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1.  Apresentação 

Este documento apresenta o plano do Curso Técnico em Edificações, subsequente 

ao nível médio. Sua implementação se insere no plano de expansão da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (MEC) e no Plano de 

Expansão do Instituto Federal de Brasília (IFB), cujos objetivos são suprir a carência de 

mão-de-obra especializada nas diversas áreas do conhecimento, promover a educação 

profissional de qualidade nos diversos níveis e proporcionar o desenvolvimento regional. 

O Relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI indica a 

discussão de quatro pilares, onde se propõe uma educação direcionada para quatro tipos 

fundamentais de aprendizagem: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver 

com os outros e aprender a ser. 

Apontando nessa direção, o IFB tem a missão de “produzir e difundir o 

conhecimento científico e tecnológico no âmbito da Educação Profissional, por meio do 

ensino, de pesquisa e de extensão para a formação profissional e cidadã, contribuindo 

para o desenvolvimento sustentável do Distrito Federal e entorno”. Portanto, valores como 

“justiça, solidariedade, cidadania, excelência profissional e efetividade” devem permear as 

ações institucionais.  

O curso oferecido no Campus Samambaia representa um marco para essa área 

profissional e para a cidade, visto que não há oferta, na região, de um curso dessa 

natureza – ou equivalente – para os cidadãos que procuram uma qualificação profissional 

adequada e a continuidade de sua formação e atuação na sociedade. Segundo o 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos,  

Desenvolve e executa projetos de edificações conforme normas 
técnicas de segurança e de acordo com legislação específica. Planeja a 
execução e elabora orçamento de obras. Presta assistência técnica no 
estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas na área 
de edificações. 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.1  

                                                 
1  O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos foi desenvolvido pela Secretaria de Educação Profissional 
e Tecnológica (SETEC) do Ministério da Educação e está disponível em http://catalogonct.mec.gov.br. O 
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O curso será ofertado a estudantes que tenham concluído o ensino médio, 

proporcionando educação continuada e buscando a formação profissional para o 

desenvolvimento social local. O estudante desenvolverá e aplicará princípios científicos e 

ações adequadas às condições regionais, com atividades práticas realizadas na própria 

escola, propiciando formação teórica e prática aos estudantes.  

 Na primeira parte do documento, apresenta-se um breve histórico do IFB, no 

contexto da expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Na 

segunda parte, busca-se caracterizar a região onde está inserida a cidade de 

Samambaia, analisando suas potencialidades produtivas, no campo educacional e 

especificamente na área da construção civil. Em seguida, apresentam-se informações 

sobre o Curso Técnico em Edificações, tais como o contexto e a justificativa de sua 

criação, seus objetivos e o perfil do profissional a ser formado. 

                                                                                                                                                                  
trecho citado foi acessado em 26/08/2010, no sítio  
http://catalogonct.mec.gov.br/et_infraestrutura/t_edificacoes.php. 
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2. Histórico da Instituição 

A origem do IFB remonta ao final da década de 1950, com a criação da Escola 

Agrotécnica de Brasília, em Planaltina, subordinada à Superintendência do Ensino 

Agrícola e Veterinário do Ministério da Agricultura. A Escola foi criada em 17 de fevereiro 

de 1959, inserida no Plano de Metas do Governo Juscelino Kubitschek,2 e inaugurada em 

21 de abril de 1962, com o objetivo de ministrar cursos regulares ginasial e colegial 

agrícola. A partir da edição do Decreto nº 60.731, de 19 de maio de 1967, as Escolas 

Agrícolas deixaram de ser subordinadas ao Ministério da Agricultura e passaram a 

vincular-se ao Ministério da Educação e da Cultura.  

Em 1978, o Colégio Agrícola de Brasília foi incorporado à Rede de Ensino Oficial 

do Distrito Federal, sem alterar sua denominação. Em 2000, o Colégio Agrícola de 

Brasília passou a denominar-se Centro de Educação Profissional – Colégio Agrícola de 

Brasília (CEP/CAB).3 O objetivo dessa instituição passou a ser a qualificação profissional, 

objetivando a realização de Cursos de Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores e 

Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, direcionados à demanda 

mercadológica, na sua área de abrangência. Na esfera local, esteve ora vinculado à 

Secretaria de Estado de Educação, ora à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia.4 

A transformação do CEP/CAB em Escola Técnica Federal de Brasília ocorreu em 

25 de outubro de 2007, autorizada pela Lei nº 11.534/2007. No âmbito do Plano Federal 

de Educação Tecnológica, com vistas à expansão da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica e à implantação de um novo modelo de instituição de 

educação profissional e tecnológica, foi criado o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

                                                 
2  Lei nº 3.552 de 16 de fevereiro de 1959 e Exposição de Motivos nº 95, publicada no Diário Oficial 
da União de 19/02/1959. 
3 A transferência foi autorizada pelos decretos nº 82.711, de 24 de novembro de 1978 e  nº 4.506, de 
26 de dezembro de 1978, que resultaram em convênio entre a Fundação Educacional do Distrito Federal 
(FEDF) e a Coordenação Nacional do Ensino Agropecuário do Colégio Agrícola. A alteração do nome, em 
2000, pela Portaria nº 129, de 18 de julho de 2000.  
4  Há um hiato relativo à sistematização de informações históricas sobre o Colégio Agrícola, atual 
Campus Planaltina do IFB, sobretudo no que se refere aos anos entre 1978 e 2007, quando esteve sob 
responsabilidade do Governo do Distrito Federal. Buscando preencher essa lacuna, o IFB lançou em março 
de 2010 o Edital n° 19/ CGPE/PRDI/IFB, que contemplou cinco projetos de pesquisa sobre a história do 
Campus Planaltina, atualmente em desenvolvimento. 
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Tecnologia de Brasília (IFB), com  seus cinco campi – Brasília, Gama, Samambaia, 

Taguatinga e Planaltina – este último incorporando a Escola Técnica Federal.5  

A vocação do Campus Samambaia e de sua área de influência foi definida com 

base em dados socioeconômicos, estratificados por região, fornecidos pela CODEPLAN, 

bem como por consultas a Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE), Federação das Indústrias do Distrito Federal (FIBRA) e sindicatos. As 

informações obtidas, sobre as atividades econômicas mais presentes na região, 

somaram-se à consulta pública realizada no primeiro semestre de 2009, na qual se 

identificou a demanda da população por cursos nas áreas de meio ambiente, segurança 

do trabalho, móveis e construção civil. 

Dando sequência à consulta pública, iniciaram-se tratativas com o governo local 

para o funcionamento provisório do campus, ao tempo que se realizava o seminário 

“Desafios e metas do Campus Samambaia”, em março de 2010. O seminário contou com 

a participação de 131 pessoas e deliberou pela oferta dos cursos de formação inicial e 

continuada de trabalhadores (FIC), nas especialidades pedreiro, almoxarife e apontador, 

agente ambiental, catador de materiais recicláveis e formação para membros da CIPA 

(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes). Os três primeiros, em que houve 

demanda suficiente para a formação das turmas pioneiras, foram ofertados a partir de 

junho de 2010, nas sedes provisórias do SEST-SENAT e do Centro de Ensino 

Fundamental 504. Essas sedes foram instaladas por meio de convênios com o Governo 

do Distrito Federal e o SEST-SENAT. 

Antes disso, por demanda da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e 

Engenharia Geotécnica (ABMS) e com sua cooperação, foi ministrado o curso FIC de 

sondador de solos, qualificando trabalhadores das empresas do ramo e proporcionando a 

elas a conquista de um selo de qualidade. 

Com foco nas mesmas áreas de atuação do campus, serão ofertados, a partir de 

2011, os cursos: Técnico em Reciclagem, Técnico em Controle Ambiental e Técnico em 

Móveis, além do Técnico em Edificações, este com início no primeiro semestre de 2011. 

                                                 
5  Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm> 
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Pretende-se que os cursos FIC também tenham oferta continuada, dentro das áreas de 

vocação do campus. 

3. Caracterização da Região 

O Distrito Federal está dividido em 30 Regiões Administrativas. O Plano Diretor de 

Ordenamento Territorial do Distrito Federal (PDOT, Lei Complementar nº 803/2009) 

agrupa as Regiões Administrativas do Distrito Federal em sete Unidades de Planejamento 

Territorial, quais sejam: Central, Central-Adjacente 1, Central-Adjacente 2, Oeste, Norte, 

Leste e Sul. 

O Campus Samambaia localiza-se na Unidade de Planejamento Territorial Oeste 

e tem como objetivo atender prioritariamente às Regiões Administrativas de Samambaia 

(RA XII), Gama (RA II), Águas Claras (RA XX), Recanto das Emas (RA XV), Riacho 

Fundo (RA XVII) e Taguatinga (RA III). 

3.1 Samambaia6 

Em 1978, o Governo do Distrito Federal instituiu o Plano Estrutural de Organização 

Territorial (PEOT), a partir do qual, em 1981, elaborou-se o projeto “Samambaia – estudo 

preliminar”, implementado em 1982. Em 1984, foram vendidos lotes na quadra 406 e no 

Setor de Mansões Leste (hoje Taguatinga), para os primeiros moradores que, em 1985, 

começaram a ocupar a nova cidade. 

Em 1988, foram construídas pela Sociedade de Habitações de Interesse Social 

(SHIS), empresa pública pertencente ao governo local, com financiamento do Banco 

Nacional da Habitação (BNH), 3.381 casas destinadas a famílias de baixa renda, em geral 

funcionários públicos, que então puderam adquirir a casa própria. 

Entre 1989 e 1992, chegou grande massa populacional que recebeu do Governo 

do Distrito Federal, sob o sistema de concessão de uso, lotes ainda cobertos pelo cerrado 

em áreas “semi-urbanizadas”. 

A Região Administrativa de Samambaia, oficialmente criada em 1989,7 

compreende área urbana e rural. A área urbana, com 147.907 habitantes, está dividida 
                                                 
6  Informação obtida em 20/02/2009, no sítio <http://www.samambaia.df.gov.br> 
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entre os setores Norte e Sul. Já a parte rural, com 67.093 habitantes, é constituída pela 

Área Isolada Guariroba e pelo Núcleo Rural Tabatinga. O nome da cidade deve-se ao 

Córrego Samambaia, em cujas margens ainda se pode verificar a existência dessa 

vegetação nativa. 

3.2 Gama8 

A Região Administrativa do Gama ocupa uma área de 276,34 km² e tem como sede 

a cidade satélite de mesmo nome, com 15,37 km² de área urbana, situada 33 km a 

Sudoeste de Brasília. 

Os limites da Região Administrativa do Gama são formados ao sul, Paralelo 

16º03'S e limita a Região com os Municípios de Santo Antônio do Descoberto e Luziânia 

do Estado de Goiás. O Rio Descoberto faz o limite oeste, a leste limita a Região 

Administrativa de Santa Maria e ao Norte limitam as Regiões de Recanto das Emas, 

Riacho Fundo e Núcleo Bandeirante. Os Decretos nºs. 11.921/1989, 14.604/1993 e 

15.046/1993 fixaram os limites das Regiões Administrativas do Distrito Federal.9 

3.3 Águas Claras10 

Localizada entre: Taguatinga, Vicente Pires, Riacho Fundo e Park Way, distando 

20 quilômetros do Plano Piloto; Águas Claras foi eleita pela classe média como cidade 

refúgio. Já é possível vislumbrar Águas Claras completa daqui a alguns anos, tornando-se 

uma das melhores cidades do Distrito Federal para se viver, oferecendo aos seus 

moradores um vasto ambiente de beleza, gastronomia, boates, clubes, praças, calçadas, 

jardins, uma biblioteca, galerias comerciais e outros.  

Dos seus 808 hectares, foram reservados 403 para área verde. Avenidas, 

alamedas e praças possuem nomes inspirados em plantas como: Araucárias, 

Castanheiras, Flamboyant, Ipê Amarelo, etc. Os principais acessos para a cidade 

                                                                                                                                                                  
7  A Região Administrativa XII foi criada em 25 de outubro de 1989, pela Lei nº 49/1989 e pelo 
Decreto nº 11.921/1989.  
8  Informação obtida em 20/02/2009, no sítio <http://www.gama.df.gov.br> 
9  Os Decretos nºs. 11.921/1989, 14.604/1993 e 15.046/1993 fixaram os limites das Regiões 
Administrativas do Distrito Federal. 
10  Informação obtida em 20/02/2009, no sítio <http://www.aguasclaras.df.gov.br> 
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compreendem a Estrada Parque Taguatinga (EPTG), Estrada Parque Contorno (Pistão 

Sul), Estrada Parque Vicente Pires (EPVP) e Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB).  

Os sinais de desenvolvimento são visíveis, cursos de línguas, academias de 

ginástica, música e estabelecimentos comerciais indispensáveis ao dia a dia. Na Área de 

Desenvolvimento Econômico (ADE Águas Claras), já estão funcionando cerca de  545 

empresas. 

3.4 Recanto das Emas11 

A Região administrativa do Recanto das Emas foi criada em 28 de julho de 1993, 

por meio da lei 510/93, com o objetivo de atender ao Programa de Assentamento do 

Governo do Distrito Federal. Os antigos moradores desta região relatam que quando 

foram divididos os loteamentos, esta era uma reunião de chácaras, onde se destacava 

uma espécie de arbusto chamado canela-de-ema. Existia também no local um sítio 

chamado Recanto, onde vivia grande quantidade de emas, espécie própria do cerrado. 

Desta forma originou-se o nome Recanto das Emas. A área prevista para dar origem à 

nova cidade localizava-se entre o Gama e Samambaia e era ocupada por chácaras que 

pertenciam à Fundação Zoobotânica que foram desapropriadas para distribuição dos 

primeiros lotes. 

A época foram distribuídos 15.619 lotes para inquilinos de varias regiões 

administrativas, numa previsão de 86 mil habitantes. Hoje o Recanto deixou de ser um 

simples assentamento e vem se transformando numa das cidades que mais crescem no 

Distrito Federal. Sua população já ultrapassa os 160 mil habitantes. 

O comércio local desenvolve-se rapidamente gerando empregos e renda para os 

Recantenses, sendo, segundo o Dieese, a cidade do DF que mais ofereceu vagas de 

emprego no ano de 2007. Com uma área territorial de 101,48 Km2, o Recanto das Emas 

fica a 25,8 km do Plano Piloto e limita-se ao norte com Samambaia, ao sul com o Gama, a 

leste com Riacho Fundo II e a Oeste com município de Santo Antonio do Descoberto - 

Goiás. 

                                                 
11  Informação obtida em 20/02/2009, no sítio <http://www.recanto.df.gov.br> 
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O Recanto das Emas conta com belíssimas reservas naturais. Em 1996, por meio 

da lei 1.188 foi criado o Parque Ecológico e Vivencial do Recanto das Emas. Sua 

localização é na área delimitada pela chácara Aldeia da paz, compreendendo a cabeceira 

do córrego Monjolo. No parque há duas cachoeiras, corredeiras, poços, paredões e 

nascentes. Essas características conferem grande valor paisagístico ao local, 

proporcionando à comunidade uma área destinada à conservação, visando à manutenção 

das espécies do cerrado e a garantia da qualidade dos recursos hídricos disponíveis, 

além da recreação e lazer em harmonia com a preservação do ecossistema da região. 

A principal referência da cidade é o monumento das Emas, localizado na entrada 

do Recanto. A obra foi transformada em cartão postal por ser considerada também um 

patrimônio da cidade. O Recanto das Emas hoje é formado por 59 quadras residenciais, 

contando hoje com 100% de rede de esgoto, 100% de água potável, 95% de iluminação e 

cerca de 99% de asfalto e drenagem pluvial. 

3.5 Riacho Fundo12 

No dia 13 de março de 1990, o Governo do Distrito Federal, dentro do programa de 

erradicação das invasões existentes na periferia da capital, criou um programa de 

assentamento. Famílias cadastradas na antiga SHIS, no Centro de Desenvolvimento 

Social (CDS) e os moradores da quarta avenida do Núcleo Bandeirante, Funcionários do 

G.D.F. no Governo Jose Aparecido de Oliveira/Roriz. Foram os primeiros moradores 

avirem desbravar o Cerrado e a Terra do Riacho Fundo. Logo após fizeram parte desta 

iniciativa outros moradores como do Cruzeiro, Guará, Taguatinga e o Acampamento da 

Telebrasília – próximo ao Lago Paranoá – e  de mas Regiões do DF originando as outras  

quadras na Granja Riacho Fundo. Dessa forma, comemora-se nesta data, o aniversário 

da cidade. A Granja, criada logo após a inauguração de Brasília, foi transformada em 

Instituto de Saúde Mental e faz parte da Área de Preservação Ambiental (APA). 

O local possui uma grande contribuição ecológica, pois nele estão situadas 

nascentes de diversos córregos – incluindo o próprio córrego Riacho Fundo, que inspirou 

o nome da cidade – e onde são encontradas plantas e animais característicos. Com a 

promulgação da Lei n° 620 de 15/12/93, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal 
                                                 
12  Informação obtida em 20/02/2009, no sítio <http://www.riachofundo.df.gov.br> 
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(DODF), o assentamento foi transformado na XVII Região Administrativa do Distrito 

Federal – RA XVII. Em 1994 foi aprovado o Decreto n° 15.441, de 07/02/94, que criou o 

parcelamento do Riacho Fundo II, que até 05 de julho de 2003 era subordinado ao Riacho 

Fundo I. 

3.6 Taguatinga13 

A cidade foi fundada em 5 de junho de 1958, em terras que anteriormente 

pertenciam à fazenda Taguatinga. O nome tem origem indígena  e significa "Ave-branca". 

Com efeito, o gavião-tesoura - predominantemente branco - é muito comum na região, 

embora não se tenha registro de o animal ser conhecido por "taguatinga". Inicialmente a 

cidade se chamava vila Sarah Kubitschek, mas depois seu nome foi alterado para Santa 

Cruz de Taguatinga, permanecendo apenas Taguatinga. Não raro, é chamada pelos 

habitantes locais simplesmente como "Taguá". 

Esta cidade-satélite foi criada para desfazer as invasões que tomavam conta de 

Brasília. Os operários que se deslocaram de todo o Brasil para construir a Nova Capital 

resolveram fazer ali também sua morada. Como, no entanto, eram pobres, invadiram 

terras e construíram barracos, revelando para um país que cria em seu rápido 

desenvolvimento, a realidade de pobreza em que vivia sua população. 

Criou-se Taguatinga, afastada 19 km do Plano Piloto, nome dado à região 

administrativa de Brasília em contraposição às suas cidades-satélites. 

4. Justificativa e Objetivos do Curso  

Conforme explicado anteriormente, a partir de consultas públicas, delimitou-se a 

vocação do Campus Samambaia em função da demanda local por formação profissional 

nas áreas de meio ambiente, segurança do trabalho, móveis e construção civil. No 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, a área de construção civil enquadra-se no eixo 

infraestrutura.  

Segundo o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, o eixo Infraestrutura, 

                                                 
13  Informação obtida em 20/02/2009, no sítio <http://www.taguatinga.df.gov.br> 
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Compreende tecnologias relacionadas à construção civil e ao 

transporte. Contempla ações de planejamento, operação, manutenção, 

proposição e gerenciamento de soluções tecnológicas para 

infraestrutura. 

