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I - JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS
a) Justificativa
A indústria metalúrgica no Estado de São Paulo
A indústria metalúrgica ocupa posição de destaque no cenário econômico nacional e paulista,
com vasta cadeia produtiva dos segmentos ligado à metalurgia, usinagem e produção de
manufaturados metálicos, sendo a base de outras atividades relevantes para o país, como a
indústria automobilística, construção civil e bens de capital.
Segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), o complexo da metalurgia
se divide em dois segmentos:




Metalurgia básica, conhecida como metalurgia primária, que incorpora os processos de
beneficiamento de minérios, extração de seus metais e produção de produtos semiacabados, obtidos por solidificação, chamados lingotes (placas; tarugos etc.);
Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos, que responde pela
maior parcela do emprego e abrange a produção de estruturas metálicas e obras de
caldeiraria pesada, de tanques, caldeiras e reservatórios, forjaria, estamparia, metalurgia
do pó e serviços de tratamento de metais, além de artigos de cutelaria, serralheria e
ferramentas manuais.

Em 2014, a indústria metalúrgica registrou participação de 1,5% do PIB brasileiro e 5,6% do PIB
da Indústria. As exportações de produtos da transformação dos metálicos (incluídos os compostos
químicos), em 2014, registraram aumento de 8,4%, assim como as importações do mesmo
segmento.
Vale lembrar que, no complexo da metalurgia, o segmento de siderurgia vem apresentando boas
perspectivas de novos investimentos, em face do aumento de percentuais de utilização da
capacidade instalada muito próximos do limite técnico- operacional, como se vem observando no
setor de bens intermediários, de maneira geral.
Dados do mercado de trabalho formal de São Paulo (RAIS 2015), apurados pelo Ministério do
Trabalho e Emprego - (MTE), registram contingente de cerca de 240 mil trabalhadores na indústria
metalúrgica.
Assim como os demais setores da indústria, a indústria metalúrgica vem se modernizando através
da automação e controle dos processos, o que exige dos profissionais da área um perfil
profissional alinhado com estas mudanças.
Neste cenário, a Faculdade de Tecnologia SENAI Nadir Dias de Figueiredo, reúne competência
e condições para oferecer formação tecnológica para a indústria metalúrgica, ciente de que a
formação profissional é um dos melhores instrumentos para a inclusão social e a geração de
trabalho e renda.

Objetivos
O Curso Superior de Tecnologia em Processos Metalúrgicos tem por objetivo formar
profissionais capazes de planejar, operacionalizar e supervisionar processos metalúrgicos,
considerando materiais, equipamentos, tecnologia, a qualidade, segurança e saúde
ocupacional, o meio ambiente, segundo a legislação e normas vigentes.

II - REQUISITOS DE ACESSO

A inscrição e a matrícula no Curso Superior de Tecnologia em Processos Metalúrgicos estão
abertas a candidatos que comprovem a conclusão do ensino médio ou equivalente e
aprovação em processo seletivo.

III - PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

Eixo Tecnológico : Controle e processos industriais
Segmento Tecnológico: Metalurgia
Habilitação: Tecnólogo em Processos Metalúrgicos
I - COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS

Competência Geral
Planejar, operacionalizar e supervisionar processos metalúrgicos, considerando
materiais, equipamentos, tecnologia, qualidade, segurança e saúde ocupacional e
meio ambiente, segundo a legislação e normas vigentes.

Relação das Unidades de Competência
Unidade de Competência 1: Planejar processos metalúrgicos, considerando materiais,
equipamentos, tecnologia, qualidade, segurança e saúde ocupacional e meio ambiente,
segundo a legislação e normas vigentes.
Unidade de Competência 2: Operacionalizar processos metalúrgicos, considerando
materiais, equipamentos, tecnologia, qualidade, segurança e saúde ocupacional e meio
ambiente, segundo a legislação e normas vigentes.
Unidade de Competência 3: Supervisionar processos metalúrgicos, considerando
materiais, equipamentos, tecnologia, qualidade, segurança e saúde ocupacional e meio
ambiente, segundo a legislação e normas vigentes.

3

Unidade de Competência nº 1:

Planejar processos metalúrgicos, considerando materiais, equipamentos, tecnologia,
qualidade, segurança e saúde ocupacional e meio ambiente, segundo a legislação e
normas vigentes.
Elementos de
Competência

Padrões de Desempenho

1.1 - Identificar requisito
do cliente.

1.1.1 Definindo os processos de fabricação do produto / serviço.
1.1.2 Aplicando as normas do produto / serviço.
1.1.3 Identificando os requisitos de qualidade do produto /
serviço.
1.1.4 Avaliando os impactos na saúde e no Meio Ambiente.
1.1.5 Identificando características do produto / serviço.
1.1.6 1.1.6 Estabelecendo a logística do produto / serviço.
1.1.7 Estimando o custo do produto/ serviço.
1.1.8 Avaliando o prazo do cliente.
1.1.9 Prevendo ações de pós venda.

1.2 - Estabelecer o fluxo
de produção

1.2.1 - Ponderando recursos disponíveis e necessários.
1.2.2 - Avaliando a aplicação de inovações tecnológicas.
1.2.3 - Estimando custo de produção.
1.2.4 - Atendendo as especificações do produto.
1.2.5 - Selecionando o processo.
1.2.6 Alocando recursos (etapas e responsabilidades).
1.2.7 - Atendendo os requisitos do pedido (tempo, preço, etc.).
1.2.8 - Analisando criticamente os requisitos do pedido.

1.3 - Identificar recursos

1.3.1 - Avaliando a capacidade instalada.
1.3.2 - Avaliando a capacidade necessária.
1.3.3 - Avaliando as inovações tecnológicas.
1.3.4 - Avaliando o recursos humanos.
1.3.5 - Considerando os recursos materiais.
1.3.6 - Capacitando recursos humanos.
1.3.7 - Avaliando recursos financeiros.

1.4 - Elaborar cronograma 1.4.1 - Elaborando planilhas e gráficos.
1.4.2 - Estabelecendo prazos.
1.4.3 - Tomando decisões.
1.4.4 - Avaliando impactos internos e externos.
1.4.5- Definindo pontos de controle.
1.5 - Definir sistemas de
controle

1.5.1 - Assegurando os padrões estabelecidos.
1.5.2 - Elaborando planos de controle.
1.5.3 - Selecionando ferramentas de estatística.
1.5.4 - Resgatando o histórico do processo.
1.5.5 - Estabelecendo metas.
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Unidade de Competência nº 2:

Operacionalizar processos metalúrgicos, considerando materiais, equipamentos,
tecnologia, qualidade, segurança e saúde ocupacional e meio ambiente, segundo a
legislação e normas vigentes.
Elementos de
Competência

Padrões de Desempenho

2.1 - Disponibilizar recursos 2.1.1 Identificando os recursos necessários (disponíveis e
necessários
indisponíveis).
2.1.2 Atendendo normas e a legislação vigente.
2.1.3 Alocando os recursos disponíveis.
2.1.4 Providenciando os recursos necessários.

2.2 - Executar processos de 2.2.1 Atendendo normas e legislação vigente.
produção
2.2.2 Avaliando os riscos.
2.2.3 Mitigando os riscos.
2.2.4 Participando de programas de segurança.
2.2.5 Elaborando procedimentos operacionais.
2.2.6 Elaborando plano de manutenção.
2.2.7 Estabelecendo relações interpessoais.
2.3 - Controlar processos de 2.3.1 Elaborando procedimentos para qualidade.
produção.
2.3.2 Medindo resultados.
2.3.3 Aplicando ferramentas estatísticas.
2.3.4 Avaliando resultados.
2.4 - Avaliar resultados dos
processos

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4

Identificando problemas.
Atuando na causa do problema.
Melhorando procedimentos.
Melhorando os processos.
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Unidade de Competência nº 3:

Supervisionar processos metalúrgicos, considerando materiais, equipamentos,
tecnologia, qualidade, segurança e saúde ocupacional e meio ambiente, segundo a
legislação e normas vigentes.
Elementos de
Competência

Padrões de Desempenho

3.1 - Coordenar o
3.1.1 Sistematizando controle.
processos metalúrgicos 3.1.2 Padronizando processos.
3.1.3 Cumprindo normas técnicas.
3.1.4 Interferindo nas etapas do processo.
3.1.5 Criando alternativas específicas no processo.
3.1.6 Desenvolvendo melhorias.
3.1.7 Estabelecendo a logística apropriada.
3.1.8 Aplicando técnicas de controle e de desempenho.
3.1.9 Respeitando o cronograma estabelecido.
3.2 - Coordenar
equipes de trabalho

3.2.1 Desenvolvendo trabalhos em equipe.
3.2.2 Exercendo liderança.
3.2.3 Avaliando as necessidades de treinamento.
3.2.4 Motivando equipes de trabalho.
3.2.5 Desenvolvendo princípios e valores éticos.
3.2.6 Aplicando programas de melhoria.
3.2.7 Administrando conflitos.
3.2.8 Estabelecendo metas.
3.2.9 Desenvolvendo técnicas de comunicação (oral, escrita,
gráfica e visual).
3.2.10 Aplicando técnicas de controle e de desempenho.

