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CAPÍTULO 3  PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 

 

 

MÓDULO III – Habilitação Profissional de TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 

 

O TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES é o profissional que desenvolve e executa projetos de 

edificações conforme normas técnicas de segurança, de acordo com legislação 

específica, conforme limites regulamentares e normativa ambiental. Planeja a execução, 

elabora orçamento e memorial descritivo de obras. Supervisiona a execução de diferentes 

etapas do processo construtivo. Presta assistência técnica no estudo e desenvolvimento 

de projetos, pesquisas e controle tecnológico de materiais na área da Construção Civil. 

Orienta e coordena a execução de serviços de manutenção de equipamentos e de 

instalações em edificações. Orienta na assistência técnica para compra, venda e 

utilização de produtos e equipamentos especializados. 

 

MERCADO DE TRABALHO 

❖ Empresas públicas, privadas e do terceiro setor na área de Construção Civil e 

interfaces; escritórios de projetos e de construção civil; canteiros de obras. 

 

COMPETÊNCIAS GERAIS 

Ao concluir os MÓDULOS I, II e III, o TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES deverá ter construído 

as seguintes competências gerais: 

• aplicar normas, métodos, técnicas e procedimentos estabelecidos visando à qualidade 

e 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; 

• propor alternativas de uso de materiais, de técnicas e de fluxos de circulação de 

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

obras, visando à melhoria contínua dos processos de construção; 

• elaborar projetos arquitetônicos, estruturais e de instalações prediais, com respectivos 

detalhamentos, cálculos e desenho para edificações; 

• elaborar representação gráfica de projetos; 
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• 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 construção civil, de acordo com as normas 

técnicas; 

• coordenar o manuseio, o preparo e o armazenamento dos materiais e equipamentos 

de construção civil; 

• executar e 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. 

 

ATRIBUIÇÕES/ RESPONSABILIDADES 

De acordo com as determinações do CONFEA, e ao Decreto nº 90.922, 6 de fevereiro de 

1985, que Regulamenta a Lei nº 5.524, de 5 de novembro de 1968, que "dispõe sobre o 

exercício da profissão de Técnico Industrial e Técnico Agrícola de nível médio ou de 2º 

grau", vem formando Técnicos em Edificações visando à fiscalização de suas atividades, 

cujo perfil profissional de conclusão possa assegurar, no término de cada segmento da 

Área de Construção Civil, o exercício da profissão de forma a poder nos termos e limites 

regulamentares, compreendendo. 

 Elaborar, interpretar, desenvolver projetos e respectivos detalhamentos, utilizando 

ferramentas diversas. 

 Selecionar documentação específica para processos legalização de projetos. 

 Elaborar orçamentos de materiais, equipamentos e mão-de-obra, com cotação de 

preços de insumos e serviços. 

 Elaborar planilha de quantidade e de custos. 

 Fazer composição de custos diretos e indiretos. 

 Elaborar e supervisionar o cumprimento do cronograma físico-financeiro. 

 Negociar preços, prazos de entrega e condições de pagamentos de produtos e 

serviços. 

 Selecionar documentação específica, junto aos fornecedores, consultores e 

prestadores de serviço para processos de compras de material e contratação de mão-

de-obra. 
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 Elaborar, interpretar, desenvolver projetos e respectivos detalhamentos, utilizando 

ferramentas diversas. 

 Selecionar documentação específica para processos e legalização de projetos. 

 Elaborar orçamentos de materiais, equipamentos e mão-de-obra, com cotação de 

preços de insumos e serviços. 

 Elaborar planilha de quantidade e de custos. 

 Fazer composição de custos diretos e indiretos. 

 Elaborar e supervisionar o cumprimento do cronograma físico-financeiro. 

 Negociar preços, prazos de entrega e condições de pagamentos de produtos e 

serviços. 

 Selecionar documentação específica, junto aos fornecedores, consultores e 

prestadores de serviço para processos de compras de material e contratação de mão-

de-obra. 

 Executar, fiscalizar, orientar, coordenar diretamente serviços de construção, 

instalações e manutenção. 

 Dimensionar e conduzir equipes de trabalho. 

 Elaborar relatórios técnicos e diários de obras. 

 Realizar medições e vistorias. 

 Controlar o estoque e o armazenamento de materiais. 

 Executar ensaios tecnológicos. 

 Controlar a qualidade de materiais e sistemas construtivos. 

 Elaborar e cumprir cronograma de suprimentos e de compras. 

 

ÁREA DE ATIVIDADES 

A – DESENVOLVER PROJETOS SOB SUPERVISÃO 

➢ Interpretar projetos. 

➢ Coletar dados do local e do cliente. 

➢ Elaborar projetos seguindo normas e especificações técnicas. 

 

B – INTERPRETAR LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

➢ Elaborar desenho topográfico. 

➢ Conferir cotas e medidas. 

➢ Locar obras utilizando equipamentos diversos. 

➢ Desenvolver planilhas de cálculo. 
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C – LEGALIZAR PROJETOS E OBRAS 

➢ Conferir projetos. 

➢ Selecionar documentos para legalização da obra. 

➢ Encaminhar projetos para aprovação junto aos órgãos competentes. 

➢ Controlar prazo de documentação. 

➢ Corrigir as não conformidades. 

➢ Requerer aprovação de vistoria nos órgãos competentes. 

➢ Organizar arquivo técnico. 

 

D – PLANEJAR O TRABALHO DE OBRAS CIVIS 

➢ Participar da definição de métodos e técnicas construtivas. 

➢ Listar máquinas, equipamentos e ferramentas. 

➢ Elaborar cronograma de suprimentos. 

➢ Dimensionar equipe de trabalho. 

➢ Racionalizar canteiro de obras. 

➢ Acompanhar os resultados dos serviços. 

 

E – ORÇAR OBRAS 

➢ Interpretar projetos e especificações técnicas. 

➢ Levantar quantitativos de projetos de edificações. 

➢ Cotar preços de insumos e serviços. 

➢ Fazer composição de custos diretos e indiretos. 

➢ Elaborar planilha de quantidade e de custos. 

➢ Comparar custos. 

➢ Elaborar cronograma físico-financeiro. 

 

F – PROVIDENCIAR SUPRIMENTOS E SERVIÇOS 

➢ Elaborar cronograma de compras. 

➢ Consultar estoque. 

➢ Selecionar fornecedores. 

➢ Negociar preços, prazos de entrega e condições de pagamento de produtos e 

serviços. 

➢ Fazer cotação de preços. 



Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
Governo do Estado de São Paulo 

Rua dos Andradas, 140 – Santa Ifigênia – CEP: 01208-000 – São Paulo – SP 

 

CNPJ: 62823257/0001-09 185 
Página nº 14 

➢ Elaborar estudo comparativo de custos. 

 

G – SUPERVISIONAR EXECUÇÃO DE OBRAS 

➢ Inspecionar a qualidade dos materiais e serviços. 

➢ Controlar o estoque e o armazenamento de materiais. 

➢ Racionalizar o uso dos materiais. 

➢ Cumprir cronograma preestabelecido. 

➢ Conferir execução e qualidade dos serviços. 

➢ Coordenar equipes de trabalho. 

➢ Fiscalizar obras. 

➢ Fazer diário de obras. 

➢ Padronizar procedimentos. 

➢ Realizar medições. 

➢ Realizar apropriação de máquinas, equipamentos e mão-de-obra. 

➢ Zelar pela organização, segurança e limpeza da obra. 

➢ Identificar e solucionar problemas de execução. 

 

H – EXECUTAR CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS E SOLOS 

➢ Coordenar equipe de coleta de amostras e ensaios. 

➢ Coletar amostras. 

➢ Executar ensaios. 

➢ Operar equipamentos de laboratório. 

➢ Especificar os materiais utilizados nos ensaios. 

➢ Analisar relatórios técnicos. 

➢ Elaborar relatórios técnicos. 

 

I – NEGOCIAR PRODUTOS E SERVIÇOS 

➢ Fazer pesquisa de mercado. 

➢ Divulgar o produto. 

➢ Demonstrar viabilidade do produto ao cliente. 

➢ Adequar o produto às necessidades do mercado e do cliente. 

➢ Elaborar propostas comerciais. 

➢ Prestar assistência técnica. 
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J – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS 

➢ Demonstrar capacidade em negócios. 

➢ Avaliar produção e produtividade. 

 

K – TREINAR MÃO-DE-OBRA 

➢ Definir objetivos do treinamento. 

➢ Programar atividades teóricas e práticas. 

➢ Supervisionar as aulas práticas. 

➢ Conscientizar o aprendiz quanto ao uso racional de materiais, equipamentos e do 

tempo. 

 

L – EXECUTAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS 

➢ Fazer visita técnica. 

➢ Orçar o serviço. 

➢ Supervisionar a execução. 

 

 

PERFIS PROFISSIONAIS DAS QUALIFICAÇÕES 

 

MÓDULO I – SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

ATRIBUIÇÕES/ RESPONSABILIDADES 

 Efetuar levantamentos de campo, tais como: medições planialtimétricas, localização 

de instalações civis e respectivas descrições perimétricas. 

 Desenvolver atividades relativas a estudos de viabilidade técnica de empreendimentos 

de construção civil, em observância à legislação de uso e ocupação do solo e 

ambiental. 

 Coletar amostras e realizar ensaios laboratoriais e de campo relativos aos materiais 

básicos de construção civil. 

 Supervisionar serviços de prospecção de subsolos. 

 Supervisionar a execução de serviços de fundação. 

 

ÁREA DE ATIVIDADES 

A – COLETAR DADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO 
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➢ Interpretar projetos existentes. 