 

Dentro desse eixo, o Curso Técnico em Edificações, devido a sua importância e 

tradição no Brasil, além do fato, associado à vocação do campus e ao pioneirismo do IFB, 

primeira instituição de ensino profissional público e gratuito a instalar-se na região de 

Samambaia, estimularam a oferta do curso no Campus Samambaia. Os próximos tópicos 

contextualizam a criação do curso, relacionando-o ao cenário em que se insere a 

atividade econômica da construção civil no país e na região. 

4.1 Panorama da Construção Civil no Brasil 

A construção civil é o setor base para o PIB (Produto Interno Bruto). O investimento 

federal no setor de construção civil com projetos como o PAC (Programa de Aceleração 

do Crescimento) aparece em um momento importante para a economia.  

Nesse panorama, a construção civil tem um papel crucial. Em 2007, ela 

representou 7,32% do PIB, e foi um dos setores da economia que mais cresceu em 2008. 

Com a crise mundial de 2009, uma queda no PIB (possível com um freio do crescimento 

do setor) significa o fim dos sucessivos crescimentos durante o governo Lula, 

principalmente no seu 2° mandato. 

De acordo com a ONG Transparência Brasil, dos mais R$75 mi doados para a 

campanha presidencial de 2006 de Luís Inácio Lula  da Silva, pelo menos R$8 mi (10,57% 

do total) foram doados por construtoras ou empresas ligadas ao setor. As doações, feitas 

de forma lícita, são um exemplo de como a construção civil tem uma forte relação com 

importantes setores da política brasileira. 

Além do lado político/econômico, o ramo da construção civil é um dos setores mais 

indicados para auxiliar no combate ao nível de desemprego que assola o país. Isso 

porque emprega pessoas com baixo nível de instrução e capacitação, fazendo uso 

principalmente de sua capacidade física, permitindo o acesso ao mercado de trabalho de 

operários completamente desqualificados de maneira muito rápida. Além disso, é um 
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agente multiplicador nessa cadeia, podendo gerar mais do dobro de empregos para cada 

empregado que contrata. Porém, o que se percebe é uma elevada rotatividade desta mão 

de obra, sendo justamente a falta de qualificação um dos principais motivos disso, fator 

também considerado como uma das razões de haver elevado nível de acidentes do 

trabalho nos canteiros de obras.  

Essa importância da construção civil na política e na economia brasileira, bem 

como a necessidade de melhoria da mão de obra usada pelo setor, são pontos chave 

para criação do curso Técnico em Edificações na Região Administrativa de 

Samambaia/DF. 

4.2 Cenário da Construção Civil no Distrito Federal 

Segundo o Sinduscon-DF (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito 

Federal), características peculiares do mercado do Distrito Federal ajudaram o setor da 

construção civil local a crescer quase o dobro da média nacional em 2008. Enquanto 

dados divulgados pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção indicam um 

crescimento nacional de 9,5%, a indústria da construção civil do DF cresceu mais de 15%, 

estima o presidente do Sinduscon-DF, Elson Ribeiro e Póvoa. 

O principal motivo é o diferencial do mercado consumidor do DF, formado 

majoritariamente por funcionários públicos. “São pessoas com renda fixa, estável e que 

ganham bem acima da média nacional. Essas pessoas veem no imóvel um bom 

investimento”, explica Póvoa. É esse mercado que fará a construção civil manter o 

crescimento de aproximadamente 15% em 2009. 

Além disso, o próprio Sinduscon-DF comenta  o fato de que várias empresas da 

construção civil estão investindo em locais mais afastados de Brasília, como Gama, 

Ceilândia, Taguatinga e Samambaia, com o intuito de vender moradia a preço mais 

acessível à população de menor poder aquisitivo. 

Consideradas as características locais descritas, a escolha do Campus Samambaia 

para a oferta do Curso Técnico em Edificações, no contexto dos campi do IFB, está 

ancorada na realidade socioeconômica local e tem por objetivo avaliar as potencialidades 

e as carências de profissionais qualificados na região. Além disso, o Campus procura 
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atender a região com maior concentração populacional do Distrito Federal, oferecendo 

formação profissional e de escolarização de qualidade.  

 

4.3 Consulta a empresas de mercado da construção civil no DF  

Mesmo com a decisão da criação do curso ter sido obtida por resultado de uma 

consulta pública, achou-se pertinente a consulta a empresas do mercado da construção 

civil em Brasília para opinarem sobre as competências diversas para a formação do 

técnicoem edificações coerente com o perfil de mercado. 

 O curso de técnico em edificações é um dos mais tradicionais da formação técnica 

no Brasil. Desta forma a simples repetição de currículos já testados poderia ocultar 

tendências e demandas do mercado para a inovação e adaptação na formação dos 

profissionais técnicos. A importância de consulta ao mercado potencial de 

empregabilidade do egresso permite ajustes curriculares que atendam às peculiaridades 

do contexto regional de implantação do curso, bem como estabelecimento de um patamar 

inicial de avaliação do curso junto a este mercado. 

4.3.1 Procedimento Metodológico 

A amostra de empresas e profissionais para a realização da pesquisa foi orientada 

para representar tanto o ramo público quanto o privado, numa quantidade de entrevistas 

compatível com o tempo disponível e acesso a essas pessoas. Por indicação do grupo de 

professores que integram o grupo técnico de criação do curso, foram escolhidas dez 

empresas públicas e dez privadas de atuação de relevante importância nas áreas de 

infra-estrutura, transportes, obras públicas, edificações, manutenção e solos. Em todas as 

indicações de empresas para integrar a pesquisa, a representação por área, a facilidade 

de contato profissional, disponibilidade e interesse de cada uma foram itens de seleção. 

Tais contatos podem ainda se tornar fontes potenciais para futuras cooperações 

tecnológicas.    

A definição do instrumento de coleta de dados baseou-se na crítica qualitativa das 

habilidades e competências de cursos já existentes, estabelecidos na rede de formação 
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técnica pública e privada. O julgamento de cada competência pela empresa entrevistas 

deu suporte à definição do perfil do egresso e composição curricular contextualizada.  

O instrumento de coleta de dados, apresentado no anexo 01, foi organizado em 

três partes: identificação da empresa e entrevistado; consulta sobre a 

importância/pertinência das habilidades e competências profissionais e espaço para 

contribuições e ou comentários à pesquisa. 

 

As competências escolhidas para integrarem o instrumento de pesquisa foram 

classificadas em quatro grandes áreas de conhecimentos: área geral – para competências 

sobre a ciência básica, expressão na língua materna, ética e prevenção de acidentes; 

área de projetos – para competências de concepção e desenvolvimento de projetos 

diversos; área de construção civil – para competências sobre as tecnologias construtivas, 

sobre o gerenciamento de obras e canteiros de obras; área de estradas – para 

competências referentes a trabalhos rodoviários.  Tal estratégia visou testar se o mercado 

apontaria uma área em particular que poderia se tornar a ênfase do curso.   

O tratamento dos dados foi realizado por análise sistemática qualitativa e 

quantitativa das respostas. Para cada competência discriminada o respondente 

assinalava em um dos graus de importância. Essa resposta foi transformada em dados 

quantitativos através de uma escala de transformação (Tabela 4.1).    

Tabela 4.1: Escala de transformação quantitativa 
Grau de 

importância 
Pouco importante Importante Essencial 

Escala de 
referência 

0,2 0,5 0,8 

 

Após o tratamento dos questionários respondidos em cada empresa, os dados 

foram agrupados em uma análise geral, apresentada na Figura 4.1 um gráfico de pareto 

da pontuação média obtida em todas as competências.  
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12. Conduzir processos de licenciamento para execução de obras; 

25. Redigir propostas comerciais e montar processos licitatórios;

7. Desenvolver pesquisa de impacto ambiental;

34. Dosar adequadamente material asfáltico;

11. Executar levantamento planialtimétrico de terrenos urbanos;

18.Redigir memorial descritivo e especificações;

42. Aplicar pesquisa de avaliação do comportamento pós-uso de obras;

17. Desenvolver e detalhar projetos estruturais;

24. Interpretar greides;

36. Conduzir locação de traçados viários;

43. Organizar a execução de serviços de manutenção corretiva e restauração de obras;

44. Identificar o comportamento mecânico de solos

45. Executar levantamentos e desenhos para diagnósticos de patologias;

3. Comunicar-se adequadamente, e fazer uso do vocabulário técnico-lingüístico;

6.Realizar levantamento cadastral mobiliário e imobiliário;

9.Desenhar esboços e anteprojetos;

10. Executar estudos de viabilidade técnica e econômica;

13. Empregar técnicas corretas na prevenção de doenças ocupacionais, uso de EPI e EPC;

14. Desenvolver projetos de edificações na modalidade arquitetura;

31. Requisitar e comprar materiais;

33. Controlar suprimentos de insumos, materiais e equipamentos;

38. Conduzir a execução de serviços de obras rodoviárias;

40. Medir os serviços executados de obras rodoviárias;

8. Identificar as propriedades do solo;

15. Desenvolver projetos de edificações  na modalidade instalações hidrossanitárias;

16. Desenvolver projetos de edificações na modalidade instalações elétricas;

21. Orçar obras rodoviárias;

26. Desenvolver conceitos básicos e projetos na ferramenta computacional cad;

41. Selecionar os ensaios tecnológicos, definir equipamentos e classificar os materiais.

1. Utilizar informática básica;

2. Utilizarse- de ética e cidadania nas relações de trabalho;

22.  Criar banco de dados de insumos da construção;

30.  Manter atualizada a documentação da obra;

4. Elaborar textos técnicos, planilhas, formulários, esquemas e gráficos;

23. Compor cronograma físico-finaceiro;

28. Controlar e conduzir a manutenção nos canteiros de obras;

29. Conduzir a implantação de infra-estrutura física de obras;

32. Redigir relatórios técnicos de execução de obras;

27. Conduzir a implantação da infraestrutura física de canteiros de obras;

35. Fazer locação de obras;

37. Conduzir a execução de serviços de obras de edificações;

39. Medir os serviços executados de obras de edificações ;

5. Ler e interpretar textos técnicos em linguagem materna;

19. Quantificar o material e serviços de obras;

20. Orçar obras de edificações;

Área da Construção Civil

Área de Estradas

Área Geral

Área de Projeto

 
Figura4.1: Gráfico de pareto da pontuação obtida por competência e classificadas por 
área de conhecimento 
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A grande pontuação na competência “Ler e interpretar textos técnicos em 

linguagem materna”, demonstra uma carência de mercado por profissionais com forte 

embasamento propedêutico, no que tange ao uso da língua materna. 

Igualmente bem pontuadas são as competências referentes a orçamento e 

quantificação adequada de serviços e materiais. Em um meio dependente de constante 

aprimoramento de tecnologias e produtos, a formação e atualização de profissionais pode 

garantir uma maior eficiência na previsão de processos, bem como planejamento de 

formação de equipes e compara de materiais. 

A hipótese de identificação de uma tendência por área de conhecimento não foi 

confirmada. Apesar de obter uma maior pontuação média para a área da construção civil, 

todas as áreas obtiveram médias muito próximas, como apontado na Figura 4. 2. 

Contrução Civil Projetos Estradas Geral

0,68

0,55
0,58

0,64

 
Figura 4.2: Média da pontuação das competências por área de conhecimento 

 

Na análise por área de conhecimento, Figuras 4.3 a 4.6, observam-se 

diferenças entre as competências listadas. Em cada área de conhecimento algumas 

competências ainda não aparecem bem assimiladas como atribuição para o técnico em 

edificações, como o desenvolvimento de pesquisa de impacto ambiental, redação de 

propostas comerciais de construção, condução de processos de licenciamento de obras, 

obras de restauro, e dosagem de material asfáltico.  
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7. Desenvolver pesquisa de impacto ambiental;

3. Comunicar-se adequadamente, e fazer uso do 
vocabulário técnico-lingüístico;

13. Empregar técnicas corretas na prevenção de doenças 
ocupacionais, uso de EPI e EPC;

1. Utilizar informática básica;

2. Utilizarse- de ética e cidadania nas relações de 
trabalho;

4. Elaborar textos técnicos, planilhas, formulários, 
esquemas e gráficos;

5. Ler e interpretar textos técnicos em linguagem 
materna;

 
Figura 4.3: Pontuação média das competências da Área Geral 
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12. Conduzir processos de licenciamento para execução de obras; 

25. Redigir propostas comerciais e montar processos licitatórios;

11. Executar levantamento planialtimétrico de terrenos urbanos;

18.Redigir memorial descritivo e especificações;

42. Aplicar pesquisa de avaliação do comportamento pós-uso de obras;

17. Desenvolver e detalhar projetos estruturais;

6.Realizar levantamento cadastral mobiliário e imobiliário;

9.Desenhar esboços e anteprojetos;

10. Executar estudos de viabilidade técnica e econômica;

14. Desenvolver projetos de edificações na modalidade arquitetura;

15. Desenvolver projetos de edificações  na modalidade instalações 
hidrossanitárias;

16. Desenvolver projetos de edificações na modalidade instalações elétricas;

26. Desenvolver conceitos básicos e projetos na ferramenta computacional cad;

 
Figura 4.4: Pontuação média das competências da Área de Projetos 
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43. Organizar a execução de serviços de manutenção corretiva e 
restauração de obras;

45. Executar levantamentos e desenhos para diagnósticos de 
patologias;

31. Requisitar e comprar materiais;

33. Controlar suprimentos de insumos, materiais e equipamentos;

41. Selecionar os ensaios tecnológicos, definir equipamentos e 
classificar os materiais.

22.  Criar banco de dados de insumos da construção;

30.  Manter atualizada a documentação da obra;

23. Compor cronograma físico-finaceiro;

28. Controlar e conduzir a manutenção nos canteiros de obras;

29. Conduzir a implantação de infra-estrutura física de obras;

32. Redigir relatórios técnicos de execução de obras;

27. Conduzir a implantação da infraestrutura física de canteiros de 
obras;

35. Fazer locação de obras;

37. Conduzir a execução de serviços de obras de edificações;

39. Medir os serviços executados de obras de edificações ;

20. Orçar obras de edificações;

 
Figura 4.5: Pontuação média das competências da Área de Construção Civil 
 

 
Figura 4.6: Pontuação média das competências da Área de Estradas 

 

A conclusão da pesquisa é pela constituição de uma formação generalista, que 

inclua todas as competências estudadas e, reforce a complementaridade entre as áreas.  
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A proposta do curso é articular as necessidades educacionais, culturais, 

econômicas e sociais das comunidades nas quais está inserido, possibilitando o 

desenvolvimento integral do discente, por difusão de conhecimentos científicos e 

tecnológicos que dão suporte aos arranjos produtivos locais. Além disso, a forte interação 

do ramo da construção civil com outros setores, como o de Gestão, Meio Ambiente, 

Química, Geomática, Transportes, Informática, entre outros, ressaltando o setor da 

reciclagem, já que a construção civil gera grande quantidade de resíduos que podem ser 

reciclados, reforça a implantação, não só do Curso Técnico em Edificações, mas do 

Curso Técnico em Reciclagem propostos pelo IFB-Samambaia. 

O Instituto Federal de Brasília, por meio da oferta do presente curso técnico e de 

programas de formação inicial e continuada (FIC), fortalecerá essa área socioeconômica 

que necessita de profissionais qualificados. Pioneiro como formação técnica na região e 

no país, o curso tem a intenção de oferecer uma base sólida para pensar o 

desenvolvimento do Distrito Federal com justiça social e sustentabilidade. 

4.4 Objetivos 

O Instituto Federal de Brasília, ao oferecer o Curso Técnico em Edificações, 

subsequente ao nível médio, tem os seguintes objetivos:  

• Oferecer condições para que o estudante desenvolva as habilidades e 

competências profissionais gerais requeridas pela área da construção civil, de 

modo a facilitar e ampliar suas possibilidades de atuação e interação com outros 

profissionais;  

• Desenvolver as habilidades e competências específicas relacionadas ao perfil de 

conclusão da habilitação de Técnico em Edificações e das qualificações 

intermediárias que compõem seu itinerário profissional; 

• Formar profissionais que dominem os conhecimentos técnicos e científicos em seu 

campo de atuação, tenham capacidade de resolver pelo raciocínio seus problemas 

cotidianos de cunho profissional, sejam habituados a pesquisas e possuam valores 

de responsabilidade social, justiça e ética profissional; 
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• Qualificar profissionais para o trabalho em equipe, desenvolvendo sua capacidade 

de interação oral e escrita; 

• Criar condições para uma aprendizagem fundamentada pela prática, por meio de 

metodologias que contextualizem e exercitem o aprendizado, com vistas à 

autonomia do educando e à sua atuação profissional; 

• Habilitar os estudantes para atuar na área de construção civil de modo sustentável. 

5. Requisitos de Acesso ao Curso 

           O Curso Técnico em Edificações, subsequente ao nível médio,              

será oferecido aos estudantes que possuam certificado de conclusão do ensino médio ou 

equivalente, de acordo com a lei vigente, a ser apresentado no ato da matrícula. 

 A oferta de vagas será divulgada por edital – publicado na imprensa oficial, no sítio 

do IFB e em pelo menos um jornal local de grande circulação – com indicação de 

requisitos, condições e sistemática do processo, além do número de vagas oferecidas.  

A Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

orientam que o ensino deverá ser ministrado com base em princípios como "igualdade de 

condições para o acesso e a permanência na escola". Nesse sentido, o IFB, por meio de 

seus órgãos colegiados, define suas próprias estratégias de seleção de estudantes, de 

sorte a contemplar situações diferenciadas e equalizar as oportunidades de ingresso para 

candidatos com dificuldades específicas de garantir seu direito de acesso à qualificação 

profissional.  

6. Perfil Profissional de Conclusão dos Egressos do Curso 

 

6.1 Perfis das Certificações Intermediárias 

O curso oferece certificações intermediárias com os seguintes perfis abaixo 

descritos: 
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• Módulo II: Projeto de Edificações. 

 

Após a conclusão do segundo módulo o aluno do curso Técnico em Edificações 

terá a certificação de Desenhista Projetista, no qual estará apto a desenvolver desenhos 

técnicos e representar graficamente os projetos necessários para a execução de 

edificações. 

 

• Módulo II: Planejamento de edificações. 

 

Ao término do terceiro módulo o aluno do curso Técnico em Edificações receberá a 

certificação de Orçamentista, possuindo um perfil de formação profissional capaz de 

elaborar orçamentos de produtos e serviços relacionados à construção civil. 

 

• Módulo IV: Execução e Manutenção de Obras. 

 

Na conclusão do último módulo o aluno estará certificado como Auxiliar em 

Execução e Manutenção Predial, possuindo assim os conhecimentos e domínios das 

técnicas construtivas formando com isso um perfil necessário para atuar com ajudante no 

desenvolvimento dos serviços dentro de um canteiro de obras ou em serviços de 

manutenção predial. 

 

6.2 Habilitação: Técnico em Edificações 

O Técnico em Edificações, no exercício pleno de suas atribuições, deverá ser um 

indivíduo responsável, criativo, crítico, diligente, prudente, pontual, consciente da ética, 

com espírito de liderança e participante no processo transformador da sociedade. Para 

isso deve desenvolver: 
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6.3 Competências gerais: 

• Construção de uma sólida base de conhecimentos tecnológicos e científicos; 

• Desenvolvimento da capacidade gerencial; 

• Adaptação às inovações do mundo do trabalho; 

• Evolução da comunicação oral e escrita; 

• Desempenho das atividades buscando qualidade, controle do custo e segurança; 

• Adoção de postura profissional e ética no trabalho. 