3.3 – Assegurar

3.3.1 Controlando a produtividade.
3.3.2 Atuando em problemas de qualidade.
3.3.3 Cumprindo especificações e planos de controle.
3.3.4 Estabelecendo parâmetros de produção.
3.3.5 Controlando parâmetros de produção.
3.3.6 Participando no desenvolvimento (novos produtos /
processos).
3.3.7 Atuando no pós venda.

adequação aos
requisitos do cliente
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3.4 - Assegurar
padrões de saúde,
segurança e meio
ambiente.

3.5 - Coordenar
programas de
manutenção

3.4.1 Cumprindo a legislação e normas vigentes.
3.4.2 Atendendo especificações de práticas internacionais de
domínio da empresa.
3.4.3 Realizando auditorias de segurança, saúde ocupacional e
meio ambiente.
3.4.4 Cumprindo programas de segurança, saúde ocupacional e
meio ambiente.
3.4.5 Avaliando impactos ambientais.
3.4.6 Atuando em projetos de coleta seletiva.
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4

Elaborando planos de manutenção.
Elaborando cronograma de manutenção.
Desenvolvendo planos de ação.
Participando da implementação da manutenção.

3.5.5 Aplicando técnicas de controle e de desempenho.
3.5.6 Avaliando custos de manutenção.
3.5.7 Avaliando problemas de logística.
3.6 - Definir técnicas de 3.6.1 Selecionando equipamentos.
controle nas etapas de 3.6.2 Selecionando métodos e técnicas de análise.
processo
3.6.3 Interpretando resultados.
3.6.4 Criando alternativas específicas no processo.
3.6.5 Desenvolvendo melhorias.
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IV - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
a) Estrutura do Curso Superior de Tecnologia em Processos Metalúrgicos
Quadro de Organização Curricular do Curso
LEGISLAÇÃO

ANOS

CARGA TOTAL

UNIDADES CURRICULARES
1º

2º

3º

DESENHO TÉCNICO

120

120

FÍSICA GERAL

120

120

METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO

80

80

MATEMÁTICA

200

200

PROCESSOS METALÚRGICOS

1040

METALURGIA GERAL

Resolução CNE no 3/2002.

Decreto Federal no 5154/04

80

80

FUNDIÇÃO

320

320

TRATAMENTO TÉRMICO

120

120

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE/TEF/COR

120

120

SOLDAGEM

200

200

CONFORMAÇÃO MECÂNICA

120

120

USINAGEM

Lei Federal no 9394/96

AULA

80

80

QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA

200

200

FENOMENOS DE TRANSPORTE

80

80

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS

80

80

METALURGIA FÍSICA

80

80

ENSAIOS METALÚRGICOS

280
METALOGRAFIA

100

ENSAIOS MECÂNICOS

100

END

80

FISICO-QUÍMICA METALÚRGICA

80

80

PROJETOS METALÚRGICOS

200

200

GESTÃO DE RECURSOS E PROCESSOS

160

160

ANÁLISE DE FALHAS

80

80

SELEÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

80

80

TOTAL DE AULAS

960

960

960

2880

TOTAL DE HORAS

800

800

800

2400

Estágio Supervisionado

4OO

TOTAL DE HORAS DO CURSO

2800
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Em atendimento ao §2º do art. 3º do Decreto nº 5.626/2005, a organização curricular do Curso
Superior de Tecnologia em Processos Metalúrgicos prevê o desenvolvimento da unidade
curricular optativa de Libras - Língua Brasileira de Sinais, para ser ofertada na modalidade
não presencial, com duração de 60 horas.

b) Ementa de conteúdos

Considerando a metodologia de formação para o desenvolvimento de competências, a
ementa de conteúdos apresenta, para o desenvolvimento de cada componente curricular,
os fundamentos técnicos e científicos ou as capacidades técnicas, as capacidades sociais,
metodológicas e organizativas e os conhecimentos a estes relacionados.
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UNIDADE CURRICULAR: DESENHO TÉCNICO
UNIDADES DE COMPETÊNCIA: UC1, UC2 e UC3
OBJETIVO: Ler e interpretar desenho na elaboração ou execução de um produto por qualquer processo metalúrgico
COMPETÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.

CONHECIMENTOS

BÁSICAS

DE GESTÃO

(Fundamentos técnicos e científicos)

(capacidades sociais, metodológicas e organizativas)

Ler e interpretar normas; desenhos técnicos e
especificações;
Ler e interpretar a legislação pertinente aos
processos metalúrgicos;
Aplicar softwares para desenho técnico;
Ter domínio de perspectivas; simbologias;
sistemas de medida;
Identificar recursos disponíveis e necessários.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ser observador;
Ser cuidadoso;
Ser pró-ativo;
Ser responsável;
Ter visão sistêmica;
Seguir normas e procedimentos
Argumentar tecnicamente;
Trabalhar em equipe;
Ter consciência prevencionista em relação à
saúde ocupacional; segurança e meio ambiente;
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Noções preliminares;
Formato de papel e legendas;
Escala
Desenho projetivo:
Normas européias (1º diedro) e normas americanas (3º diedro);
Estudo da obtenção das vistas (tipos principais);
Projeção axiométrica ortogonal (perspectiva isométrica);
Simbologia de materiais e acabamento;
Cortes:
Métodos para corte;
Tipos de corte;
Omissão de corte;
Introdução ao projeto auxiliado por computador (CAD; CAE CAM):
Sistemas de desenho por computador;
Desenho auxiliado por computador (CAD);
Desenho de conjuntos:
Elementos padronizados de máquinas;
Tolerância dimensional e geométrica;
Planificação.

UNIDADE CURRICULAR: FÍSICA GERAL
UNIDADES DE COMPETÊNCIA: UC1, UC2 e UC3
OBJETIVO: Compreender os conceitos físicos e de eletricidade básica visando à análise de problemas práticos na área de processamento de metais
COMPETÊNCIAS

1.
2.
3.
4.

CONHECIMENTOS

BÁSICAS

DE GESTÃO

(Fundamentos técnicos e científicos)

(capacidades sociais, metodológicas e organizativas)

Ter domínio sobre os fundamentos da física

Ser observador;
Ser organizado;
Ser paciente;
Ser detalhista;
Ser crítico;
Ser analítico;
Ser pró-ativo;
Ser responsável;
Ter visão sistêmica;
Saber ouvir;
Manter relacionamento interpessoal;
Manter comunicação;
Ser atualizado;
Tomar decisões;
Prever conseqüências;
Seguir normas e procedimentos
Argumentar tecnicamente;
Trabalhar em equipe;
Ter consciência prevencionista em relação à
saúde ocupacional; segurança e meio ambiente;
20. Ter concentração;
21. Ter flexibilidade;
22. Ter iniciativa;
Ter liderança

1.
Interpretar grandezas físicas escalares e vetoriais. 2.
3.
Ter domínio das unidades do Sistema
4.
Internacional de unidades.
5.
Ter domínio sobre as técnicas de
6.
conversão de unidades de medidas de
7.
diferentes sistemas.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Termodinâmica:
Temperatura e dilatação;
Calor e medidas de calor;
Transmissão de calor;
Propriedades térmicas da matéria;
Leis da termodinâmica;
Fenômenos ondulatórios:
Propagação de ondas e suas características.
Forças e equilíbrio:
Composição de forças, momento;
Condições de equilíbrio de ponto material e corpos extensos.
Eletricidade básica:
Corrente elétrica;
Tensão elétrica,
Circuitos elétricos;
1ª e 2ª lei de Ohm;
Potência elétrica;
Eletromagnetismo;
Forças magnéticas sobre condutores de corrente;
Campo magnético de uma corrente;
Força eletromotriz induzida;
Propriedades magnéticas da matéria,
Aplicação do eletromagnetismo.

