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CAPÍTULO 1  JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

 

 

1.1. Justificativa 

No Brasil, o Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica – RBHA 145 – é o 

documento que estabelece requisitos necessários à emissão de Certificados de 

Homologação de Empresas de Manutenção (CHE) de aeronaves, células, motores, hélices, 

rotores, equipamentos e partes dos referidos conjuntos. Esse texto estabelece ainda regras 

gerais de funcionamento para os detentores de tais certificados, definindo padrões, classes, 

tipos de serviços e limitações para a emissão de cada CHE. 

Somente pessoas habilitadas e com vínculos empregatícios para executar, supervisionar e 

inspecionar o trabalho podem efetuar os serviços para os quais a empresa é homologada. 

Os responsáveis devem selecionar cuidadosamente os funcionários e examinar a 

capacidade para executar atividades de manutenção, tomando por base testes práticos e 

experiências anteriores. Em qualquer situação, o pessoal responsável por funções de 

direção e controle de qualidade deve estar habilitado pelo CONFEA/ CREA; os 

responsáveis por funções de supervisão e execução devem estar credenciados e 

habilitados pelo ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). As organizações devem ter um 

sistema de inspeção que possa produzir controle de qualidade satisfatório e que atenda a 

diversos requisitos. 

O curso de MMA (Mecânico de Manutenção Aeronáutica) é dividido em módulos: o Básico 

e os Especializados (Célula I e Célula II, incluindo as Práticas de Oficinas). 

A segurança de voo é, sem sombra de dúvidas, uma permanente preocupação das 

empresas aéreas, à medida que a ocorrência de acidentes aéreos ou até mesmo atrasos 

nos voos por defeitos mecânicos, reduzem a credibilidade da empresa e, 

consequentemente, o número de passageiros. Isto sem contar também com as multas que 

podem ser aplicadas pelas autoridades aeronáuticas.  

A pontualidade nos voos, além de ser uma excelente referência para as empresas aéreas, 

é também um atestado da alta qualidade dos serviços de manutenção das aeronaves. Por 

isso mesmo, as empresas de aviação estão cada vez mais rigorosas na seleção para a 

admissão de profissionais para a Manutenção de Aeronaves. 

Uma análise mais profunda desse panorama aponta para a necessidade de investimento 

na definição dos perfis dos trabalhadores na manutenção aeronáutica, o que justifica a 
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elaboração do Currículo de TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE AERONAVES EM CÉLULA 

no Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. 

 

 

1.2. Objetivos 

O curso de TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE AERONAVES EM CÉLULA tem como 

objetivo capacitar o aluno para montar e desmontar estruturas de aeronaves, montar e 

instalar sistemas elétricos e eletrônicos, executar a manutenção preditiva e corretiva dos 

diversos sistemas, assim como ler instruções técnicas. 

Adicionalmente, pretende-se capacitar para: 

• trabalhar comprometido com a segurança das pessoas e  da aeronave no decorrer do 

voo; 

• implementar os serviços de manutenção, garantindo a segurança do local de trabalho; 

• provar o correto funcionamento dos componentes de aeronaves; 

• expressar-se adequadamente com autonomia, clareza e precisão, conforme o contexto 

em que se dá a situação comunicativa. 

 

 

1.3. Organização do Curso 

A necessidade e pertinência da elaboração de currículo adequado às demandas do 

mercado de trabalho, à formação profissional do aluno e aos princípios contidos na LDB e 

demais legislações pertinentes, levou o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula 

Souza, sob a coordenação do Prof. Almério Melquíades de Araújo, Coordenador do Ensino 

Médio e Técnico, a instituir o “Laboratório de Currículo” com a finalidade de atualizar, 

elaborar e reelaborar os Planos de Curso das Habilitações Profissionais oferecidas por esta 

instituição, bem como cursos de Qualificação Profissional e de Especialização Profissional 

Técnica de Nível Médio demandados pelo mundo de trabalho. 