➢ Consultar informações em arquivos. 

➢ Fazer levantamento de campo. 

➢ Consultar legislação vigente. 

➢ Pesquisar na Internet. 

 

B – PLANEJAR O TRABALHO RELATIVO AO PROJETO 

➢ Selecionar meios e ferramentas de projeto. 

➢ Preparar o local de trabalho. 

 

C – ELABORAR PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CIVIL 

➢ Fazer visita técnica para rever dados. 

➢ Utilizar softwares específicos para projeto. 

➢ Definir formatos e escalas. 

 

D – ORGANIZAR ARQUIVOS TÉCNICOS 

➢ Determinar tipo de arquivo a ser utilizado. 

➢ Reunir documentos. 

➢ Indexar documentos pertinentes à área. 

➢ Armazenar arquivos. 

➢ Organizar catálogos de fornecedores e clientes. 

➢ Compactar arquivos digitais. 

 

E – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS 

➢ Demonstrar raciocínio lógico. 

➢ Demonstrar organização. 

➢ Trabalhar em equipe. 

➢ Desenvolver visão espacial. 

➢ Demonstrar habilidade/ precisão manual. 

➢ Dominar informática básica. 

 

F – REALIZAR LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS 

➢ Fazer levantamentos planialtimétricos. 

➢ Elaborar desenho topográfico. 
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➢ Desenvolver planilhas de cálculo. 

➢ Conferir cotas e medidas. 

➢ Locar obras. 

 

G – EXECUTAR CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS E SOLOS 

➢ Aplicar normas técnicas. 

➢ Executar serviços de sondagem. 

 

 

MÓDULO II – Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de ASSISTENTE 

TÉCNICO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS 

 

O ASSISTENTE TÉCNICO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS é o profissional que identifica e 

seleciona sistemas em instalações prediais, adotando como parâmetro o estudo da 

viabilidade técnica e econômica dos materiais, mão-de-obra e processos; atua no 

desenvolvimento de projetos arquitetônicos, de instalações elétricas e hidrossanitárias e 

acompanha a tramitação para legalização de projetos e obras. 

 

ATRIBUIÇÕES/ RESPONSABILIDADES 

 Aplicar normas, métodos, técnicas e procedimentos estabelecidos, visando à 

qualidade e produtividade dos processos construtivos e de segurança dos 

trabalhadores. 

 Elaborar projetos arquitetônicos. 

 Elaborar representação gráfica de projetos de instalações hidrossanitárias. 

 Elaborar representação gráfica de projetos de instalações elétricas. 

 Representar graficamente os serviços a serem executados, como também redigir 

documentos comerciais técnicos. 

 Desenvolver atividades relativas a estudos, programação, acompanhamento e controle 

dos serviços de instalações civis. 

 Elaborar memoriais técnico-descritivos. 

 Supervisionar os serviços de organização, segurança e limpeza da obra. 

 Demonstrar capacidade de relacionamento para o trabalho em equipe e utilizar a 

comunicação como um instrumento de trabalho. 
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ÁREA DE ATIVIDADES 

A – DESENVOLVER PROJETOS SOB SUPERVISÃO 

➢ Elaborar projetos arquitetônicos. 

➢ Desenhar projetos de instalações hidrossanitárias. 

➢ Desenhar projetos de instalações elétricas. 

 

B – LEGALIZAR PROJETOS E OBRAS 

➢ Selecionar documentos para legalização da obra. 

➢ Encaminhar projetos para aprovação junto aos órgãos competentes. 

➢ Requerer aprovação de vistoria nos órgãos competentes. 

➢ Providenciar encerramento das obras. 

➢ Acompanhar o trâmite do processo. 

 

C – PLANEJAR O TRABALHO DE EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS 

➢ Elaborar plano de ação. 

➢ Propor cronograma físico-financeiro. 

➢ Acompanhar os resultados dos serviços. 

 

D – SUPERVISIONAR EXECUÇÃO DE OBRAS 

➢ Solucionar problemas de execução. 

➢ Zelar pela organização, segurança e limpeza da obra. 

 

E – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS 

➢ Realizar serviços de acordo com normas de higiene, saúde e segurança no trabalho. 

➢ Tomar decisões cabíveis às funções realizadas. 

➢ Comunicar-se. 

➢ Trabalhar em equipe. 

➢ Prestar primeiros socorros. 

➢ Redigir documentos comerciais técnicos. 

➢ Manter-se atualizado e informado. 

➢ Agir com ética. 

➢ Demonstrar dinamismo e criatividade. 

➢ Agir com liderança. 

➢ Demonstrar capacidade de relacionamento. 
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CAPÍTULO 4  ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

 

4.1. Estrutura Modular 

O currículo foi organizado de modo a garantir o que determina a Lei Federal n.º 9394, de 

20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-

9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, 

assim como as competências profissionais que foram identificadas pelo Ceeteps, com a 

participação da comunidade escolar. 

A organização curricular da Habilitação Profissional de TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES está 

organizada de acordo com o Eixo Tecnológico de “Infraestrutura” e estruturada em 

módulos articulados, com terminalidade correspondente à qualificação profissional de 

nível técnico identificada no mercado de trabalho. 

Os módulos são organizações de conhecimentos e saberes provenientes de distintos 

campos disciplinares e, por meio de atividades formativas, integram a formação teórica à 

formação prática, em função das capacidades profissionais que se propõem desenvolver. 

Os módulos, assim constituídos, representam importante instrumento de flexibilização e 

abertura do currículo para o itinerário profissional, pois que, adaptando-se às distintas 

realidades regionais, permitem a inovação permanente e mantêm a unidade e a 

equivalência dos processos formativos. 

A estrutura curricular que resulta dos diferentes módulos estabelece as condições básicas 

para a organização dos tipos de itinerários formativos que, articulados, conduzem à 

obtenção de certificações profissionais. 

 

4.2. Itinerário Formativo 

O curso de TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES é composto por três módulos. 

O MÓDULO I não oferece terminalidade e será destinado à construção de um conjunto de 

competências que subsidiarão o desenvolvimento de competências mais complexas, 

previstas para os módulos subsequentes. 

O aluno que cursar os MÓDULOS I e II concluirá a Qualificação Profissional Técnica de 

Nível Médio de ASSISTENTE TÉCNICO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS. 

Ao completar os MÓDULOS I, II e III, o aluno receberá o Diploma de TÉCNICO EM 

EDIFICAÇÕES, desde que tenha concluído, também, o Ensino Médio. 
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4.3. Proposta de Carga Horária por Componente Curricular 

 

MÓDULO I – SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

Componentes 

Curriculares 

Carga Horária 

Horas-aula 
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e
m
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ra
s
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n
a
l 
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T
o
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l 

T
o
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l 
–
 2

,5
 

I.1 – Planejamento Técnico da 
Construção Civil 

60 50 00 00 60 50 48 40 

I.2 – Estudo do Solo e de Materiais na 
Construção Civil 

00 00 100 100 100 100 80 80 

I.3 – Topografia Aplicada à 
Construção Civil 

00 00 60 50 60 50 48 40 

I.4 – Desenho Básico Aplicado à 
Construção Civil 

00 00 100 100 100 100 80 80 

I.5 – Técnicas e Práticas Construtivas 
de Infraestrutura 

00 00 100 100 100 100 80 80 

I.6 – Informática Aplicada à 
Construção Civil 

00 00 40 50 40 50 32 40 

I.7 – Linguagem, Trabalho e 
Tecnologia 

40 50 00 00 40 50 32 40 

Total 100 100 400 400 500 500 400 400 
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MÓDULO II – Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de INSTALAÇÕES 

PREDIAIS 

 

Componentes 

Curriculares 

Carga Horária 

Horas-aula 
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o
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l 
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o
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T
o
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l 

T
o
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l 
–
 2

,5
 

II.1 – Planejamento Econômico da 
Construção Civil 

60 50 00 00 60 50 48 40 

II.2 – Tecnologia dos Materiais de 
Construção Civil I 

00 00 60 50 60 50 48 40 

II.3 – Elaboração de Projetos Técnicos 00 00 100 100 100 100 80 80 

II.4 – Técnicas e Práticas Construtivas 
de Superestrutura, Vedação e 
Cobertura 

00 00 100 100 100 100 80 80 

II.5 – Projetos de Instalações Prediais 00 00 140 150 140 150 112 120 

II.6 – Planejamento do Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) em 
Edificações 

40 50 00 00 40 50 32 40 

Total 100 100 400 400 500 500 400 400 
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MÓDULO III – Habilitação Profissional de TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 

 

Componentes 

Curriculares 

Carga Horária 

Horas-aula 

T
o

ta
l 
e
m

 H
o

ra
s

 

T
o

ta
l 
e
m

 H
o

ra
s
 –

 2
,5

 

T
e
ó

ri
c
a

 

T
e
ó

ri
c
a

 –
 2

,5
 

P
rá

ti
c
a
 P

ro
fi

s
s
io

n
a
l 

P
rá

ti
c
a
 P

ro
fi

s
s
io

n
a
l 
–
 2

,5
 

T
o

ta
l 

T
o

ta
l 
–
 2

,5
 

III.1 – Gerenciamento e Implantação 
de Obras 

00 00 40 50 40 50 32 40 

III.2 – Tecnologia dos Materiais de 
Construção Civil II 

00 00 100 100 100 100 80 80 

III.3 – Estruturas na Construção Civil 100 100 00 00 100 100 80 80 

III.4 – Desenvolvimento de Projetos 
Técnicos 

00 00 100 100 100 100 80 80 

III.5 – Técnicas e Práticas 
Construtivas de Acabamentos 

00 00 60 50 60 50 48 40 

III.6 – Ética e Cidadania 
Organizacional 

40 50 00 00 40 50 32 40 

III.7 – Desenvolvimento do Trabalho 
de Conclusão de Curso (TCC) em 
Edificações 

00 00 60 50 60 50 48 40 

Total 140 150 360 350 500 500 400 400 

 



Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
Governo do Estado de São Paulo 

Rua dos Andradas, 140 – Santa Ifigênia – CEP: 01208-000 – São Paulo – SP 

 

CNPJ: 62823257/0001-09 185 
Página nº 24 

 

4.4. Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas por Componente 
Curricular 

 

MÓDULO I – SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

I.1 – PLANEJAMENTO TÉCNICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Função: Planejamento e Projeto 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Analisar as implicações 

sociais e ambientais dos 

processos de produção de 

empreendimentos 

imobiliários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Contextuar normas e 

legislação municipal, 

estadual e federal NCA 

elaboração de projetos e 

obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Correlacionar saúde do 

trabalhador com segurança 

no trabalho. 