UNIDADE CURRICULAR: METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÌFICO
UNIDADES DE COMPETÊNCIA: UC1, UC2 e UC3
OBJETIVO: Desenvolver o pensamento científico tornando possível a estruturação e elaboração de projetos e trabalhos acadêmicos.
COMPETÊNCIAS

1.

CONHECIMENTOS

BÁSICAS

DE GESTÃO

(Fundamentos técnicos e científicos)

(capacidades sociais, metodológicas e organizativas)

Identificar um texto científico,
reconhecendo suas partes, bem como
objetivo, justificativa, método utilizado,
análise dos resultados e principais
contribuições.
2. Distinguir o conhecimento científico do comum.
3. Identificar os principais métodos científicos
(indutivo e dedutivo).
4. Diferenciar o método indutivo do dedutivo.
5. Distinguir os tipos de produção científica em
trabalho de conclusão de curso, dissertação,
tese e artigo acadêmico.
6. Diferenciar um projeto de pesquisa de um
relatório de pesquisa.
7. Investigar fontes eletrônicas fidedignas de
informações para estudos acadêmicos.
8. Selecionar fontes de pesquisa.
9. Desenvolver pesquisa bibliográfica sobre um
tema específico.
10. Identificar livros raízes sobre um
determinado tema específico.
11. Delimitar um tema de pesquisa de uma
determinada área de estudo.
12. Justificar um tema de pesquisa com base no
estado da
Técnica da área de interesse.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Ser observador;
Ser organizado;
Ser paciente;
Ser detalhista;
Ser crítico;
Ser analítico;
Ser pró-ativo;
Ser responsável;
Ter visão sistêmica;
Saber ouvir;
Manter relacionamento interpessoal;
Manter comunicação;
Ser atualizado;
Tomar decisões;
Prever conseqüências;
Seguir normas e procedimentos
Argumentar tecnicamente;
Trabalhar em equipe;
Ter consciência prevencionista em relação à
saúde ocupacional; segurança e meio ambiente;
Ter concentração;
Ter flexibilidade;
Ter iniciativa;
Ter liderança
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Conhecimento científico e conhecimento comum:
Ciência;
Métodos científicos:
Indutivo;
Dedutivo;
Pesquisa científica:
Tipos de produção científica;
Trabalho de conclusão de curso;
Dissertação;
Tese;
Artigos (revistas e congressos); Fontes de informação para estudos
acadêmicos:
Banco de teses;
Portais;
Sites acadêmicos;
Revistas;
Anais de congressos
Projeto de Pesquisa e relatório de pesquisa
Características e partes;
Introdução;
Objetivos;
Justificativa;
Referencial teórico;
Metodologia (materiais e métodos);
Análise de dados (aplicável somente em relatórios de pesquisa);
Conclusão (aplicável somente em relatórios de pesquisa);

UNIDADE CURRICULAR: METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÌFICO
UNIDADES DE COMPETÊNCIA: UC1, UC2 e UC3
OBJETIVO: Desenvolver o pensamento científico tornando possível a estruturação e elaboração de projetos e trabalhos acadêmicos.
COMPETÊNCIAS
CONHECIMENTOS

BÁSICAS

DE GESTÃO

(Fundamentos técnicos e científicos)

(capacidades sociais, metodológicas e organizativas)

13. Propor um projeto de pesquisa, coerente e
factível, estruturando suas partes e
respeitando as regras vigentes.
14. Desenvolver uma pesquisa acadêmica,
incluindo a coleta e análise dos dados.
15. Elaborar textos, planilhas, gráficos e
apresentações via software.
16. Compor uma introdução coerente com a
proposta de estudo.
17. Desenvolver objetivos (geral e específicos) de
pesquisa factíveis.
18. Elaborar paráfrases, visando construir um
referencial teórico consistente sobre o tema de
estudo.
19. Aplicar as regras de citação.
20. Desenhar uma proposta metodológica para a
pesquisa, condizente com o objetivo geral.
21. Estruturar um relatório de pesquisa visando
apresentar os resultados de um estudo
científico.
22. Elaborar um referencial bibliográfico
utilizando as normas vigentes.
23. Utilizar as normas vigentes de formatação
de trabalhos acadêmicos.

Produção do Projeto de pesquisa
Elaboração de relatórios via software de edição de textos;
Elaboração de gráficos e tabelas via software de planilha
eletrônica;
Elaboração de apresentação via software de edição de slides.
Citações
Definições e normas;
Diretas;
Indiretas
Normas de apresentação do trabalho acadêmico
Referencial bibliográfico;
Quadros, tabelas e figuras;
Formatação geral;
Resumo e palavras chave.
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UNIDADE CURRICULAR: MATEMÁTICA
UNIDADES DE COMPETÊNCIA: UC1, UC2 e UC3
OBJETIVO: Compreender os conceitos matemáticos visando à análise de problemas práticos na área de processamento de metais.
COMPETÊNCIAS
BÁSICAS
(Fundamentos técnicos e científicos)
1.
2.
3.
4.
5.

Realizar operações com vetores
Aplicar fundamentos de matemática financeira;
Ter domínio sobre técnicas estatísticas;
Ter domínio de cálculo diferencial e integral
Ter domínio sobre utilização de planilhas e
gráficos;

CONHECIMENTOS

DE GESTÃO
(capacidades sociais, metodológicas e organizativas)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Ser observador;
Ser cuidadoso;
Ser organizado;
Ser paciente;
Ser detalhista;
Ser crítico;
Ser analítico;
Ser pró-ativo;
Ser responsável;
Ter visão sistêmica;
Saber ouvir;
Manter relacionamento interpessoal;
Manter comunicação;
Ser atualizado;
Tomar decisões;
Prever conseqüências;
Seguir normas e procedimentos
Solucionar problemas;
Administrar conflitos;
Negociar;
Argumentar tecnicamente;
Trabalhar em equipe;
Ter consciência prevencionista em relação à
saúde ocupacional; segurança e meio ambiente;
Ter concentração;
Ter flexibilidade;
Ter iniciativa;
Ter liderança
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Cálculo diferencial e integral:
Revisão de números; Tipos de funções: Funções de 1 e 2 º Grau;
Variáveis de algoritmos, Divisões polinômios; Sistemas Lineares,
Matrizes e Determinantes; Trigonometria; Logaritmos; Álgebra;
Potenciação e radiciação; Limite e continuidade; Derivada; Aplicações
da derivada; Tabelas de derivação; Introdução à integração; Métodos de
integração; Aplicação da integral definida;
Tabelas de derivação e integração.
Cálculo numérico:
Análise de erros; Solução de equações de uma variável;
Interpolação e aproximação polinomial; Integração e diferenciação
numérica; Solução numérica de problemas com valor inicial;
Métodos diretos para a solução de sistemas lineares; Métodos iterativos
para a solução de sistemas lineares; Solução de sistemas de equações
não lineares; Solução de equações diferenciais ordinárias; Solução de
equações diferenciais parciais.
Geometria analítica:
Vetores; dependência linear; bases; coordenadas; produtos escalar,
vetorial e misto; coordenadas no espaço; Equações de reta e plano;
Geometria plana; Figuras planas; Cálculo de área.
Geometria espacial:
Primas; Pirâmide; Cilindro; Cone e esfera; Cálculo de volume;
Estatística:
Probabilidade; População e amostra; Séries e gráficos estatísticos;
Distribuição de frequência; Medidas de posição (média; moda;
separatrizes); Medidas de dispersão ou de variabilidade (amplitude
total; Desvio médio; variância; Desvio padrão e coeficiente de
variação); Medidas de assimetria e curtose; probabilidade; Modelos
binomial e normal; correlação e regressão.