Sendo um profissional da área de construção civil, sua atuação será voltada a 

todas as atividades que interfiram no planejamento, na execução, na manutenção, na 

reforma, na recuperação e no projeto das edificações. Para isso, deve desenvolver 

competências e habilidades que o tornem apto a: 

6.4 Competências específicas: 

• Realização de trabalhos e serviços técnicos projetados e dirigidos por profissionais 

de nível superior; 

• Utilização adequada de equipamentos, instalações e materiais; 

• Desenvolvimento de projetos e implantação de canteiros de obras; 

• Coordenação e condução de equipes de instalação, execução e manutenção de 

obras; 

• Controle de processos correlatos a sua prática profissional; 

• Treinamento de equipes de execução de obras e serviços técnicos; 

• Aplicação correta das normas técnicas; 

• Fiscalizar obras, acompanhando e controlando os cronogramas; 

• Adoção de posturas preventivas em relação às questões de meio ambiente, saúde 

e segurança do trabalho. 
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O perfil profissional de conclusão apresentado está em consonância com o Art. 6º 

do Decreto no 2.208, de 17 de abril de 1997, que trata da formulação dos currículos 

plenos dos cursos técnicos, com a Resolução CNE/CEB nº 04/99, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a educação profissional de nível técnico, com o Decreto nº 

90.922, de 06 de fevereiro de 1985, que regulamenta a Lei nº 5.524, de 05 de novembro 

de 1968, que dispõe sobre o exercício da profissão de técnico industrial e técnico agrícola 

de nível médio ou de 2º grau, principalmente o que dispõem os Artigos 4º (excluindo-se os 

parágrafos 2º e 3º), 9º e 12º, bem como as definições do CONFEA para a carreira de nível 

técnico, da Resolução nº 278, de 27 de maio de 1983, principalmente o que está exposto 

nos Artigos 4º, enfatizando-se o seu parágrafo 1º. 

6.5 Campo de trabalho: 

• Indústrias de construção civil; 

• Empresas de projetos; 

• Setores de manutenção preventiva e preditiva; 

• Estabelecimentos de ensino; 

• Prefeituras e outros órgãos governamentais; 

• Comércio de materiais de construção; 

• Profissional liberal. 

7. Organização Curricular do Curso 

7.1 Estrutura modular e semestral 

   O Curso Técnico em Edificações, subsequente ao nível médio, obedece ao 

disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; no Decreto Federal nº 

5.154, de 23 de julho de 2004; na Portaria MEC nº 646, de 14 de maio de 1997; no 

Parecer CNE/CEB nº 17/97, de 03 de dezembro de 1997; no Parecer nº 16/99, de 5 de 

outubro de 1999; na Resolução CNE/CEB nº 04/99, que estabelece as diretrizes 

curriculares nacionais para a educação profissional de nível técnico. 
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A organização curricular do curso tem as seguintes características: 

I. Atendimento às demandas dos cidadãos, do mercado e da sociedade; 

II. Conciliação das demandas identificadas com a vocação, a capacidade institucional 

e os objetivos do IFB;  

III. Estrutura curricular elaborada de modo a evidenciar as competências gerais da 

área profissional e específicas de cada habilitação; 

IV. Articulação modular das competências; 

V. Flexibilidade curricular permitindo diferentes possibilidades de itinerário formativo; 

VI. Certificações intermediárias com qualificação profissional ao término de cada 

módulo, proporcionadas a um conjunto de competências técnicas identificadas no 

mercado de trabalho, permeadas por competências complementares à formação 

profissional; 

VII. Carga horária semestral programada de forma a otimizar o período total para a 

execução do curso; 

VIII. Projetos integradores envolvendo as bases tecnológicas específicas e suas 

competências, apresentados ao final de cada módulo com terminalidade, para 

análise dos docentes que ministram aula no respectivo módulo de qualificação;  

IX. Estágio curricular supervisionado obrigatório de 160 horas, podendo ser realizado a 

partir da conclusão do Módulo II.14 

7.2 Itinerário formativo 

O Curso Técnico de Edificações, na modalidade subsequente, é um curso 

profissionalizante de nível médio com organização curricular própria, organizado em 

quatro módulos de aprendizagem, articulados e estruturados de acordo com os 

Referenciais Curriculares do MEC/SEMTEC que analisam o processo de produção da 

área de Construção Civil, dividido nas funções de Planejamento e Projeto, Execução e 

                                                 
14  O regulamento da prática profissional especificará necessidades e exigências para a realização do 
estágio curricular. Casos especiais de prática profissional serão avaliados e aprovados pelo Colegiado do 
curso e pela Direção de Ensino. 
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Manutenção e Restauração. Cada módulo contempla um conjunto de competências e 

habilidades, visando à construção paulatina do perfil do profissional. O processo produtivo 

da Área de Construção Civil está estruturado em três funções básicas, cada uma com 

suas subfunções, reconhecidas no curso pelas competências esperadas (Tabela 7.1). 

Tabela  7.1: Organização das áreas de conhecimento em relação às  competências 
esperadas para o egresso 

Planejamento e 
Projeto 

Elaboração de 
estudos de viabilidade técnico econômica 

de empreendimentos, 
de laudos avaliativos, de plantas de valores. 

Elaboração de 
estudos e projetos 

técnicos 

Elaboração de 
planejamento de 

obras 

Execução Instalação e 
gerenciamento do canteiro de obras 

Execução de obras 
Controle de 
processos 

Manutenção e 
Restauração 

Instalação e 
gerenciamento do canteiro de obras 

Execução de 
obras de  manutenção 

e restauração 

Controle de 
processos 

Por meio da análise das competências, habilidades e bases tecnológicas contidas 

nos Referenciais Curriculares, e da consulta a empresas do mercado da construção civil 

do DF,chegou-se a uma proposta de organização curricular estruturada, de formação 

generalista, em quatro módulos de aprendizagem mais o estágio curricular, assim 

discriminado: 

I. Módulo I: Fundamentos 

II. Módulo II: Projeto de Edificações 

III. Módulo III: Planejamento de Edificações 

IV. Módulo IV: Execução e Manutenção de Obras 

V. Estágio Curricular 

Cada módulo corresponde a um conjunto de competências complementares e 

transversais. As competências complementares são aquelas relacionadas diretamente 

com a formação específica da área e que possuem saberes e habilidades integradas e 

que se completam. Por exemplo: o projeto arquitetônico é a base para a elaboração dos 

projetos de instalações hidrossanitárias e elétricas bem como do projeto estrutural. Ao 

mesmo tempo, para melhorar o resultado desses projetos complementares, é preciso 

reformular o projeto arquitetônico. Esse é o processo de projetação; um trabalho 

eminentemente interdisciplinar. Já as competências transversais trazem em seu corpo 

saberes e habilidades que transpassam várias áreas de conhecimento. Como exemplo 

podemos indicar o conhecimento da Estatística, tão importante para análises de 
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resultados laboratoriais como para discussões referentes ao mundo em que o aluno se 

insere. 

Com o intuito de possibilitar o enriquecimento da formação do aluno, poderão ser 

desenvolvidas competências suplementares de cunho opcional, oferecidas em horários 

independentes do curso, com temáticas variadas. Por exemplo: perspectiva de interiores, 

língua estrangeira; seminários sobre novas tecnologias e outros. 

Completando os quatro módulos e o estágio curricular, o aluno receberá o Diploma 

de Técnico em Edificações. 

7.3 Fluxograma do curso 

O fluxograma da Figura 7.1 apresenta as possibilidades de trajetos formativos que 

podem ser seguidos à escolha do estudante: 

 

 
Figura 2 - Fluxograma do Curso de Edificações, subsequente ao nível médio. 

Diploma de Habilitação de Técnico em:

Edificações
1457 h/relógio 

Módulo III:

Certificação:
Orçamentista

Planejamento de 
Edificações

333 h/relógio 

Certificação: 
Desenhista Projetista

Módulo II:

Projeto de Edificações

333 h/relógio

Certificação:
Auxiliar em 
Execução e  
Manutenção Predial

Execução e 
Manutenção de Obras 
298 h/relógio

Módulo IV :

Processo 
Seletivo

Módulo I:

Fundamentos

333 h/relógio

Certificação: Sem 
Certificação

Estágio Curricular 
Supervisionado 
Administrado a partir da conclusão 
do módulo Fundamentos 

160 h/relógio 
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7.4 Carga horária e componentes curriculares por módulo 

Tabela 7.2 - Organização curricular do Curso Técnico em Edificações 

Módulo 01 
Fundamentos 

Pré-requisito: Aprovação no processo seletivo 
Componentes Curriculares h Aula h Relógio Aulas/semana 

Informática Básica 40 33 2 

Mecânica dos Solos 80 67 4 

Desenho Técnico e Arquitetônico 120 100 6 

Matemática Aplicada 40 33 2 

Português Instrumental 40 33 2 

Processos Construtivos 40 33 2 

Resistência dos Materiais 40 33 2 

Totais 400 333 20 

 Certificação: Não há 
  

 

Módulo 02 

Projeto de Edificações 

Pré-requisito: Módulo 01 

Componentes Curriculares h Aula h Relógio Aulas/Semana 

Projeto Arquitetônico 80 67 4 

Projeto de Instalações Elétricas 40 33 2 

Projeto de Instalações Hidráulicas 40 33 2 

Fundações 40 33 2 

Desenho Auxiliado por Computador 40 33 2 

Estruturas de Concreto Armado 80 67 4 

Estruturas Metálicas e de Madeira 40 33 2 

Materiais de Construção Civil 40 33 2 

Totais 400 333 20 

Certificação: Desenhista Projetista  
  

 

Módulo 03 

Planejamento de Edificações 

Pré-requisito: Módulos 01 e 02 

Componentes Curriculares h Aula h Relógio Aulas/semana 

Planejamento e Controle de Obras 80 67 4 

Informática Aplicada  40 33 2 
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Legislação Profissional 20 17 1 

Empreendedorismo 40 33 2 

Orçamento de Obras 80 67 4 

Licitações e Contratos 40 33 2 

Controle Tecnológico 40 33 2 

Ética e Responsabilidade Social 20 17 1 

Gestão de Resíduos 40 33 2 

Totais 400 333 20 

Certificação: Orçamentista 
  

 

Módulo 04 

Execução de Obras 

Pré-requisito: Módulos 01 e 02 

Componentes Curriculares h Aula h Relógio Aulas/semana 

Tecnologia das Construções 100 83 5 

Prática de Instalações Elétricas e 
Hidráulicas 40 33 2 

Topografia  100 83 5 

Manutenção de Edificações 40 33 2 

Máquinas e Equipamentos 40 33 2 

Higiene e Segurança do Trabalho 40 33 2 

Totais 360 298 18 

Certificação: Auxiliar em Execução e Manutenção Predial 
 

 

Curso Técnico em Edificações 

Módulos h Aula h Relógio Aulas/semana 

01 - Fundamentos 400 333 20 

02 – Projeto de Edificações 400 333 20 

03 – Planejamento de Edificações 400 333 20 

04 – Execução de Obras 360 298 18 

Estágio Supervisionado  160  

Totais 1560 1460  
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8. 6.5. Competências/Habilidades/Bases tecnológicas e Componentes Curriculares 

Módulo I: Fundamentos Carga horária: 400 h/a 

Eixo Tecnológico: Construção Civil 

Título da Qualificação: Sem Terminalidade 

Perfil do módulo: Formação dos conhecimentos técnicos básicos 

 
Competências 

 

 
Habilidades 

 
Bases Tecnológicas Componentes 

Curriculares 

• Utilização de 
computadores e seus 
periféricos, assim como 
de recursos tecnológicos 
digitais referentes a esta 
ferramenta conforme sua 
necessidade.  
 

• Citar as principais mudanças ocorridas na 
evolução da tecnologia da informação. 

• Descrever os componentes de um 
computador. 

• Diferenciar Hardware de Software. 

• Utilizar os principais softwares básicos, 
utilitários e aplicativos. 

• Utilizar editores de textos, planilhas 
eletrônicas e aplicativos de apresentação. 

• Pesquisar e obter informações na 
Internet. 

• Introdução à informática: histórico e 
evolução. 

• Hardware e Software. 

• Principais periféricos e componentes 
do computador. 

• Editor de texto, planilha eletrônica e 
aplicativos de apresentação. 

• Sistema operacional. 

• Conceitos básicos de internet: 
navegação, e-mail e sites de busca. 

 

 
 
 
 
 
 

Informática 
Básica 

 

• Compreensão dos princípios 
e conceitos fundamentais da 
Mecânica dos Solos e suas 
implicações práticas 

• Identificar as propriedades físicas dos 
solos; 

• Executar os ensaios de caracterização 
dos solos; 

• Classificar os solos segundo suas 
propriedades físicas e suas 

• Origem e formação dos solos 

• Índices físicos 

• Textura dos solos 

• Preparação de amostras 

• Ensaio de Umidades 

Mecânica dos 
Solos 
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características. 
• Ensaio de peneiramento 

• Plasticidade dos solos 

• Ensaios de limites de Attenberg 

• Compactação dos solos 

• Ensaio de Compactação 

• Compreensão e utilização 
de representações gráficas 
para o desenho de projetos, 
de acordo com as 
convenções da norma 
brasileira. 

• Representar projetos por meio de 
desenhos técnicos, conforme as 
convenções de desenho aceitas 

• Equipamento técnico – Formatos de 
papel, instrumentos para desenho 

• Noções de geometria descritiva. 

• Escalas 

• Desenho técnico – Desenho em 
projeção ortográfica; espaço 
tridimensional e representação 
bidimensional; levantamento e 
desenho em croquis 

• Caligrafia técnica, normas e 
convenções de desenho  

• Tipos de perspectiva: oblíqua, 
axonométrica e cônica 

• Conceitos de arquitetura: planta, 
cortes, elevações etc.  

• Reprodução e desenvolvimento de 
projeto arquitetônico  

 

Desenho 
Técnico e 

Arquitetônico 

• Compreensão da linguagem 
matemática, para 
formulação e interpretação 
de   problemas e suas 
aplicações na área de 

• Transformar e utilizar a leitura em escalas 
para o entendimento real do problema; 

• Desenvolver de forma aplicada as noções 
básicas trigonométricas; 

• Utilizar as áreas de figuras planas simples 

• Escalas 
• Razão 
• Porcentagem 
• Regra de três simples e composta 
• Alinhamento de três pontos 

Matemática 
Aplicada 
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construção civil. 
 

e compostas de forma prática dentro da 
construção civil; 

• Calcular volumes de figuras simples e 
compostas; 

• Resolver sistemas de equações. 

• Triângulo retângulo 
• Trigonometria do triângulo retângulo 
• Resolução de triângulos quaisquer 
• Áreas de figuras planas 
• Cálculo de volumes 

Sistemas de equação de uma variável. 
• Compreensão e utilização 

da língua portuguesa 
como língua materna, 
geradora de significação 
e integradora da 
organização do mundo e 
da própria identidade. 

• Relacionar as variedades lingüísticas a 
situações específicas de uso social. 

• Reconhecer os usos da norma padrão da 
língua portuguesa nas diferentes 
situações de comunicação. 

• Utilizar estratégias e procedimentos de 
leitura para a compreensão e 
interpretação de textos. 

• Identificar os elementos que concorrem 
para a progressão temática e para a 
organização e estruturação de textos de 
diferentes gêneros e tipos.  

• Analisar a função da linguagem 
predominante nos textos em situações 
específicas de interlocução. 

• Inferir em um texto quais são os objetivos 
de seu produtor e quem é seu público 
alvo, pela análise dos procedimentos 
argumentativos utilizados. 

• Reconhecer e relacionar, em diferentes 
textos, opiniões, temas, assuntos e 
recursos lingüísticos. 

• Produzir argumentos com base em 
informações técnicas. 

• Utilizar a redação técnica e oficial na 
elaboração de relatórios, laudos, 
memorandos, orçamentos, atas e ofícios. 

• Produzir textos com coerência e 
consistência. 

• Uso da língua portuguesa em 
diferentes contextos e circunstâncias 
sociais. 

• Diretrizes para leitura e interpretação 
de textos diversos. 

• Gênero e tipos de textos. 
• Argumentatividade da linguagem. 
• Linguagem técnica e científica. 
• Normas para elaboração e 

formatação de resumo, resenha 
crítica, relatório sintético e analítico, 
memorando, parecer, requerimento, 
ordem de serviço, mensagens 
eletrônicas, curriculum vitae. 

• Elaboração de apresentações. 
• Modos de organização da 

composição textual; atividades de 
produção escrita e de leitura de 
textos gerados nas diferentes esferas 
sociais - públicas e privadas. 

• Organização da macroestrutura 
semântica e a articulação entre idéias 
e proposições (relações lógico-
semânticas).  

• Formas de apresentação de 
diferentes pontos de vista; 
organização e progressão textual; 
papéis sociais e comunicativos dos 
interlocutores, relação entre usos e 

 
 
 
 

Português 
Instrumental 
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• Elaborar apresentações e palestras.  propósitos comunicativos, função 
sociocomunicativa do gênero, 
aspectos da dimensão espaço-
temporal em que se produz o texto. 

• Uso dos recursos linguísticos em 
relação ao contexto em que o texto é 
constituído: elementos de referência 
pessoal, temporal, espacial, registro 
linguístico, grau de formalidade, 
seleção lexical, tempos e modos 
verbais; uso dos recursos linguísticos 
em processo de coesão textual: 
elementos de articulação das 
sequências dos textos ou à 
construção da micro estrutura do 
texto. 

Conhecimento da sequência 
construtiva de obras  de 
modo entender o 
funcionamento da cadeia da 
indústria da construção civil. 

• Identificar as fases da obra; 
• Descrever os processos construtivos;  
• Escolher o processos construtivo mais 

adequado a cada tipo de obra; 
• Identificar as interdependências entre os 

serviços em uma obra. 
 

• Serviços Preliminares 
• Movimento de terra 
• Locação da obra 
• Infraestrutura 
• Supra-estrutura 
• Cobertura 
• Impermeabilização 
• Vedações 
• Esquadrias 
• Instalações 
• Acabamentos  

Processos 
Construtivos 

 

• Compreensão da 
linguagem física e 
matemática, para 
formulação, interpretação e 
resolução de problemas e 
suas aplicações na área de 
construção civil. 

• Realizar operações básicas com vetores; 
• Aplicar a lei de Hooke; 
• Calcular Centro de Massa, Momento de 

Inércia e Produto de Inércia de seções 
simples; 

• Identificar os tipos de carregamentos; 
• Identificar as reações de apoio em estruturas 

isostáticas simples; 
• Calcular esforços seccionais normais, 

• Grandezas escalares e vetoriais; 
• Operações básicas com vetores e suas 

aplicações; 
• Lei de Hooke; 
• Definições e propriedades de: Centro de 

Massa, Momento de Inércia e Produto de 
Inércia; 

• Apoios estruturais; 
• Carregamentos concentrados; 

Resistência dos 
Materiais 
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cisalhantes, fletores e de torção em estruturas 
isostáticas simples, bem como traçar seus 
diagramas. 

• Carregamentos distribuídos; 
• Momentos fletores; 
• Esforços axiais de tração e compressão 

e diagramas; 
• Esforços cisalhantes e diagramas; 
• Flexão e diagramas. 

 
BIBLIOGRAFIA (Módulo I) 
 

Informática Básica 

Bibliografia Básica: 

COSTA, Renato da; ÁQUILA, Robson. Informática Básica. [S.l.]: Impetus, 2009. 320 p. 