 

1.1. Aplicar o resultado das 

análises socioeconômicas 

dos processos de produção 

de empreendimentos 

imobiliários. 

1.2. Verificar o histórico ambiental 

de imóveis. 

1.3. Identificar o padrão de 

construção conforme 

pesquisa socioeconômica. 

1.4. Informar a legislação 

referente à sustentabilidade 

da construção civil. 

 

2.1. Organizar o processo de 

tramitação para aprovação 

do projeto e licenciamento da 

obra. 

2.2. Selecionar material 

bibliográfico referente a 

pesquisas técnicas, 

socioeconômicas e 

ambientais. 

2.3. Utilizar metodologias de 

pesquisas técnicas, 

socioeconômicas e de 

impacto ambiental. 

 

3.1. Aplicar as normas de higiene 

e segurança do trabalho. 

3.2. Verificar instalações e 

construções provisórias de 

acordo com as condições de 

segurança e de vivência em 

canteiros de obra, segundo 

normas técnicas específicas. 

 

1. Estudos preliminares: 

• observar, analisar e levantar 

dados preliminares que 

viabilizam ou não o 

empreendimento (Exemplo: 

energia elétrica, água, 

topografia, construções no 

local, divisas, acesso, 

condições ambientais, 

interferências, etc.) 

 

 

 

2. Leis de uso e ocupação do 

solo: 

• Leis Normativas e 

Reguladoras: 

o DER; 

o DENIT; 

o SABESP; 

o POLICIA AMBIENTAL; 

o GRAPOHAB etc 

• pesquisas técnicas, 

socioeconômica e de meio 

ambiente: 

o IBGE; 

o FIPE; 

o SEADE etc 

• levantamento histórico de 

imóveis: 

o ambiental e cadastral 

• leis e posturas locais, 

estaduais e federais 

vigentes 

 

 

 

3. Noções ambientais de origem 

antrópica: 
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• causas e consequência: 

o desmatamento; 

o assoreamento de rios, 

etc (Cetesb) 

 

 

 

4. Noções de Estudos de 

Impacto Ambiental (EIA) e de 

Relatório de Impacto de Meio 

Ambiente (RIMA) 

 

 

 

5. Legislação e normas sobre 

higiene e segurança do 

trabalho na construção civil: 

• NR-18 (canteiro de obras); 

• CIPA; 

• NR-10 

 

Carga Horária (horas-aula) 

Teórica 60 
Prática em 
Laboratório* 

00 Total 60 Horas-aula 

 

Teórica (2,5) 50 
Prática em 
Laboratório* 
(2,5) 

00 Total (2,5) 50 Horas-aula 

         * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 
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I.2 – ESTUDO DO SOLO E DE MATERIAIS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Função: Execução 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Identificar o perfil geológico do 

solo por meio de técnicas de 

sondagem para classificá-lo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Correlacionar resistência do 

solo e sistemas de fundação. 

 

 

 

 

 

3. Avaliar propriedades e 

características de materiais de 

construção básicos. 

 

 

 

 

4. Analisar métodos de ensaios 

tecnológicos dos materiais 

básicos de construção. 

 

1.1. Verificar normas técnicas 

referentes aos procedimentos 

na construção civil. 

1.2. Acompanhar execução de 

sondagem. 

1.3. Coletar amostras de solo 

para ensaios laboratoriais e 

de campo. 

1.4. Identificar métodos de 

classificação dos solos. 

1.5. Compilar resultados de 

sondagem. 

 

2.1. Aplicar resultados de 

sondagem. 

2.2. Executar graficamente 

fundações diretas e seu 

respectivo pré-

dimensionamento. 

 

3.1. Utilizar materiais básicos de 

construção, segundo suas 

propriedades e 

características. 

3.2. Identificar e classificar 

agregados. 

 

4.1. Coletar amostras de 

agregados para ensaios 

laboratoriais. 

4.2. Selecionar equipamentos de 

ensaios. 

4.3. Realizar ensaios laboratoriais 

e de campo. 

4.4. Verificar resultados de 

ensaios laboratoriais e de 

campo. 

4.5. Apresentar relatórios técnicos 

dos ensaios. 

 

1. Especificações Técnicas e 

Normalização (ABNT) 

 

 

2. Estudo do solo: 

• origem e formação do solo; 

• classificação quanto à 

origem e formação do solo; 

• identificação visual e táctil; 

• plasticidade e consistência 

do solo 

 

 

3. Prospecção do subsolo: 

• processos, perfis e relatórios 

de sondagem 

 

 

4. Capacidade de carga do solo 

com sistemas de fundações 

 

 

5. Pré-dimensionamento e 

representação gráfica de 

sapatas diretas 

 

 

6. Propriedades físicas e 

mecânicas dos materiais 

 

 

7. Classificação dos materiais 

de construção 

 

 

8. Estudo das rochas 

 

 

9. Agregados para concretos e 

argamassas: 

• definição; 

• classificação; 

• características e 

propriedades: 

o massa específica; 

o massa unitária; 
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o teor de umidade e 

absorção; 

o inchamento; 

o granulometria; 

o substâncias nocivas; 

o pulverulento; 

o argila em torrões 

 

 

10. Noções básicas para a 

escolha dos materiais de 

construção: 

• técnico; 

• econômico; 

• ambiental; 

• estético 

 

 

11. Métodos de ensaios dos 

agregados 

 

Carga Horária (Horas-aula) 

Teórica 00 
Prática em 
Laboratório* 

100 Total 100 Horas-aula 

Prática em 
Laboratório 

Teórica (2,5) 00 
Prática em 
Laboratório* 
(2,5) 

100 Total (2,5) 100 Horas-aula 

          * Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.8 do Plano de Curso. 

          ** Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas 
às competências. Para este componente curricular está prevista divisão de classes em turmas. 
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I.3 – TOPOGRAFIA APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 

Função: Execução de Obras 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Realizar projetos topográficos. 

 

 

 

 

2. Identificar graficamente 

projetos topográficos. 

 

3. Analisar técnicas, processos e 

equipamentos para execução 

de levantamentos topográficos. 

 

 

 

 

 

4. Articular conhecimento de 

georreferenciamento para 

levantamentos topográficos e 

construção de poligonais. 

 

1.1. Aplicar elementos 

topográficos. 

1.2. Interpretar cartas 

topográficas. 

 

2.1. Elaborar graficamente 

projetos topográficos. 

 

3.1. Utilizar equipamentos 

topográficos. 

3.2. Operar equipamentos 

topográficos. 

3.3. Realizar levantamentos 

topográficos. 

3.4. Locar obras. 

 

4.1. Compilar dados de 

georreferenciamento. 

4.2. Interpretar dados compilados 

utilizando o Sistema GIS. 

 

1. Conceitos gerais do estudo 

topográfico: 

• curvas de nível, cortes, 

aterros e movimento de terra 

 

 

2. Escalas e unidades usadas 

em topografia 

 

 

3. Convenções de desenho 

topográfico 

 

 

4. Desenho topográfico: 

• sistema de coordenadas 

cartesianas; 

• representação de poligonal 

 

 

5. Norte magnético e norte 

verdadeiro 

 

 

6. Rumos e azimutes 

 

 

7. Cartas topográficas 

 

 

8. Coordenadas parciais e ponto 

mais a oeste 

 

 

9. Principais instrumentos e 

equipamentos utilizados nos 

serviços topográficos: 

• teodolito, estação total, GPS 

 

 

10. Poligonais: 

• erros de fechamento, 

correção de erro e 

levantamento de poligonal 

 

 



Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
Governo do Estado de São Paulo 

Rua dos Andradas, 140 – Santa Ifigênia – CEP: 01208-000 – São Paulo – SP 

 

CNPJ: 62823257/0001-09 185 
Página nº 29 

11. Cálculo de áreas: 

• método de DDM e 

coordenadas totais 

 

 

12. Nivelamento geométrico e 

taqueométrico 

 

 

13. Descrição perimétrica 

 

 

14. Georreferenciamento: 

• interpretação de dados; 

• sistema GIS 

 

Carga Horária (Horas-aula) 

Teórica 00 
Prática em 
Laboratório* 

60 Total 60 Horas-aula 

Prática em 
Laboratório 

Teórica (2,5) 00 
Prática em 
Laboratório* 
(2,5) 

50 Total (2,5) 50 Horas-aula 

          * Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.8 do Plano de Curso. 

          ** Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas 
às competências. Para este componente curricular está prevista divisão de classes em turmas. 
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I.4 – DESENHO BÁSICO APLICADO À CONSTRUÇÃO CIVIL 

Função: Elaboração de Estudos e Projetos Técnicos 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Elaborar em formato gráfico 

desenhos e esboços. 