UNIDADE CURRICULAR: MATEMÁTICA
UNIDADES DE COMPETÊNCIA: UC1, UC2 e UC3
OBJETIVO: Compreender os conceitos matemáticos visando à análise de problemas práticos na área de processamento de metais.
COMPETÊNCIAS

CONHECIMENTOS
BASICAS

(Fundamentos técnicos e científicos)

DE GESTÃO
(capacidades sociais, metodológicas e organizativas)

Matemática financeira:
Sistema de capitalização simples; Juro; Taxas de juro; Critérios de
capitalização dos juros; Montante e capital; Taxa proporcional e taxa
equivalente; Sistema de capitalização composta; Fórmulas usuais de
juros compostos; Taxas equivalentes; Taxa nominal e taxa efetiva;
O fracionamento do prazo e a equivalência financeira em juros
compostos; Descontos; desconto simples; Desconto composto;
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UNIDADE CURRICULAR: QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA
UNIDADES DE COMPETÊNCIA: UC1, UC2 e UC3
OBJETIVO: Identificar os conceitos básicos e as técnicas de análise qualitativas e quantitativas visando dar suporte à caracterização de materiais metálicos.
COMPETÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

CONHECIMENTOS

BÁSICAS

DE GESTÃO

(Fundamentos técnicos e científicos)

(capacidades sociais, metodológicas e organizativas)

Aplicar conhecimentos de ciências exatas
(Matemática; física; química).
Ter domínio em Atomística;
Reconhecer Ligações químicas;
Preparar soluções para as análises químicas;
Aplicar conceitos de estequiometria nas equações
químicas;
Compreender os conceitos de cinética química;
Aplicar os conceitos de equilíbrio químico;
Interpretar os conceitos de Eletroquímica;
Reconhecer uma função orgânica;
Aplicar as técnicas de análise metálicas.
Elaborar relatórios técnicos;
Interpretar gráficos;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ser organizado;
Ser pró-ativo;
Ser responsável;
Ter visão sistêmica;
Seguir normas e procedimentos
Argumentar tecnicamente;
Trabalhar em equipe;
Ter consciência prevencionista em relação à
saúde ocupacional; segurança e meio ambiente;
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Atomística:
Elemento químico; Número atômico; Número de massa; Isótopos,
Isóbaros, Isótonos, Funções Inorgânicas: ácidos, bases, sais, óxidos e
peróxidos.
Ligações Químicas:
Símbolos de Lewis; Ligação iônica; Fatores que influem na formação
dos compostos iônicos; Ligação covalente; Ordem de ligação e
algumas propriedades da ligação química; Moléculas polares e
eletronegatividade; Oxidação e redução; Números de oxidação.
Soluções:
Tipos de soluções;
Concentração e unidades de concentração;
Processo de dissolução em soluções líquidas;
Solubilidade e temperatura;
Efeito da pressão sobre a solubilidade;
Soluções de eletrólitos.
Estequiometria:
Mol; Peso molecular; Fórmula; Fórmulas químicas; Fórmula empírica;
Fórmulas moleculares; Balanceamento das equações químicas;
Cálculos baseados nas equações químicas; Cálculos com reagentes
limitantes; Rendimento teórico e centesimal; Concentração molar.
Cinética química: Velocidade da reação e sua medida; Leis da
velocidade; Concentração e tempo; teoria das colisões; Mecanismos
de reação; Colisões efetivas; Teoria do estado de transição; Complexo
ativado; catálise.

UNIDADE CURRICULAR: QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA
UNIDADES DE COMPETÊNCIA: UC1, UC2 e UC3
OBJETIVO: Identificar os conceitos básicos e as técnicas de análise qualitativas e quantitativas visando dar suporte à caracterização de materiais metálicos.
COMPETÊNCIAS
CONHECIMENTOS

BÁSICAS

DE GESTÃO

(Fundamentos técnicos e científicos)

(capacidades sociais, metodológicas e organizativas)

Equilíbrio Químico:
O estado de equilíbrio; Abordagem do equilíbrio; Princípio de Ler
Chatelier; Expressão da lei da ação das massas; Constante de
equilíbrio; Processos elementares; Reações de múltiplas etapas;
Equação de Van’t hoff; Cálculos de equilíbrio; Constante de
dissociação para ácidos e bases fracas; Dissociação da água;
Hidrólise; Indicadores e titulação; Tampões. Ligações Químicas:
Símbolos de Lewis;
Eletroquímica:
Condução metálica e eletrolítica; Eletrólise; Aspectos quantitativos da
eletrólise; Pilhas galvânicas; Potenciais de pilhas; Potenciais de
redução; Espontaneidade das reações de oxi-redução; Constantes de
equilíbrio termodinâmico; Efeito da concentração sobre o potencial de
pilha; Aplicações da equação de Nernst.
Química Orgânica:
Funções orgânicas; Classificação; Polímeros.
Química analítica:
Quantitativa: Técnicas de análise, Carbono, Silício, Manganês;
Fósforo; Enxofre; Níquel; Molibdênio; Cromo; etc. em aços e Ferro
fundido.
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UNIDADE CURRICULAR: PROCESSOS METALÚRGICOS
UNIDADE DE COMPETÊNCIA: UC2
OBJETIVO: Operacionalizar os principais processos metalúrgicos de produção com vistas à obtenção de produtos básicos, semimanufaturados e de consumo,
elaborados em metais diversos.
COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS
(capacidades técnicas)

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Interpretar especificações técnicas do
produto/serviço
Definir as normas de saúde e meio ambiente
vigentes
Avaliar o atendimento das normas vigentes de
saúde e meio ambiente
Identificar normas técnicas de controle de
produção
Definir as necessidades de segurança, saúde
ocupacional e proteção ambiental das novas
tecnologias
Identificar as necessidades de controle de
processo
Definir densidade de corrente para cada tipo de
revestimento;
Conhecer a terminologia dos processos
metalúrgicos;
Identificar as necessidades de validação dos
processos metalúrgicos;
Definir parâmetros de processos metalúrgicos
Estabelecer a documentação técnica dos
processos metalúrgicos;
Elaborar relatórios técnicos;
Direcionar equipamentos, máquinas e instrumentos
de acordo com o produto /serviço;
Identificar recursos do controle de qualidade;
Dedicar pessoal qualificado para a
operacionalização dos processos direcionar
equipamentos, máquinas e instrumentos de acordo
com o produto/serviço

DE GESTÃO
(capacidades sociais, metodológicas e organizativas)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ser organizado
Ser responsável
Prever consequências
Seguir normas e procedimentos
Argumentar tecnicamente
Trabalhar em equipe
Ter consciência prevencionista em relação à
saúde ocupacional, segurança e meio
ambiente
Ter visão sistêmica
Ser organizado
Ser crítico
Ser analítico
Ter visão sistêmica
Manter comunicação
Ser atualizado
Tomar decisões
Ter concentração
Ter flexibilidade
Ter iniciativa
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CONHECIMENTOS
Metalurgia extrativa:
Fundamentos de mineralogia e geologia; Materiais Cerâmicos;
Nomenclatura, classificação e origem das Rochas; Propriedades
Físicas, Químicas e Mecânicas dos Minerais.
Fundamentos da Metalurgia Extrativa:
Objetivo Histórico, Evolução, Estratificação por tipo de Minério
Fundamentos de beneficiamento de minérios:
Desmonte, transporte, redução de tamanho, britagem; Cominação
secundária, terciária, moagem e peneiramento; Métodos de
concentração: gravimetria, meio denso, mesa gravimétrica,
magnetismo e gigagem; Flotação.
Principais Equipamentos de Beneficiamento de Minérios:
Britadores, rebritadores, moinhos e peneiras; Custos Operacionais.
Metalurgia Extrativa do Alumínio:
Mineração da Bauxita - sumário mineral; Processo de Obtenção da
Alumina: Processo Bayer, subprodutos; Processo de Obtenção do
Alumínio Primário: Eletrólise da Alumina, subprodutos;
Metalurgia Extrativa do Cobre - Processos Pirometalúrgicos:
Mineração da Calcopirita, cominuição e obtenção do concentrado de
cobre - sumário minera; Processo de Ustulação do concentrado –
subprodutos; Processo de Obtenção do Matte - equipamentos e
subprodutos; Processo de Conversão - obtenção do cobre Blister –
subprodutos; Processo de Refino - obtenção do cobre tenaz –
subprodutos; Processo de Refino Eletrolítico - Cátodos de Cobre;
Processos Hidrometalúrgicos:
Lixiviação em pilhas; Concentração da solução de cobre - Extração
por solvente; outros processos – cementação.
Aços e Ferros Fundidos:
Tipos; Classificação e propriedades; Metalurgia Extrativa do Ferro:

UNIDADE CURRICULAR: PROCESSOS METALÚRGICOS
UNIDADE DE COMPETÊNCIA: UC2
OBJETIVO: Operacionalizar os principais processos metalúrgicos de produção com vistas à obtenção de produtos básicos, semimanufaturados e de consumo,
elaborados em metais diversos.
COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS
(capacidades técnicas)

DE GESTÃO
(capacidades sociais, metodológicas e organizativas)

16. Compreender as formas de corrosão; Diferenciar
os tipos de corrosão em uma superfície metálica
a partir de análise do metal base;
17. Selecionar o tipo de pré--tratamento adequado
para cada substrato;
18. Analisar características das operações;
19. Elaborar procedimentos operacionais;
20. Implementar modificações nos procedimentos a
partir das soluções comprovadas da resolução
da causa do problema;
21. Avaliar procedimentos operacionais com relação
a impactos ambientais, segurança e saúde
ocupacional;
19. Interpretar especificações técnicas do
produto/serviço;
20. Definir material, máquinas, equipamentos e
ferramentas;
21. Identificar o processo metalúrgico adequado;
22. Definir parâmetros de processos metalúrgicos;
23. Especificar novos meios de produção, materiais,
tecnologia e equipamentos;
24. Identificar normas técnicas de controle de
produção;
25. Identificar as necessidades de validação
dos processos metalúrgicos;

CONHECIMENTOS
Ocorrência e mineração: sumário mineral; Preparação e concentração
do minério: sinterização, pelotização e preparação do sínter.
Introdução a Siderurgia:
Processo de obtenção do Coque: destilação do carvão mineral,
subprodutos; Processo de obtenção do Ferro Gusa - Altos Fornos e
equipamentos periféricos – subprodutos; Processos Alternativos de
Redução: Redução Direta, Midrex e HYL; Processo de obtenção do
aço: Aciaria LD, Metalurgia Secundária, processo RH; Processo de
obtenção do aço: Aciaria Elétrica; Processo de Lingotamento
contínuo e convencional
Fundição:
Introdução sobre fundição;
Modelação:
Conceitos de modelo e caixa de macho; Tipos de modelo, Materiais
para fabricação de modelos; Cálculos e métodos de fabricação de
modelos de fundição.
Areia de moldagem:
Classificação das areias de moldagem;
Ensaios:
Analíticos, Tecnológicos; Altas Temperaturas.
Sistemas de moldagem:
Areia sintética a verde; Areia Cura frio; Areia CO2; Areia Shell
Molding; Cera Perdida e Precisão; Moldes permanentes, Coquilha,
Fundição sob pressão;
Cálculo de canais e massalotagem
Gravidade, Sob pressão; Simulação com software;
Elaboração de ligas para fundição de metais não ferrosos
Ligas de Alumínio; Ligas de Cobre – Latão e Bronze; Ferro Fundido,
Aço; Normas de segurança, saúde ocupacional e de controle
ambiental
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UNIDADE CURRICULAR: PROCESSOS METALÚRGICOS
UNIDADE DE COMPETÊNCIA: UC2
OBJETIVO: Operacionalizar os principais processos metalúrgicos de produção com vistas à obtenção de produtos básicos, semimanufaturados e de consumo,
elaborados em metais diversos.
COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS
(capacidades técnicas)

DE GESTÃO
(capacidades sociais, metodológicas e organizativas)

CONHECIMENTOS
Transformação mecânica
Fundamentos teóricos; Teoria da elasticidade e da plasticidade;
Mecanismos de deformação plástica; Mecanismo de restauração
microestrutural: recuperação estática e dinâmica; recristalização
estática, dinâmica e metadinâmica; crescimento normal e anormal de
grãos; Heterogeneidades macroscópicas e microscópicas da
deformação plástica; Processos de deformação mecânica: laminação,
extrusão, trefilação, forjamento e estampagem; Descrição dos
processos e seus equipamentos; Produtos: propriedades e
aplicações, inovações tecnológicas; Qualidade dos produtos nos
diferentes processos; Caracterização e causas dos defeitos;
Aplicação de normas técnicas A metalurgia do pó, Simulação da
conformação mecânica.
Soldagem
Segurança na soldagem; Simbologia de soldagem; Metalurgia da
soldagem; Processos de soldagem: Oxigás, Eletrodos Revestidos,
TIG, MIG/MAG, Arame Tubular, Arco Submerso, Soldagem por
Resistencia, Plama, Explosão, Atrito, Feixe de elétrons, Laser e Pinos
Processos de brasagem
Maçarico. Forno, Imersão, Indução, Resistência e Infravermelho.
Documentação técnica de soldagem
EPS, RQPS, RQS, RSQ, Data Book e IEIS.
Normas de soldagem:
ABNT, AWS, ASME, API, EN e ISO
Consumíveis de soldagem; Controle da qualidade da soldagem;
Soldabilidade dos metais
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UNIDADE CURRICULAR: PROCESSOS METALÚRGICOS
UNIDADE DE COMPETÊNCIA: UC2
OBJETIVO: Operacionalizar os principais processos metalúrgicos de produção com vistas à obtenção de produtos básicos, semimanufaturados e de consumo,
elaborados em metais diversos.
COMPETÊNCIAS
CONHECIMENTOS

ESPECÍFICAS

DE GESTÃO

(capacidades técnicas)

(capacidades sociais, metodológicas e organizativas)

Tratamento térmico
Equipamentos e instalações para tratamento térmico; Diagramas de
fase e diagramas TTT; TT das ligas ferrosas; Tratamentos
termoquímicos e superficiais; Tratamento térmico de aços ferramenta
e aços inoxidáveis; TT de ligas não ferrosas (alumínio, cobre e super
ligas); Defeitos de tratamento térmico.
Tratamento de superfície
Introdução a Galvanoplastia; Tipos de equipamento para
galvanoplastia; Pré-tratamento superficial: Mecânicos e químicos;
Processos de revestimentos eletrolíticos: Cobreação, Niquelação,
Estanhagem, Zincagem e Anodização. Processos de Conversão:
Fosfatização de zinco e manganês. Controle analítico dos processos
galvânicos. Elaboração de elatórios técnicos e Impactos ambientais.
Corrosão
Mecanismos e formas de corrosão; Tipos de corrosão metálicas:
Uniforme ou generalizada; Galvânica; Pite; Filiforme; Seletiva
(Grafítica e Dezinsificação); Associada a mecânica dos fluídos
(Turbulência, Cavitação e Erosão); Associada a esforços mecânicos
(Atrito, Fadiga e Tensão); Corrosão a altas temperaturas e
Fragilização por Hidrogênio.
Usinagem
Máquinas e equipamentos convencionais e CNC; Usinagem:
definições, aplicações e parâmetros; Velocidade de corte, RPM,
fluidos de corte, ordem de execução;
Metrologia
Fundamentos teóricos; Sistema métrico e inglês; Instrumentos de
medição; Projetor de perfil; rugosímetro; tridimensional; traçador de
altura; Bloco padrão; Medição de erros geométricos, Forma e posição;
Conservação dos instrumentos; Medição de roscas e engrenagens.