LANCHARRO, Eduardo Alcalde; LOPEZ, Miguel Garcia; FERNANDEZ, Salvador Peñuelas. Informática básica. Tradução de Sérgio 
Molina. São Paulo: Pearson Makron Books, 2004. 269 p.  

MANZANO, André Luiz N. G.; MANZANO, Maria Izabel N.G. Estudo dirigido de informática básica. 7. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: 
Érica, 2007. 250 p. (Coleção P.D)  

SILVA, Mário Gomes da. Informática: terminologia básica: Windows XP, Word XP, Excel XP, Access XP, PowerPoint XP. 3. ed. São 
Paulo: Érica, 2007. 382 p.  

 

Bibliografia Complementar: 

ERIBERTO M. F., João. Descobrindo o Linux: entenda o sistema operacional gnu/linux.Novatec. 2007. 
 
 
Mecânica dos Solos 
Bibliografia Básica: 

Pinto, C.S. Curso básico de mecânica dos solos – Editora Oficina de Textos, 2000 

Pinto, C.S. Mecânica dos Solos – Editora Oficina de Textos, 2000.  

Teixeira, Wilson; Fairchild, Thomas Rich; Toledo, M. Cristina Motta; Taioli, Fabio. Decifrando a Terra. 2 ed. São Paulo: Oficina de 
Textos, 2009. 
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Bibliografia Complementar: 

Caputo, H. P.Mecânica dos solos e suas aplicações – Vol. 1 e 2. 1973 

Gusmão, A D.Fundações profundas – Notas de Aulas, 2002. 

Gusmão, A D. Prospecção geotécnica – Notas de Aulas, 1994. 

 
 
Desenho Técnico e Arquitetônico 
Bibliografia básica: 

CHING, Frank. Representação gráfica em Arquitetura. Porto Alegre: Bookman, 2000. 

FRENCH, Thomas E.; VIERCK, Charles J. Desenho técnico e tecnologia gráfica. 8. ed. São Paulo: Globo, 2005. 

MONTENEGRO, Gildo A. Desenho arquitetônico; para cursos técnicos de 2º grau e faculdades de Arquitetura.  4. ed. São Paulo: 
Blucher, 2001. 

_____. Geometria descritiva. São Paulo: Blucher, 1999 

OBERG, L. Desenho arquitetônico. 22. ed. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1979. 

 

Bibliografia Complementar: 

SILVA, Arlindo; RIBEIRO, Carlos Tavares; DIAS, João. Desenho técnico moderno. São Paulo: LTC, 2006. 
 
 
Matemática Aplicada 

Bibliografia Básica: 

ANDRÉ, Jorge. Ensinar e Estudar Matemática em Engenharia. Ed. Universidade de Coimbra, 2008; 

BLACHEYRE, Affonso. Construção Civil, Teoria e Prática: Matemática, desenhos e técnicas. Ed Hemus, 2005; 

FERNANDES, Adelino Goldinho. Matemática Prática para a Construção Civil ao Alcance de Todos. CETOP, São Paulo, 1985; 

PEREIRA, José Fernando Fernandes. Fundamentos de Matemática para Engenharia.  Ed. Plêiade, 2005; 
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Bibliografia Complementar: 

FACCHINI, Walter. Matemática para a Escola de Hoje. Ed. FTD, 2006. 
 
 
Português Instrumental 

Bibliografia Básica: 

DIONÍSIO, Ângela Paiva; MACHADO, Anna Rachel; BEZERRA, Maria Auxiliadora. Gêneros textuais & ensino. 5.ed. Rio de Janeiro: 
Lucerna, 2007. 229p. :  

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda; FERREIRA, Marina Baird; ANJOS, Margarida dos. Novo dicionário Aurélio da língua 
portuguesa. 4. ed. Curitiba: Positivo, 2009. xxxix, 2120 p. + 1 CD-ROM.  

MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERKNOP, Lúbia Scliar. Português instrumental. 28. ed. São Paulo: Sagra Luzzatto, 2009. 558 p.  

 

Bibliografia Complementar: 

SILVA, Sérgio Nogueira Duarte da. O Português do dia-a-dia: como falar e escrever melhor. Rio de Janeiro: Rocco, 2004. 298 p.  

BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática da Língua Portuguesa.  Ed. Revisada e Ampliada. Ed Lucerna, 2001. 672 p. 
 
 
Processos Construtivos 
Bibliografia Básica: 
Azeredo, Helio Alves. O Edifício até sua Cobertura. 2ª ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1997. 
Azeredo, Helio Alves. O Edifício e seu acabamento. São Paulo: Edgard Blucher, 1987. 
BORGES, A. C. Prática das pequenas construções. vol. 1, 9ª ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2010 
 
Bibliografia Complementar: 
BORGES, A. C. Prática das pequenas construções. vol. 2, 6ª ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2010. 
Milber, Fernandes G. Caderno de Encargos. São Paulo: PINI. 5ª ed, 2009. 
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Resistência dos Materiais 

Bibliografia Básica: 

FERDINAND, Beer.Resistência dos Materiais. São Paulo: Ed. McGraw Hill, 2008 

PORTELA, Arthur e Silva, Arlindo.Mecânica dos Materiais. Brasília, Ed. UnB, 2009. 

TIMOSHENKO. Mecânica dos Sólidos. São Paulo, Ed LTC 2005; 

 

Bibliografia Complementar: 

POPOV. Introdução à Mecânica dos Sólidos. São Paulo, Ed Blücher; 

NETO, Lindemberg . Introdução à Mecânica das Estruturas.São Paulo, Ed EPUSP. 
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Módulo II: Projeto de Edificações Carga horária: 400 h/a 

Eixo Tecnológico: Construção Civil 

Título da Qualificação: Desenhista Projetista de Construção Civil (CBO 3185-10) 

Perfil do módulo: Desenvolvimento de projetos de construção civil de até o porte determinado por sua atribuição profissional. 

 
Competências 

 

 
Habilidades 

 
Bases Tecnológicas 

Componentes 
Curriculares 

• Desenvolvimento de 
projetos de edificações de 
pequeno porte, 
considerando 
condicionantes técnicas de 
baixa complexidade. 

• Apreender etapas e/ou fases de um 
projeto arquitetônico 

• Refletir sobre a atuação do 
profissional técnico em edificações na 
cadeia produtiva da construção civil. 

• Aplicar os termos técnicos 
necessários para interpretar uma 
legislação urbanística e de obras. 

• Utilizar os parâmetros urbanísticos e 
a regulamentação de construções para o 
desenvolvimento de projetos 
arquitetônicos e para sua aprovação junto 
aos órgãos competentes – prefeituras. 

• Reconhecer elementos das 
diferentes etapas da evolução histórica 
da arquitetura. 

• O projeto arquitetônico e o 
empreendimento 

• Noções de Urbanismo: 
parâmetros urbanísticos, implantação 
da edificação no terreno 

• Noções da evolução histórica do 
projeto arquitetônico 

• Fluxograma de elaboração de 
projeto arquitetônico – Fatores 
condicionantes do projeto, programa 
arquitetônico 

• Elaboração e apresentação de 
projeto arquitetônico 

• Projeto arquitetônico residencial 
– Escadas, coberturas e outros 
elementos 

•  Detalhamento arquitetônico 
 

 

Projeto 
Arquitetônico 

 

• Desenvolvimento de 
projetos de instalações 
elétricas residenciais, 
prediais e comerciais de 
baixa tensão.  

• Utilizar fundamentos teóricos no 
dimensionamento e especificação de 
materiais elétricos; 

• Projetar instalações elétricas de baixa 
tensão residenciais, prediais e comerciais 

• Instalações elétricas: Conceitos 
básicos; simbologia e convenções; 
normas para instalação de baixa 
tensão e fornecimento de energia. 

• Luminotécnica: Definições; método 

Projeto de 
Instalações 

Elétricas 
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 utilizando normas técnicas da ABNT; 

• Utilizar ferramentas computacionais 
(CAD) de auxílio à elaboração de 
desenhos e projetos  de instalações 
elétricas. 

dos W/m²; Marcação dos pontos de 
luz; método dos lumens; método 
ponto a ponto e comando de pontos 
de luz. 

• Projeto de Instalações de baixa 
tensão: Considerações básicas; 
Circuitos, divisão da instalação e 
número de pontos; quadros de 
distribuição; Tomadas de corrente; 
Seções mínimas dos condutores; 
tipos de condutores; carga instalada 
e cálculo de demanda; 
dimensionamento dos condutores 
pela capacidade de condução de 
corrente; cálculo dos condutores pelo 
critério da queda de tensão. 

• Comandos, controle e proteção de 
circuitos: Dispositivos de comando e 
proteção, Diferencial Residual e 
seletividade. 

• Aterramentos Elétricos: Definição, 
sistemas de aterramento e 
equipotencialização. 

Desenvolvimento de projetos de 
instalações hidráulicas prediais  

 

• Reconhecer a importância do projeto, 
execução, operação e manutenção das 
instalações prediais; 

• Discutir as principais normas técnicas 
referentes às instalações de água fria, 
água quente, esgoto, águas pluviais 

• Conhecer os procedimentos técnicos e 
legais para a elaboração de projetos, 
execução, e manutenção destas 

• Tipos de instalações prediais 
• Importância do projeto, execução, 

operação e manutenção das 
instalações 

• Sistemas de distribuição de água,  
• Capacidade dos reservatórios  
• Dimensionamento: consumo máximo 

possível e máximo provável 
• Instalações mínimas e pressão de 

serviço 

Projeto de 
Instalações 
Hidráulicas 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA. 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 
CAMPUS SAMAMBAIA 

 

42 
 

instalações prediais. 

•  Conhecer os materiais, peças, 
equipamentos e outros elementos 
necessários à execução destas 
instalações; 

•  Dimensionar instalações e os 
procedimentos técnicos e legais para a 
elaboração de projetos, execução, e 
manutenção destas instalações prediais. 

• Planejar a supervisão da execução e 
manutenção das instalações prediais; 

 

• Elementos componentes da 
instalação 

•  Elevação mecânica da água 
• Dimensionamento de tubulações e 

caixas de esgoto e pluviais 
• Sistemas individuais de tratamento 

de efluentes, materiais utilizados e 
terminologia; 

• Sistemas de aquecimento da água 
•  Consumo de água quente 
• Escolha e especificação de 

aquecedores; 
• Dimensionamento: consumo máximo 

provável; materiais utilizados e 
terminologia; 

• Classes de Incêndio 
• Tipos de Instalações 

 

• Conhecimento dos diversos 
tipos de fundações, suas 
interações como solo e com 
as superestruturas. 

• Identificar as propriedades físicas dos 
solos; 

• Executar os ensaios de caracterização 
dos solos; 

• Classificar os solos segundo suas 
propriedades físicas e suas 
características; 

• Conhecer os tipos de fundações e suas 
utilizações. 

• Prospecção Geotécnica 
• Ensaio SPT 
• Perfil geotécnico do terreno  
• Escolha do tipo de fundação 
• Tipos de fundações superficiais 
• Noções de projeto de sapatas 
• Tipos de fundações profundas 
• Noções de projeto de estacas 
• Software para projeto de estacas 
• Noções de execução de sapatas e 

blocos de coroamento 
• Noções de execução de estacas pré-

moldadas 
• Noções de execução de estacas 

moldadas in loco 

Fundações 
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• Representação adrequada 
de projetos de obras e 
edificações pelo uso da 
computação gráfica em 2D. 

• Explorar o uso da computação gráfica em 
2D como ferramenta de expressão gráfica 
para representação de projetos de obras 
e edificações; 

• Formatar base computacional gráfica 
para modelagem de projetos de 
edificações em 3D. 

• Conceitos Preliminares de 
Computação Gráfica 

• Organização do trabalho projetivo; 

• Noções de desenho técnico; 

• Operação de sistemas CAD – 2D; 

• Preparação para modelagem 3D; 

• Padronização e compartilhamento de 
arquivos; 

Desenho Auxiliado 
por Computador 

• Domínio de propriedades e 
técnicas básicas de 
dimensionamento e 
detalhamento de projetos 
estruturais de concreto 
armado. 

• Identificar elementos estruturais como 
lajes, vigas, pilares e fundações; 

• Estimar as cargas estruturais solicitantes; 
• Dimensionar elementos estruturais 

isostáticos simples; 
• Ler, interpretar e verificar projetos 

estruturais. 
• Detalhar peças estruturais de concreto 

armado; 
• Dimensionar e detalhar estruturas de 

madeira; 
• Identificar ligações metálicas e sua forma 

de execução. 

• Deformações estruturais; 
• Propriedades do concreto e do aço; 
• Estudo e funcionamento dos 

elementos estruturais; 
• Lançamento estrutural; 
• Lajes em concreto armado; 
• Vigas em concreto armado; 
• Pilares curtos em concreto armado; 
• Detalhamentos estruturais: Formas, 

armaduras e listas de aço; 

Estruturas de 
Concreto 
Armado 

 

• Domínio de propriedades e 
técnicas básicas de 
dimensionamento e 
detalhamento de projetos 
estruturais em metal e 
madeira. 

• Calcular esforços solicitantes 
• Calcular dimensões de peças estruturais 

em aço e madeira 
• Projetar estruturas de telhados 

• Dimensionar e detalhar emendas e 
ligações em madeira e em aço  

• Tipos usuais de estruturas de aço e 
madeira 

• Tipos de madeira para construção: 
propriedades, características e 
tensões admissíveis 

• Estruturas de telhados: terminologia, 
cargas atuantes 

• Treliças: Tipos. Cálculo dos esforços 
nas barras. Dimensionamento. 

• Tipos de ligações em madeira. 

Estruturas 
Metálicas e de 

Madeira 
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Dimensionamento 
• Tipos de aço para estrutura: perfis, 

características 
• Treliças metálicas 

• Ligações Metálicas: Tipos. Detalhes 
executivos. 

Conhecimento das 
propriedades dos materiais de 
construção civil tendo em vista 
sua correta especificação e a 
fiscalização por ocasião do 
recebimento na obra  

• Realizar ensaios tecnológicos de laboratório 
e de campo. 

• Avaliar propriedades dos materiais. 
• Elaborar relatórios técnicos 
• Controlar a qualidade dos materiais 
• Organizar banco de dados de materiais 

• Utilizar corretamente os materiais. 
• Aplicar métodos de classificação de 

materiais. 

• Propriedades dos Materiais. 
Características exigidas nos materiais 
de construção: propriedades mecânicas, 
físicas e químicas. 

• Normas Técnicas. 
• Classificação dos materiais aplicados na 

construção: agregados miúdos e 
graúdos, aglomerantes, aditivos, 
concreto, argamassa, metais, madeira, 
materiais cerâmicos, vidros, plásticos, 
tintas e vernizes. 

• Materiais alternativos: solo-cimento, 
taipa, adobe, papelão, bambu e outros. 

• Ensaios tecnológicos de laboratório e 
de campo. 

• Especificações de materiais. 

• Tintas e Vernizes 

Materiais de 
Construção Civil 
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BIBLIOGRAFIA (Módulo II) 

 
Projeto Arquitetônico 

Bibliografia básica 

CHING, Francis D. K. Arquitetura de interiores ilustrada. São Paulo: Bookman, 2006. 

CHING, Francis D. K. Dicionário visual de Arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

João Figueiras Lima. Org. Giancarlo Latorraca. São Paulo/ Lisboa: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi/ Editorial Blau, 2000. (Série Arquitetos 
Brasileiros) 

 LENGEN, Johan van. Manual do arquiteto descalço. Rio de Janeiro: Casa do Sonho, 2002. 

RYBCZYNSKI, Witold. Casa: pequena história de uma idéia. Rio de Janeiro: Record, 1996. 

SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil 1900-1990. 2. ed. São Paulo: Edusp, 2002. 

 

Bibliografia Complementar: 

CAVALCANTI, Lauro; LAGO, André Correa do. Ainda moderno? Arquitetura brasileira contemporânea. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2005. 

CHING, Francis D. K. Arquitetura, forma espaço e ordem. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

FERRO, Sérgio. Arquitetura e trabalho livre. Org. Pedro Fiori  Arantes..São Paulo: Cosac  Naify, 2006 

HERTZBERGER, Herman. Lições de Arquitetura. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

Lina Bo Bardi. Org. Marcelo Ferraz. 3. ed. São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi/ Imprensa Oficial, 2008. 

SALVADORI, Mario. Por que os edifícios ficam de pé: a força da arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

SERRA, Rafael. Arquitectura y climas. Barcelona: Gustavo Gili, 2004. 
 
 
Projeto de Instalações Elétricas 

Bibliografia Básica: 

COTRIM, A. A. M. B. Instalações Elétricas, Prentice Hall, São Paulo, 2003 
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MACINTYRE, A. J.; NISKIER, J. Instalações Elétricas, LTC, Rio de Janeiro, 2000 

NISKIER, J. Manual de Instalações Elétricas, LTC, Rio de janeiro, 2005 

 

Bibliografia Complementar: 

DE CAMARGO, J. R. P. Notas de aula da disciplina de Instalações Elétricas de Baixa Tensão do Curso de Engenharia Elétrica do 
IME, 2000  

FILHO, J. M. Instalações Elétricas Industriais, LTC, Rio de Janeiro, 2001 

Norma ABNT NBR 5410, 2005 
 
 
Projeto de Instalações Hidráulicas 

Bibliografia Básica: 

BORGES, R.S. e BORGES, W., Instalações Prediais Hidráulico-Sanitárias e de  Gás, 546p, São Paulo, Pini Ltda, 1992;  

CREDER, H., Instalações Hidráulicas e Sanitárias, Livros Técnicos e Científicos, 1991; 

BOTELHO, M. H. C. e RIBEIRO Jr., G. A ., Instalações Hidráulicas Prediais Feitas Para Durar: Usando Tubos de PVC. 230p, São 
Paulo, Proeditores, 1998; 

MACINTYRE, A.J., Instalações Hidráulicas, Guanabara, 1987 

 

Bibliografia Complementar: 

BACELLAR, R. H., Instalações hidráulicas e sanitárias, Mc Graw – Hill; 

CREDER, H., Instalações Hidráulicas e Sanitárias, 466p., Rio de Janeiro, LTC, 1999; 

MACINTYRE,  A. J., Manual de Instalações Hidráulicas e Sanitárias, 324p, ., Rio de Janeiro, LTC, 1999; 

Instalação Predial de Água Fria – NBR 5626 / NB 92 – 09/1998 

Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário – Projeto e Execução – NBR 8160 / NB19 – 09/1999  

Projeto, Construção e Operação de Sistemas de Tanques Sépticos – NBR 7229 / NB 41 – 09/1993 

Tanques Sépticos – Unidades de Tratamento dos Efluentes Líquidos – Projeto, Construção e Operação - NBR 13969. 
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Projeto e Execução de Instalações Prediais de Água Quente. NBR 7198 / NB 128 – 09/1993. 

Instalações Prediais de Águas Pluviais – NBR 10844 / NB 611 – 12/1989. 

 
Fundações 

Bibliografia Básica: 

GUSMÃO, A D.Fundações profundas – Notas de Aulas, 2002. 

GUSMÃO, A D.Prospecção geotécnica – Notas de Aulas, 1994. 

PINTO, C.S. Curso básico de mecânica dos solos – Editora Oficina de Textos, 2000. 

 

Bibliografia Complementar: 

CAPUTO, H. P.– Mecânica dos solos e suas aplicações – Vol. 1 e 2.  Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda. 1994. 