 

2. Desenvolver estudos 

preliminares de projetos 

arquitetônicos. 

 

3. Representar desenhos 

técnicos em diferentes 

escalas aplicando normas e 

convenções. 

 

1.1. Aplicar técnicas de 

representação gráfica. 

 

2.1. Desenhar esboços e 

anteprojetos. 

 

 

3.1. Aplicar normas e convenções 

de desenho técnico e 

arquitetônico. 

3.2. Fazer objetos no plano 

ortogonal. 

3.3. Executar graficamente 

objetos em perspectiva. 

 

1. Desenho técnico: 

• caligrafia, escalas, 

padronização e 

apresentação de folhas de 

desenho, instrumentos de 

desenho e seu emprego, 

tipos de linha, cotagem, 

convenções de materiais e 

elementos de construção e 

convenções topográficas 

 

2. Desenho geométrico: 

• componentes geométricos e 

definições de elementos 

básicos, construções 

fundamentais 

 

3. Desenho arquitetônico: 

• desenho de observação, 

etapas do projeto 

 

4. Desenho arquitetônico: 

• sistemas de projeções, 

projeções ortogonais, 

perspectiva isométrica, 

militar, cavaleira e cônica 

 

Carga Horária (Horas-aula) 

Teórica 00 
Prática em 
Laboratório* 

100 Total 100 Horas-aula 

Prática em 
Laboratório 

Teórica (2,5) 00 
Prática em 
Laboratório* 
(2,5) 

100 Total (2,5) 100 Horas-aula 

          * Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.8 do Plano de Curso. 

          ** Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas 
às competências. Para este componente curricular está prevista divisão de classes em turmas. 
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I.5 – TÉCNICAS E PRÁTICAS CONSTRUTIVAS DE INFRAESTRUTURA 

Função: Execução de Obras 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Avaliar sistemas construtivos 

para infraestrutura, 

identificando os tipos de 

fundações. 

 

2. Identificar serviços, normas, 

máquinas e equipamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Analisar os processos de 

impermeabilização nas 

fundações. 

 

 

 

 

4. Especificar serviços de 

locação de obras. 

 

1.1. Identificar os tipos de 

fundações. 

 

 

 

2.1. Especificar serviços de 

limpeza de terreno e 

movimento de terra. 

2.2. Selecionar e apontar 

máquinas e equipamentos 

utilizados na construção civil 

para infraestrutura. 

2.3. Acompanhar execução de 

fundações. 

2.4. Detectar a evolução de 

problemas oriundos das 

fundações. 

2.5. Aplicar normas técnicas 

relativas à segurança de 

canteiros de obras. 

 

3.1. Realizar os trabalhos 

preliminares na implantação 

de obras. 

3.2.  Aplicar técnicas construtivas 

de infraestrutura e de 

impermeabilização. 

 

4.1. Acompanhar e registrar 

serviços de locação de obra. 

 

1. Trabalhos preliminares: 

• limpeza do terreno; 

• nivelamento; 

• serviços de movimento de 

terra: 

o importância e tipos 

 

2. Fundação: 

• Tipos: 

o direta ou rasa (sapata 

corrida e radier), indireta 

ou profunda (brocas, 

estacas, tubulões) 

• drenagem de arrimos e de 

fundações; 

• equilíbrio e tratamento de 

taludes 

 

3. Máquinas, equipamentos e 

ferramentas utilizados nos 

serviços de limpeza do 

terreno e movimento de terra 

 

4. Processos construtivos de 

fundações diretas 

 

5. Patologia das fundações 

 

6. Processos de 

impermeabilização de 

fundações – NBR 9.689 – 

Materiais e Sistemas para 

Impermeabilização 

 

7. Métodos de locação da obra 

Carga Horária (Horas-aula) 

Teórica 00 
Prática em 
Laboratório* 

100 Total 100 Horas-aula 

Prática em 
Laboratório 

Teórica (2,5) 00 
Prática em 
Laboratório* 
(2,5) 

100 Total (2,5) 100 Horas-aula 

          * Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.8 do Plano de Curso. 
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          ** Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas 
às competências. Para este componente curricular está prevista divisão de classes em turmas. 
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I.6 – INFORMÁTICA APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 

Função: Elaboração de Estudos e Projetos Técnicos 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Elaborar textos, planilhas e 

apresentações eletrônicas. 

 

 

 

2. Aplicar programas 

computacionais na execução 

de desenhos e projetos. 

 

1.1. Utilizar sistema de 

apresentação eletrônica. 

1.2. Utilizar editor de textos. 

1.3. Utilizar planilhas eletrônicas. 

 

2.1. Usar aplicativos de desenho 

auxiliado por computador. 

 

1. Noções de apresentação 

eletrônica: 

• Power Point 

 

2. Noções de editor de texto: 

• Word 

 

3. Noções de planilha eletrônica: 

• Excel 

 

4. Noções de desenho auxiliado 

por computador: 

• AutoCAD 

 

Carga Horária (Horas-aula) 

Teórica 00 
Prática em 
Laboratório* 

40 Total 40 Horas-aula 

Prática em 
Laboratório 

Teórica (2,5) 00 
Prática em 
Laboratório* 
(2,5) 

50 Total (2,5) 50 Horas-aula 

          * Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.8 do Plano de Curso. 

          ** Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas 
às competências. Para este componente curricular está prevista divisão de classes em turmas. 
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I.7 – LINGUAGEM, TRABALHO E TECNOLOGIA 

Função: Montagem de Argumentos e Elaboração de Textos 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Analisar textos técnicos, 

administrativos e comerciais da 

área de Edificações por meio 

de indicadores linguísticos e de 

indicadores extralinguísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Desenvolver textos técnicos, 

comerciais e administrativos 

aplicados à área de 

Edificações, de acordo com 

normas e convenções 

específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pesquisar e analisar 

informações da área de 

Edificações, em diversas 

fontes, convencionais e 

eletrônicas. 

 

 

 

4. Interpretar a terminologia 

técnico-científica da área 

profissional. 

 

1.1 Identificar indicadores 

linguísticos e indicadores 

extralinguísticos de produção de 

textos técnicos. 

1.2 Aplicar procedimentos de 

leitura instrumental (identificação 

do gênero textual, do público-

alvo, do tema, das palavras-

chave, dos elementos coesivos, 

dos termos técnicos e 

científicos, da ideia central e dos 

principais argumentos). 

1.3 Aplicar procedimentos de 

leitura especializada 

(aprofundamento do estudo do 

significado dos termos técnicos, 

da estrutura argumentativa, da 

coesão e da coerência, da 

confiabilidade das fontes). 

 

2.1 Utilizar instrumentos da 

leitura e da redação técnica e 

comercial direcionadas à área 

de atuação. 

2.2 Identificar e aplicar 

elementos de coerência e de 

coesão em artigos e em 

documentação técnico-

administrativos relacionados à 

área de Edificações. 

2.3 Aplicar modelos de 

correspondência comercial 

aplicados à área de atuação. 

 

3.1 Selecionar e utilizar fontes 

de pesquisa convencionais e 

eletrônicas. 

3.2 Aplicar conhecimentos e 

regras linguísticas na execução 

de pesquisas específicas da 

área de Edificações. 

 

4.1 Pesquisar a terminologia 

técnico-científica da área. 

4.2 Aplicar a terminologia 

técnico-científica da área. 

1. Estudos de textos 

técnicos/comerciais aplicados à 

área de Edificações, a partir do 

estudo de: 

• Indicadores linguísticos: 

✓ vocabulário; 

✓ morfologia; 

✓ sintaxe; 

✓ semântica; 

✓ grafia; 

✓ pontuação; 

✓ acentuação, 

entre outros. 

• Indicadores 

extralinguísticos: 

✓ efeito de sentido 

e contextos 

socioculturais; 

✓ modelos pré-

estabelecidos de 

produção de 

texto; 

✓ contexto 

profissional de 

produção de 

textos (autoria, 

condições de 

produção, 

veículo de 

divulgação, 

objetivos do 

texto, público-

alvo). 

 

2. Conceitos de coerência e de 

coesão aplicados à análise e à 

produção de textos técnicos 

específicos da área de 

Edificações. 

 

3. Modelos de Redação Técnica 

e Comercial aplicados à área de 

Edificações 

• Ofícios; 

• Memorandos; 

• Comunicados; 
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5. Comunicar-se, oralmente e 

por escrito, utilizando a 

terminologia técnico-científica da 

profissão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Selecionar termos técnicos e 

palavras da língua comum, 

adequados a cada contexto. 

5.2 Identificar o significado de 

termos técnico-científicos 

extraídos de texto, artigos, 

manuais e outros gêneros 

relativos à área profissional. 

5.3 Redigir textos pertinentes ao 

contexto profissional, utilizando 

a termologia técnico-científica da 

área de estudo. 

5.4 Preparar apresentações 

orais pertinentes ao contexto da 

profissão, utilizando a termologia 

técnico-científica. 

• Cartas; 

• Avisos; 

• Declarações; 

• Recibos; 

• Carta-currículo; 

• Currículo; 

• Relatório técnico; 

• Contrato; 

• Memorial descritivo; 

• Memorial de critérios; 

• Técnicas de redação. 

 

4. Parâmetros de níveis de 

formalidade e de adequação de 

textos a diversas circunstâncias 

de comunicação (variantes da 

linguagem formal e de 

linguagem informal) 

 

5. Princípios de terminologia 

aplicados à área de Edificações 

• Glossário dos termos 

utilizados na área de 

Edificações. 