21

UNIDADE CURRICULAR: FENÔMENOS DE TRANSPORTE
UNIDADES DE COMPETÊNCIA: UC1, UC2 e UC3
OBJETIVO: Compreender os mecanismos e as condições envolvidas no transporte de calor e massa de fluidos
COMPETÊNCIAS

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

BÁSICAS

DE GESTÃO

(Fundamentos técnicos e científicos)

(capacidades sociais, metodológicas e organizativas)

Ter domínio dos cálculos de viscosidade em
fluídos (líquidos e gasosos);
Ter domínio nas aplicações das Leis de Steven e
Pascal para cálculos de força e altura de colunas
de pressão;
Ter domínio para cálculos de vazão e Número de
Reynolds;
Ter domínio nos cálculos das Equações de
Bernoulli e Torricelli;
Aplicar os conhecimentos de estática e dinâmica
dos fluídos na melhoria dos processos
metalúrgicos (cálculo de canais para moldes à
gravidade e sob pressão);
Ter domínio nos cálculos das transferências de
calor nos regimes estacionário e não
estacionários;
Aplicar os conhecimentos de transferência de
calor nos regimes estacionários e estacionários
na melhoria dos processos metalúrgicos
(fundição, tratamento térmico e soldagem)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Ser observador;
Ser cuidadoso;
Ser organizado;
Ser detalhista;
Ser crítico;
Ser analítico;
Ser pró-ativo;
Ser responsável;
Ter visão sistêmica;
Saber ouvir;
Manter relacionamento interpessoal;
Manter comunicação;
Ser atualizado;
Tomar decisões;
Prever conseqüências;
Seguir normas e procedimentos
Solucionar problemas;
Administrar conflitos;
Negociar;
Argumentar tecnicamente;
Trabalhar em equipe;
Ter consciência prevencionista em relação à
saúde ocupacional; segurança e meio ambiente;
Ter concentração;
Ter flexibilidade;
Ter iniciativa;
Ter liderança
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CONHECIMENTOS
Fundamentos dos fenômenos de transporte.
Estática dos fluidos;
Transferência de calor por condução em regime estacionário e não
estacionário;
Transporte de massa molecular;
Transferência de calor por radiação;
Equações de conservação de massa, momento, energia e espécies.
Dinâmica dos fluidos:
Escoamento laminar e turbulento de fluidos;
Transferência de calor por convecção;
Transferência de massa e reação química.
Estática dos fluídos
Viscosidade absoluta e dinâmica;
Lei de Newton da viscosidade;
Peso e massa específica;
Viscosidade dos gases;
Pressão – Lei de Stevin e Pascal – Escalas de pressão – Equação
manométrica;
Cinemática dos fluídos
Equação da continuidade em regime permanente;
Tipos de escoamento – Número de Reynolds
Equações de conservação de massa, momento energia e espécies –
Bernoulli – Torricelli;
Transferência de calor em regime estacionário e não estacionário por:
Condução; Convecção e Irradiação;
Efeito combinado de condução e convecção em paredes planas e
cilíndricas;

UNIDADE CURRICULAR: RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS

UNIDADES DE COMPETÊNCIA: UC1, UC2 e UC3

OBJETIVO: Identificar tensões e as deformações nos componentes metálicos visando solucionar problemas de produtos e processos.
COMPETÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

BÁSICAS

DE GESTÃO

(Fundamentos técnicos e científicos)

(capacidades sociais, metodológicas e organizativas)

Ter visão espacial;
Ter domínio sobre geometria analítica;
Ter domínio de cálculo e reconhecimento
dos tipos de esforços;
Selecionar geometria da seção transversal;
Selecionar os materiais em função das
propriedades físicos – químicas;
Dimensionar os materiais em função dos
tipos e cargas e esforços;
Compreender a influência da
temperatura na deformação dos
materiais;
Visualizar o melhor modelo de estrutura em
função da aplicação;
Ter domínio das normas técnicas e
legislação de segurança, saúde
ocupacional e meio ambiente;
Ter domínio de cálculo de coeficiente de
segurança;
Propor soluções técnicas de melhorias dos
processos metalúrgicos para atendimento as
especificações de projetos estruturais.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ser organizado;
Ser crítico;
Ser analítico;
Ser pró-ativo;
Ser responsável;
Ter visão sistêmica;
Saber ouvir;
Manter relacionamento interpessoal;
Manter comunicação;
Ser atualizado;
Tomar decisões;
Prever consequências;
Seguir normas e procedimentos
Solucionar problemas;
Negociar;
Argumentar tecnicamente;
Trabalhar em equipe;
Ter consciência prevencionista em relação à
saúde ocupacional; segurança e meio ambiente;
Ter concentração;
Ter flexibilidade;
Ter iniciativa;
Ter liderança
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CONHECIMENTOS
Conceito de Forças, esforços e Tensão;
Tipos de carregamento;
Módulo de Elasticidade do material;
Análise de Tensão e deformação - cargas axiais;
Tensão de Tração e Compressão;
Tensão de Cisalhamento e Torção;
Tensão de Flexão e Flambagem;
Dimensionamento de vigas, colunas e eixos de transmissão;
Cálculo do Momento de Inércia;
Cálculo da deformação das vigas pelo diagrama de momentos
fletores;
Modelo de dilatação e contração do material;

UNIDADE CURRICULAR: METALURGIA FÍSICA
UNIDADE DE COMPETÊNCIA: UC1
OBJETIVO: Descrever os princípios de metalurgia física e de engenharia de materiais visando correlacionar estrutura cristalina; propriedades e
características de processamento de materiais metálicos na indústria metalúrgica
COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS
(capacidades técnicas)

1. Ter domínio sobre os princípios básicos da
estrutura física dos cristais e defeitos
cristalinos aplicados aos metais; difusão
atômica; deformação plástica; endurecimento
dos metais e mecanismos de restauração da
microestrutura.
2. Aplicar esses conhecimentos na
elaboração e desenvolvimento dos
processos metalúrgicos, utilizando
ciências exatas; matemática; física e
química.
3. Atuar nos processos para atenuar desvios e
propor soluções, atendendo as normas
técnicas.

DE GESTÃO
(capacidades sociais, metodológicas e organizativas)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ser cuidadoso;
Ser crítico;
Ser analítico;
Ser responsável;
Seguir normas e procedimentos;
Trabalhar em equipe;
Ter concentração;
Ter iniciativa;
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CONHECIMENTOS
Estrutura cristalina;
Defeitos cristalinos puntiformes, lineares, bidimensionais e volumétricos;
Difusão atômica;
Mecanismos de deformação plástica e de endurecimento dos metais e
suas ligas;
Mecanismos de restauração da microestrutura:
Recuperação ESTÁTICA E DINÂMICA;
Recristalização ESTÁTICA E DINÂMICA
Crescimento NORMAL E ANORMAL de grãos;
Heterogeneidade macroscópicas e microscópicas da
deformação plástica;
Diagramas de equilíbrio de fases (diagramas de fase binário, diagrama
de fase ferro-carbono e cinética das reações de fases - nucleação e
crescimento de fases);
Transformações bainíticas e transformaçôes martensíticas;
Nucleação homogênea;
Nucleação heterogênea;
Refino de grão;
Crescimento dendritico.

UNIDADE CURRICULAR: ENSAIOS METALÚRGICOS
UNIDADES DE COMPETÊNCIA: UC1
OBJETIVO: Analisar qualitativa e quantitativamente os produtos metalúrgicos visando verificar o atendimento às especificações técnicas e à legislação
vigente
COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS
(capacidades técnicas)
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Ter domínio de ensaios destrutivos; não
destrutivos e metalográficos;
Interpretar especificações técnicas;
Interpretar normas técnicas de métodos de
ensaio; etc.
Ter domínio das normas técnicas e
legislação de segurança, saúde
ocupacional e meio ambiente;
Ter domínio sobre equipamentos,
instrumentos e ferramentas utilizadas;
Ter domínio de técnicas de medição de
resultados;
Interpretar normas técnicas de
especificação de produto; processos e
serviços;
Ter domínio de técnicas de medição de
resultados;

DE GESTÃO
(capacidades sociais, metodológicas e organizativas)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Ser organizado;
Ser crítico;
Ser analítico;
Ser pró-ativo;
Ser responsável;
Ter visão sistêmica;
Manter relacionamento interpessoal;
Manter comunicação;
Ser atualizado;
Tomar decisões;
Seguir normas e procedimentos
Argumentar tecnicamente;
Trabalhar em equipe;
Ter consciência prevencionista em relação à
saúde ocupacional; segurança e meio
ambiente;
Ter concentração;
Ter flexibilidade;
Ter iniciativa;
Ter liderança
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CONHECIMENTOS
Ensaios Destrutivos:
Tração;
Dureza;
Impacto;
Embutimento;
Flexão e dobramento;
Cisalhamento;
Torção;
Fadiga;
Fluência.
Ensaios Não Destrutivos
Ensaio Visual e Dimensional;
Partículas magnéticas;
Líquidos penetrantes;
Ultra-som;
Ensaios radiológicos.
Ensaios metalográficos
Preparação de amostras;
Análise qualitativa e quantitativa de inclusões;
Análise qualitativa e quantitativa de fases e microconstituintes;
Micro e macro análises.