HACHICH, W.C. e outros – Fundações: Teoria e Prática, Editora Pini. 1996. 
 

Desenho Auxiliado por Computador 

Bibliografia Básica: 

LIMA, C.C. Estudo dirigido de Autocad 2006 - Editora: ÉRICA, 2005. 296p. 

SANTOS, Wagner, A., H. T et all: Curso interativo de AutoCad 2D e 3D, Copyright – Tecknoware Editora, São Francisco do Sul, 2004  

VENDITTI, Marcus Vinícius R. Desenho Técnico sem Prancheta com AutoCad -.ED. Visual Books, Florianópolis , 2010.  

 

Bibliografia Complementar: 

ARCHITECAD: AUTOCAD 2004 2D. Editora: BRASPORT.. 196p  

BANON, Gerald N. F. . Bases da computação gráfica. Ed. Campus. Rio de Janeiro. 1989. 
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Estruturas de Concreto Armado 

Bibliografia Básica 

BOTELHO, Manoel Henrique Campos. Concreto Armado Eu Te Amo. Volumes 1 e 2. São Paulo, , Ed Blücher; 

BORGES, Alberto de Campos. Práticas de Pequenas Construções. São Paulo, Ed Blücher; 

CAMPOS, Edvaldo G. Estruturas – Desenhos de Concreto Armado. São Paulo, Ed. Nobel; 

CLÍMACO, João Carlos Teatini de Souza. Estruturas de Concreto Armado. Brasília, Ed UnB; 

 

Bibliografia Complementar: 

FUSCO, Péricles Brasiliense. Técnicas de Armar Estruturas de Concreto Armado. São Paulo, Ed. Pini; 
 
 
Estruturas de Aço e Madeira 

Bibliografia Básica: 

PFEIL, Walter e Michele PFEIL. Estruturas de Aço. Dimensionamento Prático. São Paulo, Ed. LTC; 

PFEIL, Walter e Michele PFEIL. Estruturas de Madeira. São Paulo, Ed. LTC; 

PINHEIRO, Antonio Carlos da F. B. Estruturas Metálicas. São Paulo, Ed. Edgard Blücher, 316 p. 

 

Bibliografia Complementar: 

Norma ABNT NBR 6118, 2007 

Norma ABNT NBR 8800, 2008 

 
Materiais de Construção Civil 
Bibliografia Básica: 

ISAIA, Geraldo C. Concreto: Ensino, pesquisa e realizações. São Paulo: Ibracon, 2006. Vol I e II. 

_____. Materiais de Construção Civil. Vol I e II. São Paulo: Ibracon, 2007. 

HELENE, P.; TERZIAN, P. Manual de Dosagem e Controle do Concreto. São Paulo, 1992. 
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BAUER, L. A.F: Materiais de construção. 5. ed. Rio de Janeiro: Editora LTC, 1994. Vol. I e II. 

 

Bibliografia Comnplementar: 

RIBEIRO, C. C.; PINTO, J. D. S.; STARLING, T. Materiais de Construção Civil. 2. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2002. 

PETRUCCI, E. G. R. Concreto de cimento Portland. 13. ed. São Paulo: Globo, 1995. 

PETRUCCI, E. G. R. Materiais de construção. 10. ed. São Paulo: Globo, 1995. 
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Módulo III: Planejamento de Obras Carga horária: 400 h/a 

Eixo Tecnológico: Infraestrutura 

Título da Qualificação: Orçamentista  

Perfil do módulo: Planejamento de empreendimentos na Construção Civil dentro de um enfoque sistêmico de gerenciamento de modo a nivelar e 
adequar os recursos disponíveis, reduzir custos, melhorar a qualidade e a produtividade da obra, utilizando softwares específicos. 

 
Competências 

 

 
Habilidades 

 
Bases Tecnológicas Componentes 

Curriculares 

• Planejamento de obras 
civis, dimensionando o 
canteiro de obras, o 
consumo de materiais e 
as equipes de trabalho de 
modo a atender aos 
recursos financeiros 
disponíveis e ao prazo 
estipulado para a 
conclusão. 

 

• Dimensionar canteiro de obras  

• Classificar os preços de materiais, 
equipamentos e serviços 

• Organizar banco de dados de materiais, 
equipamentos, serviços e de 
fornecedores 

• Elaborar cronograma de Gantt, curva “S”, 
cadeia de precedência e PERT-COM e 
físico-financeiro 

• Elaborar programação de serviços, de 
insumos, (materiais, mão-de-obra, 
serviços de terceiros e equipamentos) de 
acordo com os cronogramas elaborados 

• Elaborar a programação de compras de 
acordo com a programação de insumos 
realizada 

• Elaborar um fluxo de caixa, contemplando 
todas as despesas/ receitas de um 
período de execução da obra 

• Controlar e avaliar periodicamente o 

       

•  Canteiro de obras 

• Noções de “Rede Pert” e “CPM” 

• Dimensionamento de mão-de-obra 
para serviços conforme índices 
adotados de produtividade. 

• Definição da estimativa de tempo 
necessário para execução dos vários 
serviços de uma obra através de 
relação entre equipes de trabalho 
versus produtividade. 

• Cronograma físico: semanal, 
quinzenal e ou mensal; 

• Cronograma físico-financeiro: 
semanal, quinzenal e ou mensal. 

•  Quantificação e programação dos 
insumos conforme cronograma 

• Curva ABC 

• Readequação de organograma 

Planejamento e 
Controle de 

Obras 
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desenvolvimento da obra (físico-
financeiro), através de medições dos 
serviços realizados e de acordo com o 
orçamento e o cronograma de execução 

• Controlar e avaliar periodicamente a 
aplicação dos insumos na obra 

• Elaborar a analise de desempenho físico-
financeiro da obra 

• Fazer o replanejamento da obra em 
função da analise de desempenho e dos 
imprevistos ocorridos. 
Realizar controle de qualidade de 
materiais e serviços. 

• Acompanhamento de obras 

• Controle de qualidade dos materiais e 
serviços 

Utilização de ferramentas 
computacionais 
especificas na área de 
engenharia  

• Desenvolver programas em Excel para 
orçamento de obras; 

• Usar ferramentas específicas do Excel 
para orçamentos e controle de obras; 

• Aplicar softwares específicos para 
implantação, controle e gerenciamento de 
obras; 

Utilizar ferramentas básicas de 
softwares para projetos elétricos, hidro-
sanitários e estruturais. 

• Ferramentas do Excel para 
orçamento e planejamento de obras 

• Softwares para orçamentos e 
controles de obras 

• Softwares aplicativos para construção 
civil 

 

Informática 
Aplicada 

• Conhecer e cumprir com 
as normas e legislações 
profissionais vigentes na 
construção civil. 

• Entender o funcionamento das entidades 
de classes; 

• Valorizar o desempenho profissional; 

• Interpretar as leis trabalhistas; 

• Cumprir a legislação profissional; 

• Aplicar normas, métodos, técnicas e 

• Regulamentação da Profissão; 

• Conselho Profissional; 

• Responsabilidade no trabalho 

• Legislação trabalhista, previdenciária 
e tributária; 

• Contratos de trabalho e jornada de 

Legislação 
Profissional 
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procedimentos estabelecidos visando à 
qualidade e produtividade dos processos 
construtivos. 

• Conhecer os direitos e deveres do 
empregador/empregado da construção 
civil. 

trabalho 

• Entidades de classe: Sindicato, 
conselhos e associações 

•  Normas técnicas da construção civil. 

Compreensão e 
desenvolvimento de 
habilidades empreendedoras  

• Identificar características de pessoas 
empreendedoras. 

• Identificar e formalizar recursos com o 
objetivo de detectar as necessidades e 
desejos dos clientes. 

• Identificar oportunidades para geração de 
negócios. 

• Elaborar Plano de Negócio. 
• Analisar situações problema a fim de 
aplicar idéias e oportunidades de negócios. 

• Identificar as formas de captação de 
recursos mais utilizadas. 

• Identificar o perfil do empreendimento, 
adequando às formas de captação de 
recursos. 

 

• Definições relacionadas a 
empreendedor e empreendedorismo. 
• Características e perfil do 
empreendedor. 
• Revolução do empreendedorismo. 
• A Dimensão Humana do 
Empreendedorismo. 
• Empreendedorismo, Intra-
empreendedorismo e o Empreendedor. 
• A visão de um negócio e o 
conceito de oportunidade. 
• Riscos pertinentes ao 
empreendedor. 
• Matriz SWOT. 
• Estratégia e Planejamento de 
Novos Negócios. 
• Fatores Críticos de sucesso. 
• Vantagem Competitiva. 
• Inovação, Desenvolvimento 
Tecnológico e Competitividade. 
• O Plano de Negócio como 
ferramenta de elaboração de uma nova 
realidade. 
• Ética no Empreendedorismo. 

• Perfil do empreendimento. 

Empreendedorismo 
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Desenvolvimento de 
orçamentos de obras civis 
utilizando ferramentas 
computacionais de modo 
a nivelar e adequar os 
recursos disponíveis, 
reduzir custos e planejar 
adequadamente a obra  

• Levantar quantitativos de materiais; 

• Elaborar planilhas de custos, gráficos e 
memoriais descritivos; 

• Elaborar lista de materiais e 
equipamentos, custos unitários de insumo 
e composição. 

• Elaborar memoriais, especificações e 
orçamentos de obras; 

• Aplicar softwares específicos; 

• Fazer vistoria técnica para avaliação; 

• Realizar estudo de viabilidade financeira 
do empreendimento 

• Realizar orçamentos sintéticos e 
analíticos 

• Ler e interpretar projetos; 
Interpretar planilhas de custos, gráficos e 

memoriais descritivos; 

 

• Memorial descritivo; 

• Especificações técnicas dos 
materiais e acabamento; 

• Caderno de encargos ; 

• Orçamento; 

• Quantificação dos serviços para um 
edifício de múltiplos pavimentos ; 

• Composição de preços unitários dos 
serviços; 

• Planilha Orçamentária analítica ou 
detalhada. 

 

Orçamento de 
Obras 

• Utilização adequada da 
legislação pertinente de 
modo a elaborar 
propostas para 
participação em certames 
licitatórios. 

• Identificar os tipos e modalidades de 
licitação 

• Elaborar propostas de preços  

• Interpretar legislação pertinente 

• Analisar documentação exigida no edital 
do certame licitatório 

• Formalizar contratos com órgãos da 
administração pública 

• Licitação: Noção Geral, Legislação e 
Princípios.  

• Modalidades: Concorrência. Tomada 
de Preços. Convite. Concurso. Leilão. 
Pregão. 

• Registro Cadastral. Registro de 
Preços.  

• Fases do Processo Licitatório. 

Licitações e 
Contratos 
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• Acompanhar a execução de contratos 

 

Instauração ou Abertura: o Edital. 
Habilitação. Classificação. 
Julgamento. Homologação. 
Adjudicação.  

• Dispensa e Inexigibilidade.  

• Anulação e Revogação da Licitação.  
Controle da Licitação. Recursos 
Administrativos.  

• Contrato Administrativo. Traços 
Distintivos entre o Contrato 
Administrativo e o Contrato de Direito 
Privado. Direito Positivo: Normas 
Constitucionais e Legislação 
Ordinária.  

• Características dos Contratos 
Administrativos. Presença da 
Administração Pública como Poder 
Público.  

• Finalidade Pública. Obediência à 
Forma Prescrita em Lei. 
Procedimento Legal. Contrato de 
Adesão. Natureza intuito personae. 

• Presença de Cláusulas Exorbitantes. 
Exigência de Garantia. Alteração 
Unilateral. Rescisão Unilateral. 
Fiscalização. Aplicação de 
Penalidades. Anulação. Retomada do 
objeto. Restrições ao uso da exeptio 
non adimpleti contractus. 
Mutabilidade.  

• Contrato de Obras. Contrato de 
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Serviços. Contrato de Compra. 
Contrato de Concessão. Permissão 
de Serviço Público formalizada por 
Contrato de Adesão. 

• Compreensão crítica da 
utilização de materiais 
e processos 
tecnológicos em obras 
civis, garantindo a 
qualidade dos 
resultados 

• Selecionar corretamente os materiais 
de construção; 

• Relacionar as aplicações de materiais 
em edificações de acordo com suas 
especificações técnicas; 

• Realizar ensaios tecnológicos e 
analisar resultados 

• Conceitos sobre controle e 
acompanhamento 

• Controle de materiais 
• Controle de equipamentos e 

ferramentas 
• Controle e apropriação da mão-de-

obra  
• Controle qualitativo e quantitativo 
• Gestão da qualidade na construção 

civil 
• Ensaios de controle tecnológico de 

materiais 

Controle 
Tecnológico 

 

• Compreensão e utilização 
da língua portuguesa 
como língua materna, 
geradora de significação 
e integradora da 
organização do mundo e 
da própria identidade. 

• Compreensão da 
formação crítica em 
relação aos sistemas de 
produção e consumo, 
desenvolvendo atitudes 
que favoreçam o 
desempenho e da 
qualidade das relações no 
trabalho, intensificando-se 
nas atividades gerenciais 
em grupo. 
 

• Identificar e apreender as diferenças que 
constituem as identidades pessoais. 

• Discutir sobre a presença da mídia na 
formação de padrões sociais e da 
influência dos discursos dos aparatos 
informacionais na distinção de 
comportamentos e ações éticas. 

• Avaliar os processos atuais de formação 
dos valores sociais 

• Identificar a necessidade das relações 
éticas no que diz respeito às questões de 
natureza legal, social e cultural. 

• Propor dinâmicas de gerenciamento de 
conflitos entre grupos de trabalho na 
operacionalização do processo produtivo. 

• Aplicar os conceitos de responsabilidade 
social e desenvolvimento sustentável na 
dinâmica organizacional em situações 
problema 

• Ética e moral. 
• Identidade cultural, social e individual 
• O conteúdo simbólico da 

gestualidade e do estabelecimento de 
relações. 

• Mídia 
• Formação das dinâmicas sociais e 

direitos humanos. 
• Ética e responsabilidade no trabalho. 
• Gerenciamento das emoções nas 

relações de trabalho. 
• Responsabilidade Social Corporativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ética e 
Responsabilidade 

Social 
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• Apreensão de métodos e 
técnicas, ecologicamente 
sustentáveis, visando o 
gerenciamento dos 
resíduos sólidos com 
vistas a promoção da 
melhoria da qualidade 
ambiental. 

 

• Aplicar normas relacionadas a resíduos 
sólidos. 

• Classificar os resíduos sólidos com base 
nas normas e legislação vigente. 

• Gerir planos de manejo de resíduos 
sólidos da construção civil  

• Aplicar tecnologias adequadas de 
tratamento, recuperação, 
reaproveitamento, transformação e/ou 
disposição final. 

• Panorama geral dos Resíduos 
Sólidos (domésticos e Industriais) no 
Brasil 

• Legislação pertinente 

• Lei Federal - Política Nacional do 
Meio Ambiente - 6.938/1981 

• Resolução CONAMA 307/2002 – 
destinação e manejo dos Resíduos 
da Construção Civil 

• NBR – 10004:2004 – classificação 
dos resíduos 

• NBR – 15112 – RCD volumosos e 
estações de transbordo 

• Classificação dos resíduos da 
Construção civil 

• Agentes envolvidos e suas 
responsabilidades 

• Modelo de implantação da Produção 
+ Limpa 

• Modelo de classificação e separação 
dos resíduos nos canteiros de obra 

• Ações, tratamento e destinação dos 
resíduos da construção civil 

• Roteiro básico para elaboração do 
Projeto de Gerenciamento dos 
Resíduos da Construção Civil 

Gestão de 
Resíduos 
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(PGRCC) 

• Informações gerais  

• Demolições 

• Elementos do PGRCC 

• Comunicação e educação 
ambiental 

• Cronograma de implantação 

• Avaliação do PGRCC 
 
 
BIBLIOGRAFIA (Módulo III) 
 
Planejamento e Controle de Obras 
Bibliografia Básica: 

LIMMER. Planejamento, orçamento e controle de projetos e obras. 1a ed., Rio de Janeiro:LTC, 1997; 

MATTOS, A. D. Planejamento de obras passo a passo aliando teoria e prática. São Paulo: PINI, 2010. 

SOUZA, U. E. L.  Como Reduzir Perdas nos Canteiros: Manual de Gestão do Consumo de Materiais na Construção Civil. São 
Paulo: PINI, 2008. 
 
Bibliografia Complementar: 

GIAMUSSO, Salvador. Orçamento e custos na construção civil. 1a ed., São Paulo:PINI, 1991; 

PINI. TCPO. 12a ed, São Paulo:PINI, 1995. 
 

 

Informática Aplicada 

Bibliografia Básica: 

MEIRELLE, F. S. - Informática - Novas Aplicações com Microcomputadores. São Paulo: Makron Books, 1994. 
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MONTEIRO, M. C. - Introdução à Organização de Computadores. Rio de Janeiro: LTC, 1996. 

ALCALDE, E. – Informática Básica. Rio de Janeiro, Makron Books, 2005 

 

Bibliografia Complementar: 

MANZANO, A L. N. G. Estudo Dirigido de Informática Básica. Rio de Janeiro, Ed. Érica 

ROBSON, A. Informática Básica. Rio de Janeiro, Ed. Impetus. 

 

Legislação Profissional 

Bibliografia Básica: 

KÖNIGSBERGER, Jorge; ALMEIDA, Lízia Manhães de. O arquiteto e as leis: manual jurídico para arquitetos. São Paulo: Pini/ 
AsBEA, 2003. 

Resolução CONFEA 278/83 

Resolução CONFEA 1010/05 

 

 

Bibliografia Complementar: 

Dec90922/85 

Lei 5194/66 

Lei 5524/68 

Normas técnicas e legislações pertinentes à construção civil. 

 

Empreendedorismo 

Bibliografia Básica: 

DEGEN, Ronald Jean. O empreendedor: Empreender como Opção de Carreira. Ed Pearson; 
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DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo:Transformando Idéias em Negócios. Ed. Campus; 

HASHIMOTO, Marcos. Lições de Empreendedorismo. Ed.Manole 

 

Bibliografia Complementar: 

CARVALHO, Zenaide. O empreendedor Individual na Construção Civil. Artigo Científico 

LENZI, Fernando César. Ação Empreendedora. Ed. Gente -2010; 

SEBRAE. Pequenos Negócios e o Desenvolvimento Municipal. 4ª Edição;  

 
Orçamento de Obras 

Bibliografia Básica: 

GIAMUSSO, Salvador. Orçamento e custos na construção civil. 1a ed., São Paulo:PINI, 1991; 

LIMMER. Planejamento, orçamento e controle de projetos e obras. 1a ed., Rio de Janeiro:LTC, 1997; 

PINI. TCPO. 12a ed, São Paulo:PINI, 1995. 

  

Bibliografia Complementar: 

LIMMER. Planejamento, orçamento e controle de projetos e obras. 1a ed., Rio de Janeiro:LTC, 1997. 

MATTOS A.D. Como Preparar Orçamento de Obras. Ed. Pini 
 
Licitações e Contratos 

Bibliografia Básica: 

ARAÚJO, Edmir Netto. Curso de direito Administrativo. 3ª ed. São Paulo: RT, 2007. 

BITTENCOURT, Sidney. Curso Básico em Licitação. Rio de Janeiro: Revan, 2000.  

BRASIL. Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores, licitação e contratos administrativos.  