 

6. Apresentação de trabalhos 

técnico-científicos 

• Orientações e normas 

linguísticas para a 

elaboração do trabalho 

técnico-científico 

(estrutura de trabalho 

monográfico, resenha, 

artigo, elaboração de 

referências 

bibliográficas). 

 

7. Apresentação oral 

• Planejamento da 

apresentação; 

• Produção da 

apresentação 

audiovisual; 

• Execução da 

apresentação. 

 

8. Técnicas de leitura 

instrumental 

• Identificação do gênero 

textual; 

• Identificação do público-

alvo; 
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• Identificação do tema; 

• Identificação das 

palavras-chave do texto; 

• Identificação dos termos 

técnicos e científicos; 

• Identificação dos 

elementos coesivos do 

texto; 

• Identificação da ideia 

central do texto; 

• Identificação dos 

principais argumentos e 

sua estrutura. 

 

9. Técnicas de leitura 

especializada 

• Estudo dos significados 

dos termos técnicos; 

• Identificação e análise 

da estrutura 

argumentativa; 

• Estudo do significado 

geral do texto 

(coerência) a partir dos 

elementos coesivos e de 

argumentação; 

• Estudo da confiabilidade 

das fontes. 

Carga Horária (Horas-aula) 

Teórica 40 
Prática em 
Laboratório* 

00 Total 40 Horas-aula 

 

Teórica (2,5) 50 
Prática em 
Laboratório* 
(2,5) 

00 Total (2,5) 50 Horas-aula 

         * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 
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MÓDULO II – Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de ASSISTENTE 

TÉCNICO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS 

 

II.1 – PLANEJAMENTO ECONÔMICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Função: Planejamento de Obras 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Identificar o processo de 

análise econômica e 

execução para produção de 

um empreendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Desenvolver métodos de 

levantamentos quantitativos 

dos serviços de construção 

civil. 

 

 

 

3. Elaborar planilha e 

cronograma físico-financeiro e 

escala de tempo de execução 

de serviços. 

 

1.1. Apresentar os resultados de 

análise econômica e 

mercadológica na 

composição de custos finais 

do empreendimento. 

1.2. Elaborar planilhas de 

orçamentos com custos 

unitários e listas de materiais 

e equipamentos. 

1.3. Apurar incidência do 

encargo social na mão-de-

obra. 

1.4. Calcular composição unitária 

de serviço e planilhas 

eletrônicas. 

1.5. Compilar banco de dados 

arquivos de fornecedores 

dos: materiais e 

equipamentos. 

 

2.1. Aplicar métodos de 

levantamento quantitativo 

dos serviços de construção 

civil. 

2.2. Registrar medições de 

prestações de serviços. 

 

3.1. Utilizar gráficos para 

controle da execução dos 

processos construtivos e 

financeiros. 

 

1. Conceito de planejamento de 

obras civis e suas etapas do 

processo produtivo em obras 

civis 

 

2. Conceitos de produção e 

produtividade 

 

3. Componentes dos custos 

diretos, custos indiretos, 

encargos sociais e BDI de 

obras civis 

 

4. Composições unitárias dos 

serviços de construção civil 

para um orçamento 

 

5. Planilhas orçamentárias 

 

6. Métodos de levantamento 

quantitativo dos serviços de 

construção civil 

 

7. Métodos de cadastro dos 

preços de materiais e 

equipamentos 

 

8. Princípios de histograma, 

fluxograma e cronogramas 

 

9. Fundamentos do cronograma 

físico-financeiro 

 

10. Conceitos de Rede PERT- 

CPM 

 

Carga Horária (Horas-aula) 

Teórica 60 
Prática em 
Laboratório* 

00 Total 60 Horas-aula 

 

Teórica (2,5) 50 Prática em 
Laboratório* 

00 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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(2,5) 

         * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 
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II.2 – TECNOLOGIA DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL I 

Função: Execução 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Avaliar as principais 

propriedades físicas e 

mecânicas e suas aplicações 

e características dos 

aglomerantes, argamassas e 

concretos. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Analisar métodos de ensaios 

tecnológicos dos 

aglomerantes, argamassas e 

concretos. 

 

1.1. Verificar as características e 

propriedades do cimento. 

1.2. Determinar as composições, 

dosagens, características e 

as propriedades das 

argamassas e concretos. 

1.3. Determinar campos de 

aplicação de argamassas e 

concretos. 

1.4. Calcular consumo dos 

materiais na produção da 

argamassa e do concreto. 

 

2.1. Realizar ensaios laboratoriais 

e de campo. 

2.2. Aplicar métodos de ensaios 

tecnológicos de cimento, 

argamassas e concretos. 

2.3. Selecionar equipamentos 

para os ensaios tecnológicos. 

2.4. Apresentar relatórios técnicos 

dos ensaios. 

 

1. Materiais aglomerantes: 

• cimento portland: 

o histórico, fabricação, 

composição (mineralógica 

e potencial), 

propriedades, principais 

tipos, armazenamento 

• cal: 

o definição, fabricação 

(matéria-prima, extinção, 

etc.), endurecimento, 

propriedades, aplicações, 

armazenamento 

• gesso: 

o definição, fabricação, 

endurecimento, 

propriedades, aplicações 

 

2. Argamassa: 

• conceituação, utilizações, 

classificação, propriedades, 

tipos e composição 

 

3. Concreto: 

• definição, materiais 

constituintes, tipos, 

propriedades (estado fresco 

e endurecido) e aplicação 

 

4. Produção, dosagem e cálculo 

de consumo dos materiais na 

produção da argamassa 

 

5. Produção, dosagem e cálculo 

de consumo dos materiais na 

produção do concreto 

 

6. Métodos de ensaios 

laboratoriais de cimento, 

argamassas e concretos 

 

Carga Horária (Horas-aula) 

Teórica 00 
Prática em 
Laboratório* 

60 Total 60 Horas-aula 
Prática em 
Laboratório 
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Teórica (2,5) 00 
Prática em 
Laboratório* 
(2,5) 

50 Total (2,5) 50 Horas-aula 

          * Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.8 do Plano de Curso. 

          ** Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas 
às competências. Para este componente curricular está prevista divisão de classes em turmas. 



Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
Governo do Estado de São Paulo 

Rua dos Andradas, 140 – Santa Ifigênia – CEP: 01208-000 – São Paulo – SP 

 

CNPJ: 62823257/0001-09 185 
Página nº 41 

 

II.3 – ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS 

Função: Elaboração de Estudos e Projetos Técnicos 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Conceber projetos técnicos 

arquitetônicos vigentes na 

legislação e normas técnicas. 

 

 

 

 

 

2. Articular processos de 

tramitação para aprovação 

do projeto junto aos órgãos 

competentes. 

 

1.1. Conduzir estudos de projetos 

de arquitetura. 

1.2. Selecionar dados e 

informações para implantação 

do projeto. 

1.3. Aplicar softwares específicos 

para desenho. 

 

2.1. Verificar processos de 

tramitação para aprovação do 

projeto e licenciamento da 

obra junto aos órgãos 

competentes. 

2.2. Colher documentação 

necessária à legalização da 

obra de acordo com o órgão 

competente. 

2.3. Conferir documentação para 

aprovação de projetos 

arquitetônicos. 

 

1. Princípios e procedimentos 

da elaboração de um projeto 

arquitetônico: 

• normas e convenções 

 

2. Plantas: 

• conceito, tipos e aplicações 

 

3. Conceitos e execução de 

cortes transversais e 

longitudinais 

 

4. Conceitos e execução de 

elevações 

 

5. Dimensionamento de 

compartimentos 

 

6. Noções de insolação, 

ventilação e iluminação 

 

7. Humanização de ambientes: 

• leiaute 

 

8. Noções de tipologia, 

representação, 

dimensionamento e 

aplicações em projeto de: 

• aberturas; 

• escadas; 

• coberturas 

 

9. Projeto arquitetônico de uma 

edificação: 

• estudo do terreno: 

o formato, declividade, 

orientação e legislação 

• definição e organização dos 

ambientes: 

o programa e 

organograma 

• elaboração de um projeto e 

sua representação 

Carga Horária (Horas-aula) 

Teórica 00 Prática em 100 Total 100 Horas-aula Prática em 
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Laboratório* Laboratório 

Teórica (2,5) 00 
Prática em 
Laboratório* 
(2,5) 

100 Total (2,5) 100 Horas-aula 

          * Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.8 do Plano de Curso. 

          ** Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas 
às competências. Para este componente curricular está prevista divisão de classes em turmas. 
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II.4 – TÉCNICAS E PRÁTICAS CONSTRUTIVAS DE SUPERESTRUTURA, 

VEDAÇÃO E COBERTURA 

Função: Execução de Obras 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Identificar técnicas dos 

processos de execução 

construtiva, segundo os 

materiais, máquinas, 

ferramentas e equipamentos 

específicos. 

 

2. Interpretar especificações 

técnicas dos materiais para 

construção de obra. 

 

3. Analisar normas técnicas de 

execução dos serviços de 

alvenaria, estrutura e de 

segurança. 

 

1.1. Utilizar materiais, máquinas, 

ferramentas e equipamentos 

específicos para execução 

dos serviços construtivos. 

 

 

 

2.1. Efetuar procedimentos 

técnicos para execução dos 

serviços construtivos. 