UNIDADE CURRICULAR: FISICO-QUÍMICA METALÚRGICA
UNIDADE DE COMPETÊNCIA: UC1
OBJETIVO: Identificar os conceitos de calor e energia e as leis da termodinâmica visando realizar cálculos de caracterização de produtos e processos
metalúrgicos.
COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

DE GESTÃO

(capacidades técnicas)

(capacidades sociais, metodológicas e organizativas)

1.

Ter domínio sobre os princípios básicos da
termodinâmica e dos fundamentos da físico
química, termoquímica, fenômenos de
superfície e da cinética química aplicados aos
processos metalúrgicos.

2.

Aplicar esses conhecimentos na
elaboração e desenvolvimento dos
processos metalúrgicos.

3.

Atuar nos processos para atenuar desvios e
propor soluções, atendendo as normas
técnicas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ser organizado;
Ser detalhista;
Ser crítico;
Ser responsável;
Seguir normas e procedimentos;
Trabalhar em equipe;
Ter concentração;

CONHECIMENTOS
Gases:
Lei de Boyle; Lei de Charles; Equação dos gases. Líquidos e sólidos:
Fases condensadas; Coeficiente de expansão térmica; Pressão e
vapor; Conceitos sobre calor; Trabalho;
Energia. Sistema: Estado e propriedades; Energia interna; 1ª lei da
termodinâmica; Balanço térmico; Entropia; 2ª lei da termodinâmica;
Energia livre; 3ª lei da termodinâmica.
Termodinâmica de soluções: Solução ideal e não ideal; Leis de
Raoult e Henry; Termodinâmica das ligas de ferro (lei de Henry);
Equilíbrio termodinâmico; Equilíbrio heterogêneo; Reações envolvendo
gases e fases condensadas;
Estudo das escórias:
Escórias de processos de redução e refino; Aplicações; Diagramas de
energia livre em função da composição
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UNIDADE CURRICULAR: PROJETOS METALÚRGICOS
UNIDADE DE COMPETÊNCIA: UC1; UC2
OBJETIVO: Aplicar técnicas adquiridas no decorrer do curso a fim de projetar produtos, sistemas e processos na área da metalurgia.
COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS
(capacidades técnicas)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Elaborar memorial descritivo
Identificar as etapas do processo
Ler e interpretar normas de especificação do
produto / serviço
Definir as normas de especificação do produto /
serviço
Replanejar com base em dados de desempenho
do produto
Identificar as necessidades e pontos de controle
Analisar os custos do processo
Definir planilhas e gráficos adequados
Identificar as necessidades de segurança,
proteção do meio ambiente e saúde ocupacional
Identificar a especificidade das máquinas,
equipamentos e instrumentos em relação ao
produto / serviço
Especificar os recursos necessários faltantes
Distribuir o pessoal considerando características
pessoais e profissionais
Identificar as etapas do processo
Aplicar o pensamento científico na elaboração do
projeto de pesquisa
Elaborar Projeto de Pesquisa
Elaborar cronograma de desenvolvimento do
projeto
Elaborar apresentação do projeto de pesquisa
Apresentar o projeto de pesquisa
Avaliar tempos e métodos; avaliar a
produtividade dos processos a serem executados
de cada etapa

CONHECIMENTOS
DE GESTÃO
(capacidades sociais, metodológicas e organizativas)

Ser organizado
Ser detalhista
Ser crítico
Ser analítico
Ser responsável
Ter visão sistêmica
Manter comunicação
Ser atualizado
Tomar decisões
Prever conseqüências
Seguir normas e procedimentos
Negociar
Argumentar tecnicamente
Trabalhar em equipe
Ter consciência prevencionista em relação à
saúde ocupacional, segurança e meio
ambiente
16. Ter concentração
17. Ter flexibilidade
18. Ter iniciativa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Conceito de Projeto:
Características dos projetos; Tipos de projeto.
Planejamento:
Objetivos e requisitos gerais do projeto; Escopo do produto e do
projeto; Declaração do escopo; Descrição; Objetivos (produto e
projeto); Características e requisitos; Estimativas de custo.
Elaboração de cronograma:
Definições das atividades; Sequenciamento das atividades;
Desenvolvimento do cronograma; Matriz de responsabilidades.
Análise de viabilidade de projeto:
Identificação de riscos; Monitoramento e controle de riscos;
Aplicabilidade do projeto.
Conceito do projeto de pesquisa:
Levantamento de hipóteses; Definição do recorte temático;
Justificativa e importância da pesquisa; Objetivos geral e específicos
do projeto de pesquisa; Impactos industriais, sociais e ambientais.
Conceito do Projeto Integrador:
Desenvolvimento da pesquisa escrita; Elementos pré-textuais
Elementos textuais; Elementos pós textuais.
Desenvolvimento Prático (aplicação de conhecimentos técnicos
desenvolvidos); Especificações de requisitos técnicos.
Técnicas de Apresentação:
Planejamento de apresentação; Preparação pessoal; Recursos
audiovisuais; Uso do corpo, voz e postura.

UNIDADE CURRICULAR: PROJETOS METALÚRGICOS
UNIDADE DE COMPETÊNCIA: UC1; UC2
OBJETIVO: Aplicar técnicas adquiridas no decorrer do curso a fim de projetar produtos, sistemas e processos na área da metalurgia.
COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS
(capacidades técnicas)

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

CONHECIMENTOS
DE GESTÃO
(capacidades sociais, metodológicas e organizativas)

Definir planilhas e gráficos adequados
Identificar os ciclos operacionais
Definir tempos de cada ciclo
Definir responsabilidades
Identificar requisitos e necessidades dos clientes
Identificar capacidade do processo
Definir planos de utilização de recursos
Definir plano de contingência
Identificar clientes internos e externos
Identificar o fluxo da produção
Elaborar Projeto Integrador
Elaborar apresentação do projeto integrador
Apresentar projeto integrador
Definir pontos de verificação
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UNIDADE CURRICULAR: GESTÃO DE RECURSOS E PROCESSOS
UNIDADE DE COMPETÊNCIA: UC3
OBJETIVO: Identificar técnicas e normas de gestão com a finalidade de gerir, administrar e supervisionar processos e melhorias e treinar e liderar pessoas
COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS
(capacidades técnicas)

DE GESTÃO
(capacidades sociais, metodológicas e organizativas)

1. Compreender os diferentes sistemas de gestão
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

administrativa.
Identificar e utilizar estratégias motivacionais
Desenvolver trabalho em equipes
Promover o uso correto das ferramentas da
comunicação empresarial
Aplicar técnicas de liderança nas equipes de
trabalho
Desenvolver os trabalhos respeitando a ética
profissional e a responsabilidade social
Promover o respeito à diversidade cultural
Reconhecer e enquadra-se na cultura
organizacional das empresas
Compreender as relações departamentais em uma
visão sistêmica
Buscar alternativas para a redução de custos e
aumento de produtividade
Implementar programas de melhoria nos
indicadores de desempenho.
Implementar sistemas de gestão da qualidade
Promover a elaboração de planos de manutenção
preventiva, preditiva e corretiva.
Promover e implementar a gestão ambiental, da
saúde ocupacional, segurança e meio ambiente
atendendo à legislação vigente e avaliar os
impactos ambientais.
Promover o dimensionamento da mão de obra,
materiais, equipamentos e insumos
Identificar os pontos críticos do processo
Promover a eliminação de não conformidades
Administrar recursos e estoques