BRASIL. Lei n. 10.520/02, dispõe sobre a modalidade de licitação denominada pregão. 

BRASIL. Constituição Federal/88. Artigo 37 e alterações posteriores. 
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JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 8 ed. São Paulo: Dialética, 2000.  

Licitações e contratos: orientações básicas / Tribunal de Contas da União. – 3. ed, rev. atual. e ampliada. Brasília : TCU, Secretaria de 
Controle Interno, 2006. 409 p. 

 

Bibliografia Complementar: 

ESCOBAR, João Carlos Mariense. Licitação: teoria e prática. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1994. 

MUKAI, Toshio. Licitações e Contratos Públicos. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 
 

Controle Tecnológico 

Bibliografia Básica: 

CTE, SEBRAE & SINDUSCON. Qualidade na aquisição de materiais e execução de obras. São Paulo, PINI, 1995 

GOLDMAN, Pedrinho. Introdução ao Planejamento e Controle de Custos na Construção Civil. São Paulo: Editora PINI, 2ª Edição, 
1986. 

CAMPOS, V. F. de. TQC: Controle da Qualidade Total (no estilo japonês). Nova Lima: Indg, 2004.  

Centro de Tecnologia de Edificações. Qualidade na Aquisição de Materiais e Execução de Obras. São Paulo: PINI, 1996 

THOMAZ, E. Tecnologia, Gerenciamento e Qualidade na Construção. São Paulo, Pini, 2004.  

THOMAZ, E. Trincas em Edifícios. São Paulo, Pini, 2005.  

,  
 

Bibliografia Complementar: 
UEMOTO, K. L. Projeto, Execução e Inspeção de Pinturas. São Paulo, Nome da Rosa, 2002.  

YAZIGI,  W. A Técnica de Edificar - 9ª Ed. São Paulo, Pini, 2005.  
 

 

Ética e Responsabilidade Social 

Bibliografia Básica: 
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BOFF, Leonardo. Saber Cuidar: ética do humano-compaixão pela terra. Petrópolis-R.J: Vozes, 1999. 

GUATTARI, Félix. As três ecologias. Campinas-S.P: Papirus, 1990. 

RICO, Elizabeth de Melo e RAICHELIS, Raquel. Gestão Social- Uma questão em debate. São Paulo. EDUC- Editora da PUC-SP e IEE- Instituto 
de Estudos Especiais da PUC-SP,1999. 

SOUSA, José Geraldo, et al. Educando para os direitos humanos: pautas pedagógicas para a cidadania na universidade. Porto 
Alegre. Síntese,2004. 

 

Bibliografia Complementar: 

GUATARRI, Félix. A revolução molecular: Pulsações políticas do desejo. São Paulo. Brasiliense. 1987. 

BURSZTYN, Marcel (org). No meio da rua: Nômades,excluídos e viradores. Garamond. 2000. 

BURSZTYN, Marcel (org).Ciência, ética e sustentabilidade.Cortez. 2001. 

FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. São Paulo: Loyola, 1996. 

GIKOVATE, Flávio. Nós, os humanos. São Paulo: MG editores, 2009. 
 
 
Gestão de Resíduos 

Bibliografia Básica: 

BIDONE, F.R.A, POVINELLI, J. Conceitos Básicos de Resíduos Sólidos. São Carlos: EESC/USP, 1999.  

JACOBI, P. Gestão dos Resíduos Sólidos no Brasil.Ed Annablume, 2006 

MARQUES NETO, J. D. Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição no Brasil. Editora RIMA, 2005. 

 

Bibliografia Complementar: 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente e Ministério das Cidades. Manejo e Gestão de Resíduos da Construção Civil : Como implantar 
um sistema de manejo e gestão dos resíduos da construção civil nos municípios. v. 1. 196 p. Coord. Pinto, T. P.; GONZÁLES,J. L. R. 
Brasília, CAIXA, 2005.  

GUERRA, A. J. T.; CUNHA, S. B. Impactos ambientais urbanos no Brasil. 6. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. 
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OLIVEIRA, A. I. A. Introdução à legislação ambiental brasileira e licenciamento ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. 

SEIFFERT, M. E. B. Gestão ambiental: instrumentos, esferas de ação e educação ambiental. São Paulo: Atlas, 2010. 

SETTI, A.; SOUZA, A.; FARIA, S. C. A questão ambiental e as empresas. Brasília: SEBRAE, 1998. 

TIBOR T.; FELDMAM, I. ISO 14000: Um guia para as novas normas de gestão ambiental. São Paulo: Futura, 1996. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 9000: sistemas de gestão de qualidade: fundamentos e 
vocabulário. Rio de Janeiro: ABNT, 2005. 35 p. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 9001: sistemas de gestão da qualidade: requisitos. Rio de Janeiro: 
ABNT, 2008. 28 p. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 14001: sistemas da gestão ambiental: requisitos com orientações 
para uso. Rio de Janeiro: ABNT, 2004. 27 p. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 19011: diretrizes para auditoria de sistemas de gestão da 
qualidade e/ou ambiental. Rio de janeiro: ABNT, 2002. 25 p. 

 
Módulo IV: Execução de Obras Carga horária: 360 h/a 

Eixo Tecnológico: Infraestrutura 

Título da Qualificação: Auxiliar em execução e manutenção predial 

Perfil do módulo: Conhecimento de técnicas executivas para execução e manutenção de obras de civis  

 
Competências 

 

 
Habilidades 

 
Bases Tecnológicas 

Componentes 
Curriculares 

• Conhecimento de 
técnicas executivas para 
execução de obras civis 
 

• Interpretar projetos e especificações de 
obras. 

• Utilizar procedimentos e métodos 
executivos para construção de edifícios. 

• Interpretar normas técnicas e legislação. 

• Utilizar normas de segurança no trabalho. 

• Construção civil (Princípios 
Fundamentais) 

• Obra de terra, madeira, pedra, tijolo, 
concreto, ferro, mistas e etc.; 

• Padrões de acabamento: baixo, 
médio, alto, segundo NB-140; 

• Finalidade: residencial, comercial, 

Tecnologia das 
Construções 
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• Organizar canteiro de obras; 

• Acompanhar a execução de movimento 
de terra; 

• Fazer locação de obras; 

• Conduzir execução de serviços técnicos 
(fundações, alvenarias, estruturas, 
andaimes); 

• Fazer programação de serviços 
(fundações, alvenarias, estruturas, 
andaimes). 
 

mista, industrial, recreativa, 
assistencial, educacional e pública; 

• Fases: preliminar, execução, 
acabamento. 

• Serviços peliminares; 

• Canteiro de obras; 

• Instalação do canteiro de obras – 
limpeza do terreno; 

• Ligação provisória de água, energia 
elétrica, esgoto e telefone; 

• Localização do poço, fossa séptica e 
sumidouro; 

• Elementos e constituintes do canteiro 
de obras: barracão de obras, 
escritório, depósito de cimento, 
almoxarifado, sanitário, tapume, 
betoneira, masseira, depósito de 
água, queimadora de cal, bancada de 
carpinteiro e armador, silos de 
materiais: areia, madeira, ferro, 
tijolos, etc.; 

• Movimento de terra; 

• Locação de obra. 

• Fundações diretas e indiretas; 

• Vigas e cintas baldrames; 

• Muros de arrimo ou de contenção 
(execução); 

• Alvenaria: pedras naturais, artificiais 
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(tijolos) concreto e auto portante. 

• Amarrações: de canto, na estrutura 
de concreto armado (pilares, vigas e 
lajes); 

• Execução de estruturas e 
impermeabilizações; 

• Revestimentos e pisos; 

• Cobertura; 

• Patologias e suas correções. 
 

• Execução de projetos de 
instalações elétricas 
residenciais, prediais e 
comerciais de baixa 
tensão.  
 

• Utilizar fundamentos práticos para 
execução de projetos elétricos, 
hidráulicos e sanitários; 

• Executar instalações elétricas de baixa 
tensão residenciais, prediais e comerciais 
utilizando normas técnicas da ABNT e 
seguindo os critérios da NR-10. 

• Executar instalações hidro-sanitárias de 
edificações residenciais. 

• Instalações elétricas: normas de 
segurança (NR-10) para instalação 
de baixa tensão e fornecimento de 
energia. 

• Luminotécnica: Medição e 
averiguação da luminância 
comparada com o projeto elétrico. 

• Execução de Instalações de baixa 
tensão: Montagem de quadros de 
distribuição, Tomadas de corrente, 
pontos de luz e eletrodutos.  

• Comandos, controle e proteção de 
circuitos: Dispositivos de comando e 
proteção, Diferencial Residual e teste 
para verificação da seletividade. 

• Aterramentos Elétricos: Execução do 
projeto de aterramento e instalação 
de hastes. 

• Identificação de equipamentos, 

Prática de 
Instalações 
Elétricas e 
Hidráulicas 
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ferramentas e materiais utilizados nas 
instalações hidráulicas e sanitárias; 

• Leitura de informações em croquis de 
instalações hidro-sanitárias; 

• Instalações de água fria; 

• Instalações de esgotos sanitários; 

• Instalações de drenagens de águas 
pluviais; 

• Instalações de água quente; 

• Inspeção Hidráulica; 

• Aplicação de 
conhecimentos de  
topografia e utilização de 
equipamentos 
topográficos para 
elaboração de 
levantamentos 
planialtimétricos. 

• Interpretar normas técnicas. 

• Interpretar as convenções do desenho 
técnico 

• Identificar os equipamentos para 
levantamento topográfico em função das 
técnicas a serem utilizadas. 

• Selecionar técnicas de levantamento 
topográfico. 

• Realizar levantamento e plantas 
topográficas. 

• Interpretar as normas técnicas para 
locação de obras; 

• Interpretar as convenções do desenho 
técnico utilizadas nas plantas topográficas 
e plantas de locação de obras; 

• Selecionar as técnicas mais apropriadas 
para locação de obras; 

• Ponto topográfico 

• Alinhamento 

• Poligonal 

• Sentido poligonal 

• Fases de um levantamento 

• Métodos de levantamentos 

• Teoria dos erros  (erro angular e erro 
linear) 

• Processo de medida de distância 

• Cuidados com a trena 

• Escala 

• Distribuição do erro 

• Orientação de plantas 

• Meridiano 

Topografia 
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• Identificar os equipamentos utilizados na 
locação de obras; 

• Conhecer os procedimentos de 
monitoração e locação de obras; 

• Fazer locação de obras. 

• Rumos e Azimutes 

• Prática de operacionalização com 
teodolito 

• Equipamentos e acessórios 

• Prática de levantamento topográfico 

• Tolerância, cálculo das coordenadas 
e representação gráfica planimétrica. 

• Prática de campo: locação de obras 
de edifícios utilizando bancada; 

• Prática de operacionalização com 
teodolito; 

• Prática de campo: locação 
planimétrica utilizando os 
equipamentos topográficos; 

• Introdução à altimetria: definição, 
cota, RN, PHR, nivelamentos; 

• Prática de campo: nivelamento 
simples e composto e 
contranivelamento 

• Transporte de RN; 

• Perfil longitudinal; 

• Prática de campo: locação altimétrica 
utilizando os equipamentos 
topográficos. 

• Prática de campo: locação altimétrica 
utilizando mangueira de nível; 

• Traçado de curvas de nível. 
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• Realização de planos de  
manutenção de 
edificações tendo em 
vista a otimização dos 
recursos e o aumento de 
sua vida útil 
 
 

• Utilizar conceitos aplicados na área de 
manutenção com o objetivo de prevenir, 
corrigir e ter um controle eficaz para total 
preservação da edificação; 

• Organizar fichas de equipamentos que 
possuem dados necessários para cálculo 
de índices de manutenção. 

• Elaborar manual de manutenção predial. 

• Introdução: Tipos de manutenção, 
estratégia de manutenção e 
organogramas. 

• Organização da manutenção: 
Tagueamento, Fluxogramas e ordens 
de manutenção. 

• Cadastro de dados: Materiais para 
manutenção, matriz de prioridade e 
arquivamento.  

• Planos da manutenção: Planos de 
inspeção visual, plano preventivo e 
preditivo. 

• Índices da manutenção: MTBF, 
MTTR, TMPF, DF, CMVR, IC e IP. 

Manutenção das 
Edificações 

 

• Seleção de máquinas e 
equipamentos 
necessários à 
implantação de obras 
civis 

 

• Controlar suprimentos de materiais e 
equipamentos 

• Identificar equipamentos para função 
técnica a serem utilizados 

• Avaliar características de rendimentos de 
máquinas e         equipamentos 

• Avaliar produção / produtividade de 
equipes mecânicas 

• Calcular custo horário de equipamentos 
 

• Desempenho e produtividade de 
equipamentos  

• Equipamentos para corte e 
montagem de fôrmas e armadura 

• Equipamentos para elevação e 
transporte de materiais 

• Características e especificações de 
máquinas, equipamentos e 
ferramentas utilizadas em canteiro de 
obras de edifícios 

• Equipes mecânicas 

• Custo horário 
 

Máquinas e 
Equipamentos 
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• Sistematização de 
hábitos relacionados à 
saúde humana, incluindo 
aqueles concernentes às 
relações produtivas e ao 
ambiente de trabalho. 

• Identificar os fundamentos de higiene e 
segurança do trabalho. 

• Apreender as normas regulamentadoras 
de higiene e segurança do trabalho. 

• Executar as orientações de prevenção de 
acidentes no trabalho. 

• Fazer cumprir as normas e 
procedimentos da segurança no trabalho. 

• Utilizar procedimentos e equipamentos 
adequados de prevenção e combate ao 
fogo. 

• Aplicar princípios ergonômicos na 
realização do trabalho. 

• Empregar técnicas adequadas para a 
prestação de primeiros socorros. 

• Inteirar-se de programas internos de 
aplicação dos princípios de segurança no 
trabalho. 

• Identificar e orientar a utilização dos 
principais equipamentos de proteção, 
individual e coletiva, na prevenção de 
acidentes e doenças ocupacionais. 

• Identificar, registrar e comunicar 
ocorrências relativas à saúde e segurança 
no trabalho que envolva a si próprio ou a 
terceiros.  

• Acompanhar a organização e o 
funcionamento de uma CIPA. 

 

• Saúde e segurança no trabalho. 

• Formas de prevenção de acidentes 
do trabalho. 

• Fatores de risco-classificação. 

• EPI e EPC - tipo, uso, legislação 
pertinente. 

• Epidemologia da morbidade do 
trabalho. 

• Inspeção de segurança. 

• Causas dos acidentes do trabalho. 

• Comissão interna de proteção contra 
acidentes (CIPA): organização, 
funcionamento, legislação. 

• Procedimentos legais nos acidentes 
de trabalho. 

• Legislação trabalhista e 
previdenciária. 

• Normalização e Legislação. 

• Manutenção preventiva de materiais 
e equipamentos. 

• Prevenção e combate ao fogo: 
triângulo do fogo, classes de 
incêndio, agentes, extintores, 
procedimentos de combate ao fogo e 
condutas gerais em situação de 
sinistro. 

• Ergonomia no trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Higiene e 
segurança no 

trabalho 
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Prática de Instalações Elétricas e Hidráulicas 

Bibliografia Básica: 

COTRIM, A. A. M. B. Instalações Elétricas, Prentice Hall, São Paulo, 2003 
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SEAP. Manual de Obras Públicas e Edificações.  

 

Bibliografia Complementar: 

Norma ABNT NBR 5410, 2005 

Norma ABNT NR-10, 2008 

Norma ABNT NBR 5626/82 – Instalações Prediais de Água Fria; 

Norma ABNT NBR 7198/82 – Instalações Prediais de Água Quente; 

Norma ABNT NBR 24/65 – Instalações Prediais Contra-Incêndio; 

Norma ABNT NBR 8160/83 – Instalações Prediais de esgotos Sanitários; 

Norma ABNT 611/81 – Instalações Prediais de Águas Pluviais. 

Catálogos técnicos de materiais hidráulicos e elétricos. 

 
 
Topografia 

Bibliografia Básica: 

NETO, Antônio Barreto Coutinho. Teodolito e Acessórios. UFPE. 1983, vol 1. 

SEIXAS, José Jorge de. Topografia. vol 1. UFPE, 1981 
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SILVEIRA, Luiz Carlos da. Apostila Cálculo de Cadernetas. 1985. 

SOARES, Major Sérgio Monteiro. Curso Teoria e Prática do GPS. Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Topografia. 1986. 

 

Bibliografia Complementar: 

BRASIL, NBR 13133/1994 

ERBA, D.A. (2005). Topografia para Estudantes de Arquitetura, Engenharia e Geologia. Editora Unisinos. Segunda Reimpressão. 

ESPARTEL, Lélis. Curso de Topografia. Editora Globo. 1973 

RUIZ, José Eurita. Topografia – Prática para el Construtor. 1971.  

 

Manutenção de Edificações 

Bibliografia  Básica: 
VIANA, Herbert Ricardo Garcia – PCM, Planejamento e Controle da Manutenção – Rio de Janeiro – Qualitymark Ed. 2002. 

RIPPER, Ernesto. Como evitar erros na construção, PINI, 1996; 

RIPPER, Ernesto. Tabela para canteiro de obras. 1.Ed. São Paulo: PINI, 1988; 

THOMAS, Ércio. Trincas em edifícios: causas, prevenção e recuperação. São Paulo: PINI, 1990; 

Máquinas e Equipamentos 

Bibliografia Básica: 

BRASIL, Caterpillar. Manual de terraplenagem. 

CATALANI, G. Manual Prático de Escavação e Desmonte de Rochas. 

CATERPILLAR. Catálogos de máquinas. 

DNER. Manual de produtividade de equipamentos rodoviário. 

FIATALLIS. Catálogos de máquinas. 

TEREX. Manual de produção. 

VALENTE, A.M. Gerenciamento de Transporte e Frota. Ed. Pioneira. 
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Bibliografia Complementar: 
Catálogos Técnicos de Máquinas e Equipamentos utilizados na Construção Civil 
Revista Téchne 
Revista Equipe de Obra 
 
Higiene e Segurança do Trabalho 

Bibliografia Básica: 

ARAÚJO, Giovanni Moraes de. Normas regulamentadoras comentadas e ilustradas: legislação de segurança e saúde no 
trabalho. 7. ed., rev., ampl., atual. e il. Rio de Janeiro: GVC, 2009. 3 v.  

FERRARI, Mário. Curso de Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho. Salvador: Juspodivm, 2009. 400 p.  

CARDELLA, Benedito. Segurança no trabalho e prevenção de acidentes: uma abordagem holística. São Paulo: Atlas, 2007. 254 p.  

 

 

Bibliografia Complementar: 

MIGUEL, Alberto Sérgio S. R. Manual de higiene e segurança do trabalho. 10. ed. Portugal: Porto Editora, 2007. 558 p. 

ABNT NBR 10151:2000 Versão Corrigida: 2003. Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade – 
Procedimento. 
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9. Estratégias Pedagógicas 

• Exercícios; 

• Prática de Campo; 

• Visita ao laboratório e execução de ensaios; 

• Prática de canteiro de obras; 

• Visitas técnicas a obras, empresas e feiras da área de Construção Civil; 

• Interpretação e discussão de textos técnicos; 

• Apresentação de vídeos técnicos; 

• Apresentação de seminários; 

• Trabalhos de pesquisa; 

• Trabalhos em equipe; 

• Relatório de ensaios e atividades desenvolvidas em aula ou atividade 

extra-aula; 

• Desenho de observação a mão livre e representação gráfica de 

trabalhos técnicos; 

• Execução e apresentação de projetos; 

• Realização de um Projeto Integrador ao final de cada módulo (exceto o 

Módulo de Fundamentos) que desenvolva e articule as competências e 

habilidades trabalhadas durante o módulo. 