 

3.1. Aplicar as normas técnicas. 

 

1. Máquinas, equipamentos, 

ferramentas: 

• especificações técnicas e 

tipos, para utilizar nas 

etapas da superestrutura, 

alvenaria e cobertura 

 

2. Alvenaria: 

• tipos de assentamentos e 

amarrações; 

• tipos de materiais: 

o tijolos/ blocos e outros 

• vergas e contravergas; 

• ligações com estrutura de 

concreto, aço e madeira 

 

3. Alvenaria: 

• prática nos processos de 

assentamento e juntas; 

• tipos de amarrações; 

• cuidados no assentamento 

 

4. Superestrutura: 

• formas, tipos de materiais 

para viga, pilar e laje 

 

5. Prática na execução das 

formas, escoramento e 

cimbramento 

 

6. Armadura: 

• materiais: 

o aço e arames 

 

7. Prática na dobragem com 

bancadas de: 

• corte e dobragem, pinos de 

dobragem, espaçadores, 

posicionamento 

 

8. Procedimentos preliminares à 

aplicação do concreto: 

• limpeza, desmoldante, 

conferência 
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9. Prática na execução e 

aplicação do concreto 

 

10. Cobertura: 

• tipos de cobertura e os 

principais elementos 

utilizados com seus 

materiais: 

o telha cerâmica, plástico 

ou PVC, vidro, ardósia, 

metálicas (alumínio, 

cobre, placas lisas, ferro 

em chapas dobradas e 

zinco em placas 

onduladas); 

o estrutura da cobertura 

(madeira, metálica, etc.) 

 

11. Conceitos de: 

• máquinas, ferramentas e 

equipamentos específicos 

para cada serviço 

construtivo 

 

12. Normas técnicas 

 

Carga Horária (Horas-aula) 

Teórica 00 
Prática em 
Laboratório* 

100 Total 100 Horas-aula 

Prática em 
Laboratório 

Teórica (2,5) 00 
Prática em 
Laboratório* 
(2,5) 

100 Total (2,5) 100 Horas-aula 

          * Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.8 do Plano de Curso. 

          ** Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas 
às competências. Para este componente curricular está prevista divisão de classes em turmas. 
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II.5 – PROJETOS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS 

Função: Planejamento e Execução de Obras 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Identificar sistemas e 

componentes necessários 

para a elaboração de 

projetos de instalações 

prediais, dimensionando 

segundo ferramentas 

apropriadas para cada tipo 

de trabalho (normas técnicas 

específicas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Selecionar materiais, 

equipamentos e ferramentas 

utilizados em instalações 

prediais, segundo suas 

características e condições de 

funcionamento. 

 

3. Representar projetos 

executivos de instalações 

prediais segundo normas 

técnicas específicas. 

 

 

 

 

 

4. Supervisionar serviços de 

execução de instalações 

prediais. 

 

1.1. Identificar tipos de instalações 

prediais. 

1.2. Dimensionar instalações 

prediais. 

1.3. Calcular diferença de 

potencial, intensidade de 

corrente, resistência, potência 

e fatores de potência e 

demanda em instalações 

elétricas. 

1.4. Calcular vazão, pressão, 

perímetro, área e volume em 

instalações hidráulicas. 

1.5. Realizar conversão de 

unidades de medidas, 

múltiplos e submúltiplos (SI e 

inglês). 

 

2.1. Especificar produtos e 

materiais necessários às 

instalações prediais 

ambientalmente eficientes 

disponíveis no mercado. 

 

 

3.1. Realizar graficamente 

projetos de instalações 

prediais utilizando normas 

técnicas. 

3.2. Aplicar terminologia técnica 

em projetos executivos de 

instalação hidráulica e 

elétrica. 

 

4.1. Conduzir a execução dos 

serviços de instalação 

hidráulica e elétrica. 

 

1. Definição, tipos e critérios de 

dimensionamento de projetos 

e execução de sistemas e 

instalações hidrossanitárias 

residenciais: 

• água fria, água quente, água 

pluvial, esgoto sanitário e 

incêndio 

 

2. Dimensionamento de 

projetos de instalações 

elétricas residenciais: 

• sistemas e grandezas 

elétricas: 

o conhecimentos básicos 

de eletricidade, geração 

de energia elétrica 

• conceitos e identificação de 

circuitos elétricos: 

o levantamento de cargas 

elétricas, padrão de 

entrada, quadro de 

distribuição, simbologia, 

circuito de distribuição, 

condutores elétricos, 

aterramento, 

planejamento dos 

eletrodutos,  

dimensionamento – 

corrente elétrica, circuito 

distribuição, fiação, 

quadro distribuição, etc 

• sistemas de proteção e 

controle de circuitos: 

o disjuntores, 

interruptores, minuterias 

etc 

• noções de luminotécnica 

 

3. Elaboração de memoriais 

descritivos com apresentação 

de convenções e 

considerações conforme os 

projetos de instalações 

prediais: 

• lista dos materiais utilizados 
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nas instalações 

 

4. Normas Técnicas de 

execução e segurança 

aplicáveis às instalações 

prediais: 

• situações de risco, 

providencias de emergência 

e prevenção contra 

acidentes 

 

5. Desenho das instalações 

hidráulicas: 

• água quente, esgoto 

sanitário, água pluvial 

(simbologias e detalhes 

isométricos), 

dimensionamento das 

tubulações e tipos de 

conexões junto com o 

projeto arquitetônico 

 

6. Representação em planta das 

instalações elétricas e suas 

interfaces com o projeto 

arquitetônico com simbologias 

e detalhes isométricos, 

representações dos circuitos, 

tabelas de 

dimensionamentos, divisão e 

distribuição dos circuitos 

 

Carga Horária (Horas-aula) 

Teórica 00 
Prática em 
Laboratório* 

140 Total 140 Horas-aula 

Prática em 
Laboratório 

Teórica (2,5) 00 
Prática em 
Laboratório* 
(2,5) 

150 Total (2,5) 150 Horas-aula 

          * Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.8 do Plano de Curso. 

          ** Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas 
às competências. Para este componente curricular está prevista divisão de classes em turmas. 
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II.6 – PLANEJAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) EM 

EDIFICAÇÕES 

Função: Estudo e Planejamento 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Analisar dados e informações 

obtidas de pesquisas empíricas 

e bibliográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Propor soluções 

parametrizadas por viabilidade 

técnica e econômica aos 

problemas identificados no 

âmbito da área profissional.  

1.1 Identificar demandas e 

situações-problema no âmbito 

da área profissional. 

1.2 Identificar fontes de pesquisa 

sobre o objeto em estudo. 

1.3 Elaborar instrumentos de 

pesquisa para desenvolvimento 

de projetos. 

1.4 Constituir amostras para 

pesquisas técnicas e científicas, 

de forma criteriosa e explicitada. 

1.5 Aplicar instrumentos de 

pesquisa de campo. 

 

2.1 Consultar Legislação, 

Normas e Regulamentos 

relativos ao projeto. 

2.2 Registrar as etapas do 

trabalho. 

2.3 Organizar os dados obtidos 

na forma de textos, planilhas, 

gráficos e esquemas. 

1. Estudo do cenário da área 

profissional 

• Características do setor: 

✓ macro e 

microrregiões. 

• Avanços tecnológicos; 

• Ciclo de vida do setor; 

• Demandas e tendências 

futuras da área 

profissional; 

• Identificação de lacunas 

(demandas não 

atendidas plenamente) e 

de situações-problema 

do setor. 

 

2. Identificação e definição de 

temas para o TCC 

• Análise das propostas 

de temas segundo os 

critérios: 

✓ pertinência; 

✓ relevância; 

✓ viabilidade. 

 

3. Definição do cronograma de 

trabalho 

 

4. Técnicas de pesquisa 

• Documentação indireta: 

✓ pesquisa 

documental; 

✓ pesquisa 

bibliográfica. 

• Técnicas de fichamento 

de obras técnicas e 

científicas; 

• Documentação direta: 

✓ pesquisa de 

campo; 

✓ pesquisa de 

laboratório; 

✓ observação; 

✓ entrevista; 
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✓ questionário. 

• Técnicas de 

estruturação de 

instrumentos de 

pesquisa de campo: 

✓ questionários; 

✓ entrevistas; 

✓ formulários, 

entre outros. 

 

5. Problematização 

 

6. Construção de hipóteses 

 

7. Objetivos 

• Geral e específicos 

(para quê? para quem?). 

 

8. Justificativa (por quê?) 

 

Observação 

O produto a ser apresentado deverá ser constituído de umas das tipologias estabelecidas conforme 

Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico Nº 354, de 25-02-2015, parágrafo 3°, 

mencionadas a seguir: Novas técnicas e procedimentos; Preparações de pratos e alimentos; Modelos 

de Cardápios – Ficha técnica de alimentos e bebidas; Softwares, aplicativos e EULA (End Use License 

Agreement); Áreas de cultivo; Áudios e vídeos; Resenhas de vídeos; Apresentações musicais, de 

dança e teatrais; Exposições fotográficas; Memorial fotográfico; Desfiles ou exposições de roupas, 

calçados e acessórios; Modelo de Manuais; Parecer Técnico; Esquemas e diagramas; Diagramação 

gráfica; Projeto técnico com memorial descritivo; Portfólio; Modelagem de Negócios; Planos de 

Negócios. 

Carga Horária (Horas-aula) 

Teórica 40 
Prática em 
Laboratório* 

00 Total 40 Horas-aula 

 

Teórica (2,5) 50 
Prática em 
Laboratório* 
(2,5) 

00 Total (2,5) 50 Horas-aula 

         * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 
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MÓDULO III – Habilitação Profissional de TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 

 

III.1 – GERENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE OBRAS 

Função: Planejamento e Execução de Obras 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Interpretar organograma, 

fluxograma, cronograma do 

processo construtivo e 

produtivo de obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Controlar etapas do processo 

construtivo e produtivo de 

obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Identificar normas e 

procedimentos do processo 

construtivo e produtividade no 

canteiro. 

 

 

 

 

 

4. Organizar processo e produção 

dos diversos serviços de 

canteiro de obras. 

