e 

repara falhas em instalações 

elétricas. 

 

 Utiliza e calibra corretamente 

instrumentos de testes.  

 

 Executa o levantamento de carga 

de uma instalação elétrica. 

 

 Executa Instalações Elétricas de 

acordo com a legislação vigente: 

NR-10, NBR-5410 da ABNT e NT - 

001/003 da concessionária local. 

 

 Executa ações de medição de 

resistência. 

 

 Instala quadro de distribuição, 

medição e ramal de entrada. 

 

 Utiliza adequadamente materiais, 

ferramentas e equipamentos 

elétricos. 

 

 Lê diagramas unifilares e 

multifilares. 

 

 Executa ações diversas de 

manutenção elétrica. 

 

planta baixa 

 

 Semicondutores 

 

 Circuitos com dispositivos 

semicondutores 

 

 Circuitos lógicos 

combinacionais e sequenciais 

 

 Projeto de conversores digitais 

 

 Princípio de funcionamento de 

máquinas elétricas assíncronas, 

síncronas, de corrente contínua e 

transformadores 

 

 Especificações de máquinas 

elétricas 

 

 Conversores de frequência 

 

 Motores assíncronos trifásicos 

 

 Medição de grandezas elétricas 

 

 Sistema internacional de 

unidades 

 

 Medição elétrica 

 

 Condutores e dispositivos 

utilizados em instalações elétricas 

 

 Cálculo de estimativa de carga 

 

 Desenho de diagramas 

multifilares e unifilares 

 

 Circuitos e dispositivos 

utilizados em instalações elétricas 

 

 Projeto de instalações elétricas 

 

 Técnicas de manutenção 

 

 Planejamento e organização da 

Medição de energia elétrica. Osciloscópio. 

 

Instalações Elétricas Prediais e Industriais 

(90h) 

Dimensionamento de condutores e elementos. 

Estimativa de carga. Circuitos e diagramas. 

Ligação de circuitos para instalações elétricas 

(montagem na bancada). Execução de instalações 

elétricas prediais (montagem). Instalação de 

quadro de distribuição, medição e ramal de 

entrada. Projeto de instalações elétricas. 

 

Manutenção Eletromecânica (30h) 

Evolução da manutenção. Tipos de manutenção e 

suas técnicas. Planejamento e organização da 

manutenção. Métodos para aumento da 

confiabilidade. 

 

Sistemas Elétricos de Potência (90h) 

Sistema Elétrico de Potência: importância e 

componentes do Sistema Elétrico. Geração, 

transformação, transmissão, distribuição e 

consumo de energia. Classificação das centrais 

elétricas. Sistemas de distribuição. Tensões 

padronizadas. Tecnologia dos equipamentos 

elétricos. Proteção. Sistema de aterramento. 

Operação de equipamentos. Características das 

linhas. Materiais empregados na construção das 

linhas. Projeto de redes de distribuição. Padrões 

de estruturas de redes de distribuição e 

transmissão. 

 

Eletrônica Industrial (60h) 

Tiristores. Comando de tiristores. Retificação. 

Reguladores de tensão. Conversores. 

 

Comandos Industriais (60h) 

Ligação e acionamento de motores CA através de 

chave manual. Acionamento automático de 

dispositivos e motores CA através de comandos 

elétricos. Acionamento automático de 

dispositivos e motores CA através de chaves de 

partida estática. Acionamento automático de 

dispositivos e motores CA através de inversores 

de potência. 

 

Subestações Elétricas (60h) 

Objetivo, terminologia, normalização, legislação 
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dos 

instrumentos/equipamentos 

de medição. 

 

 Conhece componentes 

elétricos de instalações 

elétricas prediais e industriais 

e os sistemas de aterramento. 

 

 Compreende diagramas 

unifilares e multifilares em 

geral. 

 

 Analisa e projeta 

instalações elétricas e 

comandos elétricos. 

 

 Interpreta projetos de 

instalações elétricas 

residenciais e prediais 

observando a legislação 

vigente: NR-10, NBR-5410 

da ABNT e NT-001/003 da 

concessionária local. 

 

 Identifica terminais de 

motores e de chaves. 

 

 Descreve os circuitos de 

comandos e força e 

compreende a importância de 

seu diagnóstico. 

 

 Analisa layout de quadros 

eletromecânicos. 

 

 Conceitua, descreve e 

classifica o sistema elétrico 

de potência. 

 

  Conhece os 

procedimentos de trabalho e 

segurança para energização e 

desenergização de sistemas 

elétricos de potência, as 

tensões padronizadas da 

concessionária local, as 

características e os materiais 

 Executa energização e 

desenergização de sistemas 

elétricos. 

 

 Opera e repara sistema elétrico de 

potência. 

 

 Executa conexões dos 

conversores elétricos ao sistema 

elétrico e aos equipamentos. 

 

 Executa ações para ligação e 

acionamento de motores de corrente 

alternada. 

 

 Opera e executa manutenção 

preventiva em subestações elétricas. 

 

 Desenha diagramas unifilares de 

Operação, Medição, Comando e 

Proteção de uma subestação 

distribuidora típica de 69/13,8kV. 

 

  Mede as resistências das malhas 

de aterramento e SPDA de 

Subestações Elétricas. 

manutenção 

 

 Métodos para aumento da 

confiabilidade 

 

 Componentes do sistema 

elétrico de potência 

 

 Geração, transformação, 

transmissão, distribuição e 

consumo de energia elétrica 

 

  Proteção de sistemas elétricos 

de potência 

 

 Sistemas de Aterramento 

 

 Projeto de redes de distribuição 

 

 Circuitos eletrônicos 

industriais 

 

 Técnicas de ligação e 

acionamento de motores de 

corrente alternada 

 

 Legislação e simbologia 

aplicada às subestações 

industriais 

 

 Controle, operação, proteção, 

manutenção das subestações 

industriais 

 

 Especificações de 

equipamentos elétricos destinados 

a subestações industriais 

 

 Projeto de subestação 

distribuidora 

 

 

e simbologia. Conceito, classificação e tipos. 

Esquemas elétricos básicos. Arranjos físicos. 

Malhas de aterramento e SPDA. Controle e 

proteção. Equipamentos elétricos especificação e 

aplicação. Sequência de operação. Noções de 

sistemas digitais para automação de subestação 

distribuidora. Projeto de uma subestação 

distribuidora 69/13,8kV. Planejamento da 

manutenção. 

 

Empreendedorismo (30h) 

Fundamentos do empreendedorismo. Arranjos 

produtivos. Plano de negócios. Perfil do 

empreendedor. 
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empregados na construção de 

redes de distribuição e 

transmissão e os padrões de 

estruturas utilizados.  

 

 Entende o funcionamento 

dos equipamentos de 

disjunção, de regulação de 

tensão e dos 

instrumentos/equipamentos 

de medição dos sistemas 

elétricos de potência. 

 

 Analisa projetos de redes 

de distribuição urbana e 

rural. 

 

  Conhece as técnicas, o 

processo de evolução e os 

diversos tipos de controle e 

manutenção elétrica. 

 

 Conhece os esquemas 

elétricos básicos e arranjos 

físicos, os sistemas de 

controle e proteção elétrica 

contra incêndios, a sequência 

de operação, os 

equipamentos e componentes 

de subestações elétricas. 

 

 Descreve o funcionamento 

dos equipamentos utilizados 

na subestação industrial. 

 

 

 

 