Ser organizado
Ser crítico
Ser analítico
Ser responsável
Ter visão sistêmica
Manter comunicação
Ser atualizado
Tomar decisões
Prever consequências
Seguir normas e procedimentos
Negociar
Argumentar tecnicamente
Trabalhar em equipe
Ter consciência prevencionista em relação à
saúde ocupacional, segurança e meio
ambiente
15. Ter concentração
16. Ter flexibilidade
17. Ter iniciativa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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CONHECIMENTOS
Evolução da administração;
Administração científica; Burocrática e gerencial; Gestão das relações
humanas; Gestão de operações, informações, de sistemas e
contingenciais.
Gestão de pessoas:
Motivação; Equipes de trabalho; Comunicação; Liderança; Ética e
responsabilidade social; Diversidade étnico-racial.
Estrutura e comportamento das organizações
Cultura organizacional; Departamentalização.
Custos:
Conceitos de custos e preços; Classificação de custos; Custos de mão
de obra e materiais; Custos indiretos de fabricação – CIF
Gestão da Qualidade
Norma ISO 9000; ISO/TS; Ciclo PDCA; As ferramentas da qualidade:
Diagrama de Pareto, Diagrama de causa e efeito, Histograma, Folha
de verificação, Gráfico de dispersão, Cartas de controle, Fluxograma e
Controle estatístico do processo – CEP, Kaizen e 5 S
Gestão da manutenção:
Tipos de manutenção: Corretiva, Preventiva e Preditiva; TPM Manutenção Produtiva Total: Definição e Pilares.
Gestão ambiental e da saúde:
Norma ISO 14.000 - Gestão ambiental; OHSAS 18.000 - Sistemas de
gestão de segurança e higiene ocupacional.
Administração da produção:
Conceito e aplicações; Operações e Produção.
Sistemas de produção:
Tradicional (contínua, intermitente e por projetos); Kanban.
Tempos e Métodos: PPCPM - planejamento, programação e controle
da produção e materiais; JIT - Just In Time; MRP I e II; ERP Gerenciamento de Recursos Corporativos; Gerenciamento de
estoque.

UNIDADE CURRICULAR: ANÁLISE DE FALHAS
UNIDADE DE COMPETÊNCIA: UC1
OBJETIVO: identificar as características das falhas em serviço e o tipo de carregamento mecânico visando atuação em planos preventivos de manutenção e seleção de
componentes metálicos de máquinas, equipamentos e instrumentos.
COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS
(capacidades técnicas)
1.

2.

3.

Ter domínio sobre os princípios modos de
falha para materiais metálicos (Fratura Frágil,
Fratura Dúctil, Falha por Fadiga, Fratura por
Fluência e Corrosão Sobtensão).
Aplicar esses conhecimentos na elaboração
e desenvolvimento dos processos
metalúrgicos para evitar falhas.
Atuar nos processos para atenuar desvios e
propor soluções, atendendo as normas
técnicas.

DE GESTÃO
(capacidades sociais, metodológicas e organizativas)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ser cuidadoso;
Ser organizado;
Ser detalhista;
Ser crítico;
Ser analítico;
Ser responsável;
Ter visão sistêmica;
Tomar decisões;
Prever consequências;
Seguir normas e procedimentos;
Negociar;
Argumentar tecnicamente;
Trabalhar em equipe;
Ter iniciativa;
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CONHECIMENTOS
Fundamentos teóricos:
Fratura frágil - conceito e importância:
Fratura dúctil - conceito e importância:
Fadiga:
Fratura sob fluência:
Corrosão sob Tensão.

UNIDADE CURRICULAR: SELEÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS
MÓDULO ESPECÍFICO

UNIDADE DE COMPETÊNCIA: UC2

OBJETIVO: Identificar os fatores de seleção e especificação de um componente metálico visando o atendimento da nomenclatura e das normas técnicas aplicáveis.
COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS
(capacidades técnicas)
1.

2.

Transmissão de calor; fenômenos de
transporte; resistência dos materiais; geometria
analítica; química geral e analítica;
termodinâmica; físico-química; seleção e
especificação de materiais; mecânica da
fratura; Ciência dos Materiais; etc.;
Aplicar conhecimentos de ciências
exatas (matemática; física; química) na
melhoria dos processos metalúrgicos;

DE GESTÃO
(capacidades sociais, metodológicas e organizativas)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Ser observador;
Ser cuidadoso;
Ser organizado;
Ser pró-ativo;
Ser responsável;
Ter visão sistêmica;
Manter relacionamento interpessoal;
Tomar decisões;
Seguir normas e procedimentos
Argumentar tecnicamente;
Trabalhar em equipe;
Ter consciência prevencionista em relação à
saúde ocupacional; segurança e meio
ambiente;
Ter senso estético;
Ter persistência
Ter iniciativa;
Ter liderança;
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CONHECIMENTOS
Fatores de seleção;
Processos de obtenção de peças metálicas e disponibilidade;
Propriedades das ligas metálicas;
Influência dos elementos de liga;
Soluções particulares;
Propriedades tecnológicas

Soldabilidade;

Temperabilidade;

Estampabilidade, Curvas de Lamont;
Seleção de aços para uso em condições de desgaste, corrosão e
impacto;
Seleção de ligas de alumínio em condições de uso para estampagem,
corrosão, fadiga;
Sociedades normalizadoras e classificações comerciais;
Normas de especificação de materiais.

c) Organização das turmas

As turmas matriculadas iniciam o curso com um número mínimo que não comprometa
o equilíbrio financeiro e máximo de 40 alunos, em regime anual.

d) Estágio supervisionado

O aluno deverá cumprir estágio supervisionado em empresa ou instituição que atue
na mesma área ou em área afim à de sua formação profissional, em conformidade
com as diretrizes emanadas da legislação em vigor, podendo ser cumprido
concomitantemente à fase escolar ou posterior a esta.
O estágio terá duração mínima de 400 horas e será, segundo critérios definidos no
Regulamento de Estágio, planejado, executado, acompanhado e avaliado para
propiciar a complementação do processo de aprendizagem.

Poderá haver dispensa total ou parcial do cumprimento do estágio supervisionado
para o aluno que comprovar exercício profissional correspondente ao perfil de
tecnólogo na área ou área afim à de sua formação.

e) Projeto Integrador

O projeto pedagógico do curso superior de tecnologia desenvolvido na Faculdade de
Tecnologia SENAI Nadir Dias de Figueiredo, não prevê a realização de trabalho de
conclusão de curso (TCC) nos moldes como preconiza o art. 4º, §2º da Resolução
CNE/CP nº 3/2002. Todavia, algumas unidades curriculares, tem como conteúdo, a
realização de uma atividade, que objetiva materializar a integração curricular, onde o
aluno deverá criar um projeto com base em estudo de caso, ou de criação de produtos,
ou de prestação de serviços, utilizando os conhecimentos adquiridos durante o curso.
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V- CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS
ANTERIORES
A faculdade poderá aproveitar conhecimentos e experiências anteriores, desde que
diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da respectiva
qualificação profissional ou graduação, adquiridos em outros cursos de nível superior,
no trabalho ou por outros meios, formais ou não-formais, mediante avaliação do aluno.

A avaliação será feita por uma comissão formada por docentes do curso e
especialistas em educação, especialmente designada pela direção da faculdade,
atendidas as diretrizes e procedimentos constantes no regimento da Faculdade e
Proposta Pedagógica.

VI - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Os critérios de avaliação, promoção, e retenção de alunos são os definidos pelo
Regimento da Faculdade e Proposta Pedagógica.

VII - PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO

O quadro de docentes para o Curso Superior de Tecnologia em Processos
Metalúrgicos é composto, pelos profissionais com titulação e experiência profissional
condizentes com as unidades curriculares que compõem a organização do curso.

VIII - CERTIFICADOS E DIPLOMAS

Ao concluinte do curso será expedido o diploma de Tecnólogo em Processos
Metalúrgicos e conferido o respectivo grau, nos termos da legislação em vigor.
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