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Apresentação  

 

A Matriz Curricular de Referência para o Curso Técnico de Manutenção Automotiva foi concebida com a finalidade de oferecer subsídios a outras 

instituições integrantes do Sistema e-Tec Brasil interessadas em promover cursos técnicos em manutenção automotiva na modalidade de Educação a 

Distância para todo o Brasil.  

O desenvolvimento da Matriz Curricular de Referência aconteceu de forma colaborativa, com a participação de educadores do eixo tecnológico de 

Controle e Processos Industriais e de outros profissionais, todos participantes do Grupo de Pesquisa Currículo Referência. Para efetivar esse projeto foi 

necessária uma metodologia própria, uma vez que os pesquisadores se encontravam espalhados por todo o Brasil. Os trabalhos foram realizados a 

distância, utilizando o Ambiente Virtual e em encontros presenciais que refletiram o espírito da construção coletiva.  

Nos encontros presencias aconteceram as discussões dentro de cada Eixo Tecnológico, com relatos periódicos da produção, acompanhamento e 

orientação para superação das dificuldades encontradas. As diretrizes para o desenvolvimento do trabalho e o material de consulta estiveram 

disponíveis no Ambiente Virtual, em que se alimentou um fórum de discussão entre os coordenadores do projeto para direcionar as dinâmicas de 

trabalho. 

A Matriz foi desenvolvida tendo como referência os Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Profissional de Nível Técnico, o Catálogo 

Nacional dos Cursos Técnicos, a Classificação Brasileira de Ocupações, a Legislação Vigente, a Metodologia para Elaboração de Currículo Referência 

e os Planos Pedagógicos das instituições de ensino que ofertam o curso Técnico em Manutenção Automotiva, no âmbito do Sistema e-Tec Brasil. 

Contou com a colaboração de professores, engenheiros mecânicos e outros profissionais da área que contribuíram na sua elaboração desta. 

Esta Matriz Curricular de Referência  pode ser utilizada nacionalmente respeitando especificidades regionais  de cada instituição de ensino.  

Esta Matriz Curricular de Referência soma 1.230 horas, distribuídas em 25 disciplinas, das quais 08 integram o curso nos demais eixos, 01 integra o 

curso no próprio Eixo e 16 são de natureza específica do curso.   
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