10. Enfoque Pedagógico do Currículo 

A metodologia proposta para desenvolver o currículo por competências 

deverá: 

• Conduzir à aprendizagem significativa; 
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• Dar ênfase aos saberes adquiridos pelo aluno, não em suas faltas; 

• Ter sentido de diversidade e não de homogeneidade; 

• Levar à aprendizagem pessoal. 

A escolha de projetos de trabalho para desenvolver a aprendizagem, no 

currículo organizado por competências, tem como objetivo favorecer a criação 

de estratégias de organização dos conhecimentos escolares: 

• Em relação ao tratamento da informação; 

• Na interação dos diferentes conteúdos em torno de problemas ou 

hipóteses que facilitam a construção de conhecimentos; 

• Na transformação das informações, oriundas dos diferentes saberes 

disciplinares, em conhecimento próprio. 

O tema do problema ou projeto de trabalho poderá ser selecionado da 

realidade social ou profissional, ou proposta pelos alunos ou pelo professor, 

dependendo da escolha de sua relevância dentro do currículo. 

10.1 Prática Profissional 

A Prática Profissional será desenvolvida em empresas e nos laboratórios 

da Unidade Escolar. 

A Prática Profissional será incluída na carga horária da Habilitação 

Profissional e não está desvinculada da teoria: ela constitui e organiza o 

currículo. 

Será desenvolvida ao longo do curso por meio de atividades, como: 

estudos de caso, visitas técnicas, conhecimento de mercado e das empresas, 

pesquisas, trabalhos em grupo e individual e elaboração de relatórios. 

O tempo necessário e a forma para o desenvolvimento da prática 

profissional, realizada na escola e nas empresas, serão explicitados na 

proposta pedagógica da Unidade Escolar e no plano de trabalho dos docentes. 
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11. Estágio Curricular Supervisionado  

De acordo com a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, o estágio é 

uma atividade curricular de competência da instituição de ensino, que deve 

integrar a proposta pedagógica e os instrumentos de planejamento curricular 

do curso, devendo ser planejado, executado e avaliado em conformidade com 

os objetivos propostos. 

Para efeito da aquisição da habilitação profissional de Técnico em 

Edificações, o Estágio Curricular Supervisionado terá duração de 160 horas, 

acrescidas à carga horária total dos módulos integrantes da organização 

curricular do curso. 

 O Estágio Curricular Supervisionado terá como objetivo preparar o 

estudante para o exercício profissional competente, por meio da vivência de 

situações concretas de trabalho, e poderá ser realizado das seguintes formas: 

1. Na própria escola, sob forma de planos amplos ou de etapas 

inerentes aos processos produtivos da área profissional;  

2. Em empresas e em outras organizações; 

3. Como atividade de extensão, mediante a participação dos 

estudantes em empreendimentos ou planos de interesse da 

comunidade, entre outros que possam colaborar com a formação 

profissional desde que devidamente autorizado pela Coordenação 

do curso. 

O estágio pode ocorrer após a conclusão de pelo menos um dos 

módulos qualificados (módulos subsequentes ao de Formação Básica), ou ao 

final do curso, sob a supervisão de um docente da instituição. 

Os estudantes trabalhadores, quando previamente inseridos em 

atividades produtivas relacionadas à área profissional do curso, no mundo do 

trabalho poderão ter a prática profissional reconhecida para fins de 

cumprimento da carga horária do Estágio Curricular Supervisionado. Para 

tanto, deverá cumprir as exigências relativas ao registro do Estágio Curricular 
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Supervisionado no IFB e, ao final, apresentará relatório de estágio, a ser 

avaliado pelo professor encarregado de sua supervisão. 

O Campus organizará, para cada área, o Plano de Estágio Curricular 

Supervisionado,15 mantendo no mínimo os seguintes registros: 

• Acompanhamento, controle e avaliação; 

• Justificativa; 

• Objetivos; 

• Competências e habilidades; 

• Responsabilidade pela supervisão de estágio; 

• Tempo de duração, descrevendo a carga horária diária e a total; 

• Relatório de atividades. 

12. Critérios de Aproveitamento de Conhecimentos e 

Experiências Anteriores  

Conforme estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

os conhecimentos adquiridos anteriormente ao ingresso nos cursos, tanto no 

trabalho quanto na educação profissional e tecnológica, poderão ser objeto de 

avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de 

estudos. É possível reconhecer e certificar, para essa finalidade,  

• Componente(s) curricular(es) ou equivalente(s), de caráter 

profissionalizante, cursada(s) no ensino médio, até o limite de 25% da 

carga horária do curso;  

• Módulo(s) cursado(s) em outra habilitação profissional; 

• Estudos da qualificação básica;  

• Estudos realizados fora do sistema formal;  

• Competências adquiridas no mundo do trabalho.  

 O aproveitamento de estudos compreende a possibilidade de 

aproveitamento de modulo(s) estudado(s) em outro curso de educação 

                                                 
15   Em conformidade com a Lei nº 11.788/2008, artigo 7º, parágrafo único. 
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profissional técnica de nível médio, mediante requerimento à Coordenação do 

curso.  

 A certificação de conhecimentos é o reconhecimento, após entrevistas 

com especialistas, avaliação teórica ou teórico-prática, conforme as 

características do(s) módulo(s), dos saberes adquiridos em experiências 

previamente vivenciadas, inclusive fora do ambiente escolar.  

O aproveitamento de estudos e a certificação de conhecimentos 

adquiridos através de experiências anteriores ocorrerão, respectivamente: 

• Por correspondência entre o conteúdo de cada modulo cursado 

em outra instituição e o daqueles oferecidos pelo IFB, não 

bastando a coincidência de denominações; 

• Por avaliação teórica ou teórico-prática, conforme as 

características do(s) módulo(s), a fim de aferir competências e 

habilidades, a serem aplicadas por professores do curso, 

preferencialmente do respectivo módulo a ser avaliado, em 

comissão instituída pela Coordenação do curso. 

Os cursos concluídos até cinco anos, ou cursos livres de educação 

profissional de nível básico (Formação Inicial e Continuada), cursados em 

escolas técnicas, instituições especializadas, ONGs, entidades sindicais e 

empresas, poderão ser aproveitados para fins de certificação, desde que 

coincidam com as habilidades desenvolvidas no(s) módulo(s) 

correspondente(s). 

A avaliação será baseada nas competências e habilidades do módulo 

para o qual for solicitado aproveitamento ou certificado – ou, separadamente, 

para mais de um deles, quando requerido. Será estabelecido o aproveitamento 

mínimo na avaliação de acordo com a nota mínima para aprovação, que 

poderá ser composta por parte teórica e parte prática de acordo com o módulo 

a ser avaliado e devidamente definido pela comissão.  
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13. Critérios de Avaliação da Aprendizagem Aplicados aos 

Alunos do Curso 

Os critérios de avaliação serão regidos pela organização didático 

pedagógico da educação profissionais técnica de nível médio subseqüente a 

ser consolidada, abaixo apresentados em textos originais: 

 

Art. 42 A avaliação do processo de aprendizagem no IFB deve ser 

realizada de forma a garantir conformidade entre, por um lado, os processos, 

as técnicas e os instrumentos de avaliação e, por outro, a base tecnológica, as 

habilidades e a competências a serem desenvolvidas. Consistirá em um 

conjunto de ações desenvolvidas de forma sistemática, processual, integral, e 

primará pelos princípios da avaliação qualitativa, considerando as seguintes 

modalidades: 

 

I. Avaliação Diagnóstica - realizada no início do processo de ensino 

aprendizagem, devendo articular-se com ações pedagógicas para detectar 

eventuais dificuldades dos alunos, a fim de subsidiar encaminhamentos 

pedagógicos que contribuam para suprir suas lacunas de formação. 

II. Avaliação Formativa - assume um caráter contínuo e sistemático, 

recorrendo a uma variedade de instrumentos de levantamento de informação 

adequados à diversidade de aprendizagens, a fim de, no decorrer do semestre 

letivo, verificar se os alunos estão alcançando os objetivos de aprendizagem 

requeridos. 

III. Avaliação Somativa - ocorre no final de cada componente curricular 

no módulo durante o semestre letivo, ou ao final de cada ano letivo. Tem como 

finalidade informar ao aluno e ao seu Responsável o desenvolvimento das 

aprendizagens necessárias em cada Componente Curricular. 
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Art. 43 A Avaliação, de caráter essencialmente Qualitativo, destina-se a: 

I. obter evidências sobre o desenvolvimento das habilidades do aluno, 

no que se refere aos conhecimentos e atitudes necessárias à construção de 

competências previstas nos Planos de Cursos, identificando as dificuldades 

sobre os progressos ou lacunas na aprendizagem individual, ou insuficiências 

no processo de ensino; 

II. informar ao aluno sua progressão, as dificuldades e os resultados 

obtidos ao longo do processo de formação, orientando soluções e estratégias 

pedagógicas que favoreçam sua recuperação e sucesso na construção de seu 

perfil profissional; 

III. orientar ou reorientar as ações e os encaminhamentos do trabalho 

pedagógico, de acordo com as finalidades previstas nos Planos de Cursos; 

IV. sustentar a tomada de decisão sobre a progressão do aluno para a 

fase ou módulo seguinte da Matriz Curricular do curso; 

V. validar as competências adquiridas pelos alunos quando da 

conclusão do curso de formação; 

VI.contribuir com a melhoria da qualidade dos cursos oferecidos, 

possibilitando a tomada de decisões para o seu aperfeiçoamento. 

 

Art. 44 Os critérios de Avaliação deverão estabelecer o grau de 

apropriação das 

competências propostas no perfil de conclusão do curso, considerando o 

saber fazer, saber ser, saber conviver e aprender a aprender. 

 

Art. 45 Os instrumentos de avaliação deverão ser diversificados, 

estimulando o aluno à pesquisa, à reflexão, ao acionamento de outros 

conhecimentos e habilidades, evidenciando iniciativa, estimulando a 
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criatividade para resolução de problemas e para o desenvolvimento de 

atividades laborais e da cidadania. A saber: 

I. observação diária dos alunos pelos professores; 

II. trabalhos de pesquisa individual ou em grupo; 

III. testes escritos, com ou sem consulta; 

IV. entrevistas e arguições; 

V. resolução de exercícios; 

VI. planejamento, execução de experimentos e projetos; 

VII. debates, jogos, simulações; 

VIII. relatórios referentes aos trabalhos, experimentos, visitas, estágio; 

IX. trabalhos práticos; 

X. autoavaliação descritiva. 

 

§1º Estabelece-se, no mínimo, uma avaliação ao mês, ficando a critério 

do professor os instrumentos de avaliação a serem utilizados. 

 

§2º As questões a serem elaboradas nas respectivas avaliações 

deverão ser estabelecidas prioritariamente de forma contextualizada e se 

possível em articulação com os componentes curriculares que trabalham a 

mesma competência. 

 

§3º O fechamento do processo de avaliação dar-se-á ao final do 

respectivo semestre letivo. 
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Art. 46 Para o registro das avaliações será adotada a escala de 

avaliação, considerando o intervalo e apreciação respectiva a seguir: 

 

I. (I) – Insuficiente – ao aluno que não evidenciar os parâmetros mínimos 

(0 – 29%) estabelecidos para a construção da competência; 

II. (R) – Regular– ao aluno que evidenciar os parâmetros mínimos (30 – 

59%) estabelecidos para a construção da competência; 

III. (B) – Bom – ao aluno que ultrapassar as expectativas (60 – 84%) 

quanto à construção da competência; 

IV.(O) – Ótimo- aluno que ultrapassar as expectativas e for capaz de 

articular os saberes do componente curricular que está sendo avaliado e sua 

relação com outros saberes de outros componentes curriculares do módulo (85 

- 100%), quanto à construção da competência. 

 

§1º O aluno que tiver conceito B ou O no componente curricular terá 

finalizado com êxito o mesmo; 

 

§2º O aluno que tiver conceito R ou I no componente curricular estará 

automaticamente em dependência no respectivo componente curricular; 

 

§3º Os alunos que tiverem em até dois componentes curriculares o 

conceito final R terão sua situação final no módulo submetida às considerações 

do Conselho de classe; 

§4º Os alunos que tiverem mais de dois componentes curriculares com 

conceito final R poderão ter sua situação final no módulo submetida às 

considerações do Conselho de classe conforme Art. 65 §3º desta ODP; 
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Art. 47 O registro do Resultado Final do Módulo será o obtido a partir dos 

conceitos estabelecidos no Art.46 em cada componente curricular, observando-

se os parágrafos do mesmo artigo. 

 

Parágrafo Único. A situação final do módulo será expressa pela 

designação APTO ou EM CONSTRUÇÃO no módulo. 

 

13.1 Projeto Integrador articulado com a forma de avaliação 

O Projeto Integrador (PI) constitui-se numa estratégia de 

ensino/aprendizagem que possui como objetivo proporcionar a 

interdisciplinaridade dos temas abordados nos módulos, caracterizando-se por 

ser um instrumento de integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Por 

meio do PI, obtêm-se, também, subsídios para a avaliação e integração das 

competências relacionadas ao perfil profissional em cada módulo, aproximando 

os estudantes de situações reais do mundo do trabalho. 

O PI será orientado por todos os professores de cada módulo em que for 

realizado, podendo ser convidado, em caso de pertinência de linha de atuação, 

professor disponível para orientação complementar, seja ele de outro módulo 

ou mesmo de outro Campus. 

A avaliação do PI fará parte das avaliações dos componentes 

curriculares do módulo. 

Ao início de cada módulo serão apresentados aos estudantes editais 

com as orientações para elaboração do PI a ser desenvolvido ao longo do 

semestre.  
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14. Instalações e Equipamentos Oferecidos aos Professores 

e Alunos do Curso 

A sede provisória do Campus Samambaia conta com as instalações 

dispostas no quadro a seguir. 

 

 

 

Especificação Quantidade 

Sala de direção 01 

Sala de coordenação 02 

Sala de servidores 01 

Sala administrativa 01 

Sala de atendimento ao estudante 01 

Sala de aula teórica 07 

Sala de aula de desenho 01 

Auditório para 108 pessoas 01 

Recepção 01 

Secretaria 01 

Biblioteca 01 

Copa  01 

Sala Técnica Informática 01 

Almoxarifado 02 

Banheiros  07 

Banheiros para PNE 02 

Laboratório de Informática  02 

Laboratório de Construção Civil 01 

Laboratório de Móveis 01 

Laboratório de Microscopía 01 

Laboratório de Meio Ambiente 01 
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14.1 Ambientes detalhados 

14.2 Salas de aulas  

O campus provisório conta com 7 (sete) salas de aula cada uma com 

projetor multimídia, tela de projeção e quadro-branco comportando, em média, 

40 estudantes. 

14.3 Laboratório de Construção Civil 

Ambiente preparado para aulas práticas de Mecânica dos Solos, 

Materiais de Construção e Tecnologia das Construções, Práticas de 

Instalações Elétricas e Hidrossanitárias, com capacidade para 20 (vinte) 

alunos. 

Tabela 14.1: Equipamentos do laboratório de construção civil 
 

Material Quantidade 
Aparelho portátil p/testes por ultrasom em concreto modelo 
PUNDIT LAB 

1 

Aderímetro 1 
Agitador de peneiras 1 
Agulha de Lê Chetelier 3 
Almofariz 3 
Amostrador de Sondagem SPT 2” bi-partido 2 
Aferidor de agulha Lê Chatelier 1 
Aparelho Casagrande manual 5 
Medidor de retenção de água 1 
Aparelho de Vicat 5 
Aparelho para determinação de ar incorporado 1 
Argamassadeira eletro-mecânica 1 
Balança analógica 2 
Balança eletrônica 2 
Bandeja com orifício para denside 2 
Bandeja em chapa de aço 40 
Baqueta de metal 5 
Barrilete de PVC 2 
Becker 600 ml 5 
Betoneira 145 l 1 
Bigorna 1 
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Aparelho Blaine 1 
Bomba Balde 1 
Bomba de vácuo 2 
Bomba hidráulica 1 
Britador de mandíbula 1 
Cadinho 40 ml 5 
Caixa Tanque 1 
Caixa para umidímetro  2 
Capeador para corpos de prova 3 
Cápsulas de alumínio com tampa 110 
Cápsulas de porcelana 40 
Cavadeira americana 3 
CBRs diversos 38 
Célula bipartida 10 
Célula de carga 3 
Cesto em tela metálica3 3 
Chave Grifo, 18” 5 
Chibanca 1 
Cilindro para ensaio Próctor Normal 2 
Colher concha 4 
Colher pedreiro 4 
Colher para solos 4 
Colher para concreto 4 
Colher para corpo de prova 4 
Comparador de expansibilidade  
Conjunto para ensaio triaxial 1 
Conjunto para densidade in situ 2 
Conjunto Ensaio CBR 1 
Copo Becker diversos 16 
Cronômetro Digital 5 
Densímetro de Bulbo 3 
Desempenadeira de Madeira 5 
Dessecador de vidro com placa 2 
Destilador de água 1 
Discos de neoprene 18 
Dispersor de solo 3 
Equipamento de ensaio triaxial estático 1 
Escova com fios de latao p/limpar peneira 5 
Espátula de aço inox 5 
Estufa elétrica 250 l 2 
Extensômetro curso 10 
Extensômetro Digital CURSO 20 MM 5 
Extensômetro Digital CURSO 5 MM 5 
Extrator de amostras para CBR/Proctor/Marshall, hidraulico, 1 
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manual 
Extrusora material cerâmico de laboratório 1 
Faceadores para corpos de prova 3 
Fogareiro à gás 3 
Forma para concreto Ø 15x30cm 15 
Forma para concreto Ø10x20c 40 
Forma para argamassa Ø 5x10cm 30 
Forma prismática para argamassa 4x4x16cm tripla 5 
Frasco Le Chatelier, capacidade 250ml, 5 
Fundo para peneira 8x2", em aco inox 4 
Funil de vidro Ø 80x200mm, para Le Chatelier. 5 
Funis diversos 17 
Furadeira 1 
Garrafa lavadoura 1 
Higrotermômetro digital 1 
Leitor digital e display com 4 dígitos 1 
Lona impermeável - metros 5 
LVDT com curso de 10 mm 5 
Macaco hidráulico com bomba 1 
Mangote de cinco metros p/ vibração de imersão c/ agulha 
diâmetro de 25mm 

1 

Máquina para ensaio de abrasão tipo Los Angeles, com jogo de 
12 esferas de aço 

1 

Marreta 1kg 3 
Medidor pH digital 2 
Membranas diversas para corpos de prova 70 
Mesa para determinação do índice de consistência 1 
Mesa para pesagem hidrostática 1 
Mesa vibratória para CP 1 
Molde cilíndrico pequeno para Proctor normal 100mm 3 
Molde cortante vazador 2 
Moto Bomba 3,5 HP 1 
Motor aberto para vibrador de imersão 1 
Multímetro digital com display de 3.1/2" 3 
Paquímetro analógico diversos 11 
Peneiras circulares diversas 41 
Peneiras quadradas 4 
Peneirador eletromecânico 1 
Penetrômetro de cone para solos 1 
Permeâmetro carga constante 1 
Permeâmetro carga variável 1 
Picnômetro de vidro 5 
Pinça tipo tesoura em aço inox 22 cm 3 
Pipeta de vidro graduada 3 
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Pissetas de plástico diversas 6 
Placas para aderímetros 60 
Placa de vidro e gabarito metálico para ensaio de limite de 
plasticidade 