 

1.1. Organizar o processo de 

tramitação para aprovação 

do projeto e licenciamento da 

obra. 

1.2. Construir fluxogramas dos 

processos construtivos. 

1.3. Registrar o desenvolvimento 

da programação físico-

financeira da obra. 

1.4. Gerenciar quadro de 

necessidades de mão-de-

obra conforme cronograma 

físico-financeiro. 

 

2.1. Elaborar e desenhar o leiaute 

do canteiro de obras. 

2.2. Construir fluxogramas dos 

processos construtivos. 

2.3. Conduzir a implantação da 

infraestrutura física do 

canteiro de obras. 

2.4. Classificar materiais e 

equipamentos segundo suas 

características de 

armazenamento, circulação e 

necessidade de aplicação. 

 

3.1. Identificar e mapear os riscos 

de acidentes nos serviços em 

canteiro de obras. 

3.2. Utilizar sinalizações e os 

equipamentos de proteção 

individual e coletivo. 

3.3. Classificar técnicas e normas 

de execução de obras. 

 

4.1. Utilizar procedimentos para 

acompanhamento contínuo 

da obra e pós-obra. 

4.2. Aplicar pesquisas de 

avaliação dos serviços em 

execução e executados. 

 

1. Fatores importantes de 

definições e características de 

uma obra 

 

2. Técnicas e métodos de 

controle para o gerenciamento 

de obra: 

• produção e produtividade 

 

3. Principais fases do processo 

de planejamento básico de 

uma obra: 

• organograma, fluxograma, 

cronograma, etc 

 

4. Viabilidade e controle do 

planejamento técnico-

econômico da construção de 

um empreendimento 

 

5. Introdução e considerações 

ao processo de implantação 

de obras 

 

6. Programas de prevenção, etc 

 

7. Responsabilidades e 

atribuições 

 

8. Solicitações às 

concessionárias 

 

9. Planejamento e instalação do 

canteiro de obras 

 

10. Princípios básicos e técnicas 

para elaboração de um 

leiaute de canteiro de obras 

 

11. Logística no canteiro de 

obras 

 

12. Componentes do canteiro de 
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obras 

 

13. Escolhas relativas ao projeto 

do processo: 

• sistemas de transportes, 

opções quanto ao 

armazenamento, 

movimentação dos operários 

e circulação dos 

equipamentos, etc 

 

14. Posicionamento dos 

elementos do canteiro: 

• período de utilização e 

localização dos 

equipamentos 

 

15. Referência das Normas 

Técnicas para 

dimensionamento, execução 

e controle de qualidade de 

canteiro de obra: 

• NR 7, 9, 18, NBR 

12284/1991, etc 

 

16. Instrumentos de pesquisa 

para avaliação dos serviços 

em execução e executados 

 

17. Planilhas de relatórios para 

controle da obra 

 

Carga Horária (Horas-aula) 

Teórica 00 
Prática em 
Laboratório* 

40 Total 40 Horas-aula 

Prática em 
Laboratório 

Teórica (2,5) 00 
Prática em 
Laboratório* 
(2,5) 

50 Total (2,5) 50 Horas-aula 

          * Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.8 do Plano de Curso. 

          ** Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas 
às competências. Para este componente curricular está prevista divisão de classes em turmas. 
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III.2 – TECNOLOGIA DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL II 

Função: Execução 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Avaliar as principais 

propriedades e especificações 

dos materiais de construção 

cerâmicos, metálicos e outros. 

 

2. Especificar critérios de 

conformidade para recebimento 

de materiais. 

 

 

 

 

3. Identificar principais patologias 

dos materiais de construção. 

 

1.1. Identificar composição, 

características e propriedades 

principais de materiais 

metálicos cerâmicos e outros. 

 

2.1. Identificar métodos de 

ensaios tecnológicos dos 

materiais. 

2.2. Aplicar critérios de 

conformidade para 

recebimento de materiais. 

 

3.1. Aplicar métodos de 

prevenção de patologias na 

construção. 

 

1. Materiais cerâmicos: 

• tijolos, telhas e 

revestimentos: 

o origem, produção, 

propriedades físicas e 

mecânicas 

 

2. Materiais metálicos: 

• origem, produção, 

propriedades físicas e 

mecânicas 

 

3. Aditivos, impermeabilizantes, 

polímeros e tintas: 

• características e campos de 

aplicação 

 

4. Madeira: 

• origem, classificação, tipos, 

estrutura, produção, 

defeitos, propriedades 

físicas e mecânicas, 

durabilidade e preservação 

 

5. Vidro: 

• origem, produção, 

propriedades, aplicação e 

classificação 

 

6. Critérios de conformidade 

para recebimento de 

materiais 

 

7. Principais patologias dos 

materiais de construção 

 

Carga Horária (Horas-aula) 

Teórica 00 
Prática em 
Laboratório* 

100 Total 100 Horas-aula 

Prática em 
Laboratório 

Teórica (2,5) 00 
Prática em 
Laboratório* 
(2,5) 

100 Total (2,5) 100 Horas-aula 
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          * Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.8 do Plano de Curso. 

          ** Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas 
às competências. Para este componente curricular está prevista divisão de classes em turmas. 
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III.3 – ESTRUTURAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Função: Estudos e Execução 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Identificar sistemas estruturais 

e suas características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Interpretar projetos e 

detalhamento executivo do 

sistema construtivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Acompanhar a execução de 

obras de estruturas segundo 

normas técnicas específicas. 

 

1.1. Verificar reações de apoio, 

em relação às cargas 

aplicadas. 

1.2. Aplicar conceitos de 

resistência dos materiais. 

1.3. Aplicar conceitos 

fundamentais de estática. 

1.4. Controlar as etapas de 

execução das estruturas. 

 

2.1. Representar graficamente 

sistemas construtivos 

existentes, em diferentes 

ambientes. 

2.2. Detalhar sistemas 

construtivos. 

2.3. Propor, no detalhamento 

executivo do sistema 

construtivo, medidas que 

evitem os impactos 

ambientais quando houver 

inconsistência entre planta e 

especificação. 

 

3.1. Comparar os projetos de 

sistemas construtivos com as 

exigências de normas 

técnicas e da legislação 

pertinente. 

3.2. Propor soluções alternativas 

para os projetos, tendo em 

vista o atendimento às 

normas técnicas e legislação 

pertinente. 

 

1. Grandezas fundamentais: 

• força; 

• momento 

 

 

2. Tensões admissíveis 

 

 

3. Lei de Hooke 

 

 

4. Vínculos: 

• tipos, simbologia e exemplos 

práticos 

 

 

5. Tipos de carregamento 

 

 

6. Determinação das reações de 

apoio 

 

 

7. Condições de equilíbrio 

 

 

8. Esforços cortantes ou de 

cisalhamento 

 

 

9. Diagrama de esforços: 

• cortante, normal e momento 

fletor 

 

 

10. Momentos fletores 

 

 

11. Noções de pré-

dimensionamento de peças 

isostáticas de estruturas de 

concreto armado 

 

 

12. Detalhamento das estruturas 

de concreto armado: 
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• planta de forma (viga, pilar, 

laje etc.) e armadura 

 

 

13. Noções das estruturas de 

aço e madeira: 

• pré-dimensionamento; 

• tesoura, sambladura, 

emendas, perfis, soldas, 

parafusos, rebites etc; 

• detalhamento 

 

 

14. Normas Técnicas 

 

Carga Horária (Horas-aula) 

Teórica 100 
Prática em 
Laboratório* 

00 Total 100 Horas-aula 

 

Teórica (2,5) 100 
Prática em 
Laboratório* 
(2,5) 

00 Total (2,5) 100 Horas-aula 

         * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 
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III.4 – DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS 

Função: Projetos Técnicos 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Conceber projetos executivos 

de arquitetura. 

 

 

2. Conceber projetos de 

detalhamento de elementos da 

edificação. 

 

3. Elaborar memoriais descritivos 

de projetos executivos. 

 

 

4. Ler e interpretar os diversos 

tipos de projetos. 

 

1.1. Desenvolver projetos e 

leiaute usando grafite e 

ferramentas computacionais. 

 

2.1. Desenvolver projetos de 

detalhamento de elementos 

da edificação. 

 

3.1. Desenvolver memoriais, 

especificações e projetos 

executivos. 

 

4.1. Aplicar técnicas e 

convenções do desenho 

arquitetônico. 

 

1. Técnicas de representação 

gráfica de detalhes: 

• escadas, telhados e demais 

elementos da edificação 

 

2. Técnicas de desenho 

arquitetônico no computador 

 

3. Etapas do projeto: 

• desenvolvimento, projeto de 

aprovação e projeto 

executivo 

 

4. Técnicas de elaboração de 

memoriais descritivos de 

projetos executivos 

 

5. Nomenclatura e simbologia 

utilizadas no projeto – Normas 

Técnicas 

 

Carga Horária (Horas-aula) 

Teórica 00 
Prática em 
Laboratório* 

100 Total 100 Horas-aula 

Prática em 
Laboratório 

Teórica (2,5) 00 
Prática em 
Laboratório* 
(2,5) 

100 Total (2,5) 100 Horas-aula 

          * Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.8 do Plano de Curso. 

          ** Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas 
às competências. Para este componente curricular está prevista divisão de classes em turmas. 
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III.5 – TÉCNICAS E PRÁTICAS CONSTRUTIVAS DE ACABAMENTOS 

Função: Execução de Obras e Manutenção 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Avaliar máquinas e 

equipamentos e sistemas 

construtivos de acabamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Identificar sistemas e técnicas 

construtivas dos diversos tipos 

de acabamentos. 