5 

Placa de vidro liso 1 
Prensa CBR elétrica completa 1 
Prensa endométrica 1 
Prensa hidráulica, elétrica.,cap.100T 1 
Provetas de plástico graduadas diversas 15 
Proveta de vidro sem graduacäo 10 
Pulverizador de água 5 
Recipiente cilíndrico de aço inoxidável 5 
Régua biselada 35 
Relógio de alarme 2 
Repartidor de amostras 2 
Série de peneiras 8x2” 3 
Serra copo 2 
Slump test 2 
Sonda à percussão completa S.P.T 1 
Soquete para argamassa 2 
Aparelho Speedy 1 
Tacho de alumínio fundido 10 
Talhadeira curva 3 
Tanque para banho de proveta 1 
Termômetro ASTM 9C 3 
Termômetro de mercúrio para estufa 4 
Termômetro digital 3 
Torno de moldagem para corpo de prova 1 
Torquímetro 2 
Trado cavadeira tipo Boca de Lobo 1 
Trado helicoidal Ø 2 ¼ ” com conexão roscada de Ø 3/4” 1 
Trado Holandês com caçamba para coletas de 20 em 20 cm 1 
Trado tipo Concha, Ø 4”, com um metro de haste e cruzeta 1 
Trado tipo I.P.T em carbono ou inox, com diâmetro de 4" e 
rosca de 1" 

1 

Trena em fibra de vidro comprimento de 30 metros 3 
Trena em fibra de vidro comprimento de 50 metros 2 
Soquetes de lâmpadas incandescentes 20 
Soquetes de lâmpadas fluorescente 10 
Reator Convencional de 20 W 10 
Foto-célula de 500W e 220V e base para fotocélula 8 
Campainha Simples 5 
Interruptores Simples 10 
Interruptores Paralelos 20 
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Botões de Campainha 10 
Tomada 2P+T 20 
Lâmpada Incandescente - 220V - 60W 20 
Lâmpada Fluorescente Tubular 220V - 20W 10 
Lâmpada Fluorescente Compacta 220V - 23W 20 
Lâmpada Vapor de Mercúrio - 220V 5 
Lâmpada Halógena - 220V 5 
Padrão de entrada 8 
Autotransformador Variável - 0V a 220V - 1500VA 8 
Fio de cobre de 1,5 mm² - Flexível, caixas- Diversas cores 5 
Fio de cobre de 2,5 mm² - Flexível, caixas – Diversas cores 5 
Caixa de Passagem 4 
Disjuntores Termomagnéticos Monopolar 8 
Disjuntores Termomagnéticos Bipolar 8 
DR - Diferencial Residual 8 
Protetor de SPDA - DPS 8 
Borne - Macho e Fêmea Diversos 50 
Capa isolante de Fio - metro 80 
Reostato de 1000W - 0Ω à 500kΩ 4 
Terrômetro 2 
Motor de 1 CV - Monofásico - 220V - Indução 4 
Megômetro 2 
Luxímetro - 0 a 400.000 lux em 4 faixas 2 
Multímetro Digital com Capacímetro e Alicate Amperímetro 10 
Wattímetro Analógico 8 
Alicate Universal 10 
Alicate de Bico 10 
Chave de Fenda Diversas 10 
Chave Teste de tensão 10 
Armário 4 divisórias de 2.4m de altura 1 
Quadro Branco 1 
Bancada 8 
GPS Geodésico 4 
Kit Topografia 4 
Estação Total 1 
Teodolito eletrônico 4 
Nível ótico 5 
Bastão extensível 4 
Scanner tipo mesa, policromático, resolução mínima de  1200 
dpi, tamanho a4 

1 

Impressora a laser monocromática 1 
Marreta 3 kg 13 
Impressora Plotter 1 
Ar Condicionado  30.000 BTU/h 1 
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14.4 Laboratórios de Informática  

 Os laboratórios de informática contam com 28 computadores, 

considerando um estudante por máquina, projetor multimídia, tela de projeção 

e quadro-branco conforme Tabela 14.2.  

 

 
Tabela14. 2 - Equipamentos do laboratório de Informática 

 

Laboratório Área (m2) m2 por aluno 

 Informática 41,20  1,47 

Descrição (Materiais, Ferramentas, Softwares Instalados, e/ou outros dados) 

Qtde. Especificações 

20 

Computador: 
Microprocessador AMD Phenom II X2 (núcleo duplo) 550 'Black 
Edition' (3.1GHz de clock, 1MB L2 de memória cache dedicados, 6MB 
L3 de memória cache, barramento de 4000 MHz em 
HyperTransport™, 3.25 GB de memória RAM, sistema operacional 
Windows XP, armazenamento de 298 GB HD em serial SATA de 5400 
rpm, drive de DVD-RW, Monitor de LCD 19”; Vídeo dedicado de 
512MB. Rede: Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbits; Placa de rede sem 
fio A/B/G/N. Teclado padrão ABNT-2 e mouse tipo óptico/usb com dois 
botões, de no mínimo 800 DPI; 06 interfaces USB 2.0; Interface para 
conexão em Doking Station. 

 
 
 
 

1 

Projetor de multimídia (Datashow): 
Brilho de 1800 ANSI Lumen; frequência de varredura 13 a 162 MHz; 
frequência horizontal de 15 a 92 MHz; frequência vertical 50 a 85 Hz; 
lente zoom digital 1.5; lampada UHE de 180 W e vida útil de 2000 
horas; resolução nativa de 1.440.000; Resolução redimensionada de 
640 x 480, 1024 x 768, 1280 x 1024; Produção de cores 24 bits, 16.7 
milhões; Razão de aspecto 4:3, 16:9; Razão de contraste 500:1; 
Sistema de vídeo: VGA analógico, NTSCM 4.43, PAL; Tamanho da 
imagem diagonal de 30" a 300", Alimentação de 100 a 240 V AC, 
50/60Hz; Acessórios: Maleta pra Transporte, Cabo RGB HD15, Cabo 
VGA, Cabo de vídeo RCA, Controle Remoto, Cabo de alimentação e 
Manual.  

20 Cadeira operacional com base metálica e com assento e encosto em 
polipropileno preto 
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20 Mesa Retangular 60 x 80 cm 

 
 

1 

Suporte de teto para datashow: 
Hastes móveis, ajustáveis em comprimento e ângulo, 3 roscas para 
parafusos, possui regulagem de ângulo e suporta projetores de até 
15kg 

Softwares Instalados: Windows XP Professional – BrOffice 3.2.1  – Mozilla Firefox - 
Autocad  

 

 

14.5 Biblioteca  

A biblioteca atenderá inicialmente apenas com serviço de empréstimo, 

disponibilizando quatro terminais de consultas ao acervo e à internet.  

14.6 Demonstrativo por área de conhecimento de Acervo 

projetado para a Biblioteca do Campus Samambaia  

Tabela 14.3: Projeção de aquisição de acervo para a biblioteca  
 

Títulos Área de 
conhecimento 

2010 2011 2012 2013 

Ciências Biológicas 0 912 1824 2004 
Ciências exatas 0 256 512 762 

Ciências humanas 0 256 512 562 
Ciências da Saúde 0 0 0 0 
Ciências Sociais 0 100 200 300 

Livros 

Linguística, letras e 
artes  

0 200 300 400 

Ciências biológicas  0 0 0 0 Periódicos 
Ciências humanas 0 0 0 0 
Ciências agrárias 5 5 5 5 
Ciências humanas 0 5 5 5 Revistas 

Diversos 0 5 5 5 
Jornais - 0 0 0 0 

Obras de 
referência 

Ciências 
biológicas, 
humanas, 

linguística, letras e 
artes 

50 100 150 150 
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Vídeos 0 15 20 25 
DVDs 0 15 20 25 

CD - ROOM's 

Ciências 
biológicas, 
humanas, 

linguística, letras e 
artes 

 

0 30 40 50 

Assinaturas 
eletrônicas 

- 
 

0 0 0 0 

Outros - 0 15 15 15 
Total  0 1914 3608 4308 

Fonte: PDI Instituto Federal de Brasília (modificado). 
 

15. Pessoal Docente e Técnico Envolvido no Curso 

O quadro demonstrativo de docentes e técnicos administrativos 

envolvidos no curso Técnico em Edificações do campus Samambaia encontra-

se detalhado a seguir. 

15.1 Quadro demonstrativo de docentes  

Tabela 15.1: Relação de docentes 
 

 NOME DO SERVIDOR ÁREA TÍTULO 

15 Afonso Bernardino de Almeida Jr. Eletricidade Graduado em Eng. 
Elétrica 

1 Ângela Beatriz Souza Bertazzo Arquitetura Mestre em 
Transportes 

2 Carlos Petrônio Leite da Silva Construção Civil Mestre em Geotecnia 

3 Conceição de Maria Cardoso Costa Construção Civil Mestre em Geotecnia 

12 Elisandra Nazaré Maia de Medeiros Construção Civil 
Doutora em 
Estruturas e 

Construção Civil 
19 Eugênio Albuquerque Construção Civil Mestre em Geotecnia 

4 Fabiano Cavalcanti Fernandes Informática 

Mestre em Gestão do 
Conhecimento e 
Tecnologia da 

Informação 
13 Izabel Cristina de Oliveira Campos Construção Civil Mestre em Geotecnia 

10 João Carlos Barleta Uchôa Construção Civil Mestre em Estruturas 
e Construção Civil 

16 Joseleide Pereira da Silva Construção Civil Mestre em Geotecnia 

11 Marcus Alexandre Noronha de Brito Construção Civil Mestre em Estruturas 
e Construção Civil 
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17 Maria Tâmara de M. G. Silva Construção Civil Mestre em Geotecnia 

14 Maurício Guimarães Goulart Arquitetura Mestre em Arquitetura 
e Urbanismo 

20 Nadyelle Curcino do Carmo Construção Civil Mestre em Geotecnia 

5 Neli Terezinha da Silva 
 Gestão 

Mestre em 
Engenharia de 

Produção 

6 Renata Moreira de Sá e Silva Segurança do 
Trabalho 

Especialista em 
Segurança do 

Trabalho/Mestre em 
Engenharia Civil 

18 Renzo Gonçalves Chaves Saúde 
Especialista em 
Segurança do 

Trabalho 

7 Sinara Nunes Guedes Educação Física Graduada em 
Educação Física 

8 Veruska Ribeiro Machado Língua 
Portuguesa Doutora em Educação 

9 Wilson Conciani Construção Civil Doutor em Geotecnia 
 

 

15.2 Quadro demonstrativo de técnicos  

Tabela 15.2: Relação de Técnicos 
 

 NOME DO SERVIDOR FUNÇÃO 

1 Clarissa Szervinsks Tavares Técnica em Assuntos Educacionais 

2 Eliana de Andrade Rocha Pedagoga 

3 Ellen Cristina Santos Gonçalves Assistente Administrativa 

4 Emerson De Souza de Jesus Técnico em Mecânica 

5 Leonardo Pimenta Dias Técnico em Informática 

6 Luciano Alves Teixeira Auxiliar de Biblioteca 

7 Mayara Coelho Moraes Assistente Administrativa 

8 Patrícia Rodrigues Amorim Técnica em Assuntos Educacionais 

9 Poliana Rodrigues Gonçalves Técnica em Assuntos Educacionais 

10 Rivadavia Alves de Andrade Junior Assistente de Aluno 

11 Rudimar Machado Souza Júnior Assistente Administrativo 

12 Sebastião Rodrigues Nunes Técnico em Edificações 

13 Simone Cardoso dos Santos Assistente Administrativa 

14 Vanessa Kelly Leitão Ferreira Bibliotecária 
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16. Certificados e Diplomas Expedidos aos Concluintes do 

Curso 

Após a conclusão de cada um dos módulos o estudante poderá solicitar 

a emissão de certificados parciais. Esses serão emitidos, por solicitação do 

estudante considerado APTO no referido módulo.  

Aos concluintes do curso será conferido diploma de Técnico em 

Edificações, acompanhado do respectivo histórico escolar. 

O diploma de técnico somente será expedido após a conclusão do curso 

e do Estágio Curricular Supervisionado. 

Todos os cursos técnicos subsequentes são cadastrados no Sistema 

Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) 

implantado pela Secretaria de Educação Tecnológica (SETEC) do Ministério da 

Educação.16  

O diploma da Habilitação de Técnico em Edificações poderá ser obtido 

pelo aluno que tenha concluído os quatro módulos e o Estágio Supervisionado 

previsto para o curso, com ou sem aproveitamento de estudos. 

O curso pode ser concluído: com a integralização da carga horária 

mínima de 1.332 horas e mais o Estágio Supervisionado, com as competências 

mínimas exigidas ou poderá ocorrer pela somatória de módulos cursados na 

mesma escola ou em cursos de qualificação profissional e/ou módulos 

oferecidos por outras escolas, desde que no prazo limite de cinco anos. 

O aluno que concluir o Módulo II, o Módulo III e Módulo IV, fará jus ao 

certificado de qualificação profissional, para fins de exercício profissional e 

continuidade de estudos. 

                                                 
16  O Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) 
substituiu o Cadastro Nacional de Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 
(CNCT), em 1º de outubro de 2009. 
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Os certificados de Qualificação Profissional e o Diploma de Técnico 

serão acompanhados de históricos escolares, que explicitarão as competências 

profissionais adquiridas e o título da ocupação. 

De acordo com o itinerário percorrido pelo aluno, haverá as seguintes 

certificações de qualificação profissional: 

• Desenhista Projetista de Construção Civil  – Módulos I e II 

• Orçamentista de obras - Módulos I, II e III 

• Auxiliar em Execução e Manutenção Predial - Módulo I, II e IV 

Diploma de: 

• Técnico em Edificações - Módulos I, II, III e IV mais o estágio 

curricular supervisionado. 
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18. Anexo 1 - Instrumento de coleta de dados  
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PARTE 1 - Identificação da Empresa e pessoa entrevistada

Tel Contato:

Celular:

PARTE 2 - consulta sobre a importância/pertinência das habilidades e competências profissionais 
para o desempenho do técnico em edificações na sua empresa

Importante Essencial

21. Orçar obras rodoviárias;

20. Orçar obras de edificações;

22.  Criar banco de dados de insumos da construção;

17. Desenvolver e detalhar projetos estruturais;

18.Redigir memorial descritivo e especificações;

19. Quantificar o material e serviços de obras;

14. Desenvolver projetos de edificações na modalidade arquitetura;

15. Desenvolver projetos de edificações  na modalidade instalações hidrossanitárias;

16. Desenvolver projetos de edificações na modalidade instalações elétricas;

11. Executar levantamento planialtimétrico de terrenos urbanos;

12. Conduzir processos de licenciamento para execução de obras; 

13. Empregar técnicas corretas na prevenção de doenças ocupacionais, uso de EPI e EPC;

8. Identificar as propriedades do solo;

9.Desenhar esboços e anteprojetos;

10. Executar estudos de viabilidade técnica e econômica;

5. Ler e interpretar textos técnicos em linguagem materna;

6.Realizar levantamento cadastral mobiliário e imobiliário;

7. Desenvolver pesquisa de impacto ambiental;

2. Utilizarse- de ética e cidadania nas relações de trabalho;

3. Comunicar-se adequadamente, e fazer uso do vocabulário técnico-lingüístico;

4. Elaborar textos técnicos, planilhas, formulários, esquemas e gráficos;

□ OBRAS DE ACABAMENTO □Obras de acabamento

Habilidades e Competências do Curso de Técnico em Edificações Pouco Importante

1. Utilizar informática básica;

□Obras de outros tipos. Especificar:

□OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA 

ENGENHARIA ELÉTRICA E PARA 

TELECOMUNICAÇÕES

□ Obras para geração e distribuição de energia elétrica

□ Obras para telecomunicações

□ OBRAS DE INSTALAÇÕES □ Instalações elétricas

□ Instalações de sistemas de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

□ Instalações hidráulicas, sanitárias, de gás e de sistema de prevenção contra incêndio

□Outras obras de instalações

□ PREPARAÇÃO DO TERRENO □ Demolição e preparação do terreno

□ Sondagens e fundações destinadas à construção

□ Grandes movimentações de terra

□ Outros. Especificar: 

□ CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E OBRAS DE 

ENGENHARIA CIVIL

□Edificações (residenciais, industriais, comerciais e de serviços)

□ Obras viárias

□ Obras de arte especiais

□ Obras de montagem

DADOS DA PESSOA ENTREVISTADA 

Nome: Cargo:

e-mail:

PRINCIPAL ÁREA DE ATIVIDADE PRINCIPAL SUB-AREA DE ATIVIDADE

Pesquisa de Opinião

Atuação do Técnico em Edificações no Mercado Profissional em Brasília

Esta Pesquisa integra o Planejamento da implantação do Curso Técnico em Edificações para o Instituto Federal de Brasília – Campus Samambaia.  Sua participação 

contribuirá para a formatação de um curso mais adaptado às demandas do mercado. Obrigado pela sua participação.

DADOS DA EMPRESA PESQUISADA

Razão Social: CNPJ:

Área Pública ou Privada: Anos de Atividade: N. de funcionários

 

Figura 18.1: Instrumento de coleta de dados, página 1 
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PARTE 2 - continuação 

Pertinente Essencial

34. Dosar adequadamente material asfáltico;

38. Conduzir a execução de serviços de obras rodoviárias;

40. Medir os serviços executados de obras rodoviárias;

Agradecemos a sua participação.

Os dados desta pesquisa serão utilizados unicamente com fins de pesquisa,  mantendo-se a privacidade das fontes. Seus resultados estarão disponíveis para os 

entrevistados quando fechados os resultados da pesquisa.

24. Interpretar greides;

36. Conduzir locação de traçados viários;

29. Conduzir a implantação de infra-estrutura física de obras;

CASO QUEIRA COMENTAR OU PROPOR ALGUMA CONTRIBUIÇÃO À IMPLANTAÇÃO DO CURSO FAÇA  NO ESPAÇO ABAIXO

45. Executar levantamentos e desenhos para diagnósticos de patologias;

46. Outros Citar

42. Aplicar pesquisa de avaliação do comportamento pós-uso de obras;

43. Organizar a execução de serviços de manutenção corretiva e restauração de obras;

44. Identificar o comportamento mecênico de solos

37. Conduzir a execução de serviços de obras de edificações;

39. Medir os serviços executados de obras de edificações ;

41. Selecionar os ensaios tecnológicos, definir equipamentos e classificar os materiais.

32. Redigir relatórios técnicos de execução de obras;

33. Controlar suprimentos de insumos, materiais e equipamentos;

35. Fazer locação de obras;

30.  Manter atualizada a documentação da obra;

31. Requisitar e comprar materiais;

27. Conduzir a implantação da infraestrutura física de canteiros de obras;

28. Controlar e conduzir a manutenção nos canteiros de obras;

23. Compor cronograma físico-finaceiro;

25. Redigir propostas comerciais e montar processos licitatórios;

26. Desenvolver conceitos básicos e projetos na ferramenta computacional cad;

Pesquisa de Opinião

Atuação do Técnico em Edificações no Mercado Profissional em Brasília

Habilidades e Competências do Curso de Técnico em Edificações Pouco Importante
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