 

 

3. Propor técnicas de 

recuperação, restauração e de 

manutenção dos diversos 

sistemas de acabamentos. 

 

 

 

 

4. Interpretar normas técnicas. 

 

1.1. Utilizar ferramentas e 

máquinas convencionais, 

alternativas e específicas 

para pinturas e acabamentos 

na construção civil. 

1.2. Manusear produtos e 

equipamentos utilizados em 

sistemas construtivos de 

acabamentos segundo 

normas técnicas. 

 

2.1. Medir e quantificar serviços 

executados. 

 

 

 

3.1. Aplicar diferentes métodos de 

recuperação e de 

manutenção dos diversos 

sistemas de acabamentos. 

3.2. Aplicar métodos e técnicas 

de restauração de 

revestimentos. 

 

4.1. Aplicar normas técnicas na 

elaboração de revestimento 

de piso, parede e teto. 

 

1. Aplicabilidade das 

ferramentas e equipamentos 

em sistemas de acabamentos, 

conforme normas de utilização 

 

2. Revestimento de parede: 

• argamassados: 

o taliscas, mestras, 

emassamento, 

sarrafeamento, 

desempeno, normas 

gerais para execução 

• cerâmicos: 

o finalidades, elementos 

de revestimento, 

normas gerais para 

execução e 

características técnicas 

importantes das peças 

cerâmicas 

• outros: 

o madeira, aço, pedra, etc 

 

3. Revestimento de piso – 

pavimentação: 

• classificação quanto ao tipo 

de material: 

o características e 

campos de aplicação 

• cuidados na execução de 

pavimentações; 

• tipos de pisos; 

• sequências dos 

procedimentos para a 

execução de contra piso 

 

4. Revestimento de teto: 

• tipos de forro: 

o laje aparente, 

argamassado sobre 

laje, madeira, gesso, 

PVC, metálicos e fibras 

 

5. Produtos de acabamentos e 

respectivas técnicas de 

aplicação: 
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• tintas, vernizes e texturas: 

o tipos, qualidade, 

preparação da 

superfície, esquema de 

pintura, cuidados na 

aplicação das tintas, 

condições ambientais 

durante a aplicação 

 

6. Normas técnicas específicas 

para sistemas de 

acabamentos 

 

7. Técnicas de recuperação e 

manutenção de sistemas de 

acabamento 

 

8. Técnicas de restauração de 

revestimentos 

 

9. Manifestações de patologias, 

aspectos, causas prováveis e 

reparos em revestimentos 

 

Carga Horária (Horas-aula) 

Teórica 00 
Prática em 
Laboratório* 

60 Total 60 Horas-aula 

Prática em 
Laboratório 

Teórica (2,5) 00 
Prática em 
Laboratório* 
(2,5) 

50 Total (2,5) 50 Horas-aula 

          * Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.8 do Plano de Curso. 

          ** Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas 
às competências. Para este componente curricular está prevista divisão de classes em turmas. 
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III.6 – ÉTICA E CIDADANIA ORGANIZACIONAL 

Função: Planejamento Ético e Organizacional 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Analisar os Códigos de 

Defesa do Consumidor, da 

legislação trabalhista, do 

trabalho voluntário e das regras 

e regulamentos organizacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Analisar procedimentos para a 

promoção da imagem 

organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Relacionar as técnicas e 

métodos de trabalho com os 

valores de cooperação, iniciativa 

e autonomia pessoal e 

organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Analisar a importância da 

responsabilidade social e da 

sustentabilidade na formação 

profissional e ética do cidadão. 

1.1 Interpretar a legislação 

trabalhista nas relações de 

trabalho. 

1.2 Interpretar o Código de 

Defesa do Consumidor nas 

relações  de consumo. 

1.3 Identificar o papel da 

legislação no exercício do 

trabalho voluntário. 

1.4 Identificar as regras e 

regulamentos nas práticas 

trabalhistas das organizações 

 

2.1 Identificar o contexto de 

aplicação dos procedimentos na 

organização e adequá-los, 

considerando os critérios dos 

órgãos reguladores do setor de 

atuação. 

2.2 Discernir ameaças que 

possam comprometer a 

organização. 

2.3 Potencializar as 

oportunidades que impactem na 

imagem da organização e 

resultem em novas relações de 

negócios e parcerias. 

 

3.1 Respeitar as diferenças 

individuais e regionais dos 

colaboradores no âmbito 

organizacional. 

3.2 Identificar valores e 

encorajar as manifestações de 

diversidades culturais e sociais. 

3.3 Utilizar técnicas de 

aprimoramento das práticas de 

convivência com todos os 

envolvidos no processo de 

construção das relações 

profissionais e de consumo. 

 

4.1 Identificar e respeitar as 

ações de promoção de direitos 

humanos. 

4.2 Aplicar procedimentos de 

1. Conceito do Código de 

Defesa do Consumidor.      

 

2. Fundamentos de Legislação 

Trabalhista e Legislação para o 

Autônomo. 

 

3. Normas e comportamento 

referentes aos regulamentos 

organizacionais. 

 

4. Imagem pessoal e 

institucional. 

 

5. Definições de trabalho 

voluntário 

• Lei Federal 9.608/98;  

• Lei Estadual nº 10.335/99;  

• Deliberações CEETEPS Nº1 

/2004. 

 

6. Definições e técnicas de 

trabalho 

• Gestão de autonomia 

(atribuições e 

responsabilidades): 

✓ de liderança; 

✓ em equipe. 

 

7. Código de ética nas 

organizações 

• Públicas; 

• Privadas. 

 

8. Cidadania, relações pessoais 

e do trabalho. 

 

9. Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, convenções e 

Direitos Humanos no Brasil. 

 

10. Economia criativa 

• Conceitos, estratégias e 

desenvolvimento. 

 

11. Respeito à diversidade 
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responsabilidade social e/ou 

sustentabilidade na área. 

4.3 Utilizar noções e estratégias 

de economia criativa para 

agregar valor cultural às práticas 

de sustentabilidade. 

cultural e social. 

 

12. Responsabilidade 

social/sustentabilidade 

• Procedimentos para 

área de “Edificações”. 

Carga Horária (Horas-aula) 

Teórica 40 
Prática em 
Laboratório* 

00 Total 40 Horas-aula 

 

Teórica (2,5) 50 
Prática em 
Laboratório* 
(2,5) 

00 Total (2,5) 50 Horas-aula 

         * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 
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III.7 – DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) EM 

EDIFICAÇÕES 

Função: Desenvolvimento e Gerenciamento de Projetos 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Planejar as fases de 

execução de projetos com base 

na natureza e na complexidade 

das atividades. 

 

 

 

 

 

2. Avaliar as fontes e recursos 

necessários para o 

desenvolvimento de projetos. 

 

 

 

 

 

3. Avaliar a execução e os 

resultados obtidos de forma 

quantitativa e qualitativa. 

1.1 Consultar diversas fontes de 

pesquisa: catálogos, manuais de 

fabricantes, glossários técnicos, 

entre outros. 

1.2 Comunicar ideias de forma 

clara e objetiva por meio de 

textos escritos e de explanações 

orais. 

 

2.1 Definir recursos necessários 

e plano de produção. 

2.2 Classificar os recursos 

necessários para o 

desenvolvimento do projeto. 

2.3 Utilizar de modo racional os 

recursos destinados ao projeto.  

 

3.1 Verificar e acompanhar o 

desenvolvimento do cronograma 

físico-financeiro. 

3.2 Redigir relatórios sobre o 

desenvolvimento do projeto. 

3.3 Construir gráficos, planilhas, 

cronogramas e fluxogramas. 

3.4. Organizar as informações, 

os textos e os dados, conforme 

formatação definida. 

1. Referencial teórico da pesquisa 

• Pesquisa e compilação de 

dados; 

• Produções científicas, 

entre outros. 

 

2. Construção de conceitos 

relativos ao tema do trabalho e 

definições técnicas 

• Definições dos termos 

técnicos e científicos 

(enunciados explicativos 

dos conceitos); 

• Terminologia (conjuntos 

de termos técnicos e 

científicos próprios da 

área técnica); 

• Simbologia, entre outros. 

 

3. Escolha dos procedimentos 

metodológicos 

• Cronograma de 

atividades; 

• Fluxograma do processo. 

 

4. Dimensionamento dos recursos 

necessários para execução do 

trabalho 

 

5. Identificação das fontes de 

recursos 

 

6. Organização dos dados de 

pesquisa 

• Seleção; 

• Codificação; 

• Tabulação. 

 

7. Análise dos dados 

• Interpretação; 

• Explicação; 

• Especificação. 

 

8. Técnicas para elaboração de 
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relatórios, gráficos, 

histogramas 

 

9. Sistemas de gerenciamento de 

projeto 

 

10. Formatação de trabalhos 

acadêmicos 

Observação 

A apresentação descrita deverá prezar pela organização, clareza e domínio na abordagem do tema. Cada 

habilitação profissional definirá, por meio de regulamento específico, dentre os “produtos” a seguir, qual 

corresponderá à apresentação escrita do TCC, a exemplo de: Monografia; Protótipo com Manual Técnico; 

Maquete com respectivo Memorial Descritivo; Artigo Científico; Projeto de Pesquisa; Relatório Técnico. 

Carga Horária (Horas-aula) 

Teórica 00 
Prática em 
Laboratório* 

60 Total 60 Horas-aula 

Divisão de 
Turmas 

Teórica (2,5) 00 
Prática em 
Laboratório* 
(2,5) 

50 Total (2,5) 50 Horas-aula 

          * Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.8 do Plano de Curso. 

          ** Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 
competências. Para este componente curricular está prevista divisão de classes em turmas. 