Especialistas, docentes e gestores educacionais foram reunidos no Laboratório de 

Currículo para estudar e analisar o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos (MEC) e a CBO 

– Classificação Brasileira de Ocupações (Ministério do Trabalho). Uma sequência de 

encontros de trabalho, previamente agendados, possibilitou reflexões, pesquisas e 

posterior construção curricular alinhada a este mercado. 
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Entendemos o “Laboratório de Currículo” como o processo e os produtos relativos à 

pesquisa, ao desenvolvimento, à implantação e à avaliação de currículos escolares 

pertinentes à Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 

Partimos das leis federais brasileiras e das leis estaduais (estado de São Paulo) que 

regulamentam e estabelecem diretrizes e bases da educação, juntamente com pesquisa de 

mercado, pesquisas autônomas e avaliação das demandas por formação profissional. 

O departamento que oficializa as práticas de Laboratório de Currículo é o Grupo de 

Formulação e Análises Curriculares (GFAC), dirigido pela Professora Fernanda Demai 

desde outubro de 2011.  

No GFAC, definimos Currículo de Educação Profissional Técnica de Nível Médio como 

esquema teórico-metodológico que direciona o planejamento, a sistematização e o 

desenvolvimento de perfis profissionais, atribuições, atividades, competências, habilidades, 

bases tecnológicas, valores e conhecimentos, organizados por eixo tecnológico/área de 

conhecimento em componentes curriculares, a fim de atender a objetivos da Formação 

Profissional de Nível Médio, de acordo com as funções do mercado de trabalho e dos 

processos produtivos e gerenciais, bem como as demandas sociopolíticas e culturais, as 

relações e atores sociais da escola. 

As formas de desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem e de avaliação 

foram planejadas para assegurar uma metodologia adequada às competências 

profissionais propostas no Plano de Curso. 

 

Fontes de Consulta 

1.  BRASIL Ministério da Educação. Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos. 

Brasília: MEC: 2016. Eixo Tecnológico: “Controle e Processos 

Industriais” (site: http://www.mec.gov.br/) 

2.  BRASIL Ministério do Trabalho e do Emprego – Classificação Brasileira de 

Ocupações – CBO 2002 – Síntese das ocupações profissionais (site: 

http://www.mtecbo.gov.br/) 

  Títulos 

  9141-05 – Mecânico de manutenção de aeronaves, em geral 

3.  Brasil Departamento de Aviação Civil 

Títulos 

MCA 58-13 – Mecânico de Manutenção Aeronáutica - Célula 

http://www.mec.gov.br/
http://www.mtecbo.gov.br/
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MCA 58-14 – Mecânico de Manutenção Aeronáutica – Grupo 

Motopropulsor 

MCA 58-15 – Mecânico de Manutenção Aeronáutica - Aviônicos 
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CAPÍTULO 2      REQUISITOS DE ACESSO 

 

 

O ingresso no primeiro módulo do curso TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE AERONAVES 

EM CÉLULA dar-se-á por meio de processo classificatório para alunos que tenham 

concluído, no mínimo, a segunda série e estejam matriculados na terceira série do Ensino 

Médio ou equivalente e que tenham 17 anos completos em 31 de janeiro para matrículas 

no primeiro semestre ou 17 anos completos até 31 de julho para matrículas no segundo 

semestre. 

 

O processo classificatório será divulgado por edital público, com indicação dos requisitos, 

condições e sistemática do processo e número de vagas oferecidas. 

As competências e habilidades exigidas serão aquelas previstas para a primeira série do 

Ensino Médio, nas quatro áreas do conhecimento: 

• Linguagens; 

• Ciências da Natureza; 

• Ciências Humanas; 

• Matemática. 

 

Por razões de ordem didática e/ou administrativa que possam ser justificadas, poderão ser 

utilizados procedimentos diversificados para ingresso, sendo os candidatos deles 

notificados por ocasião de suas inscrições. 

 

O acesso aos demais módulos ocorrerá por avaliação de competências adquiridas no 

trabalho, por aproveitamento de estudos realizados ou por reclassificação. 
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CAPÍTULO 3  PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 

 

 

O TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE AERONAVES EM CÉLULA é o profissional que 

prepara, documenta e executa manutenção preventiva e corretiva de aeronaves no tocante 

aos materiais, componentes estruturais, peças, partes externas, interiores de aeronaves, 

cabines e compartimentos pressurizados, superfícies de sustentação e controle e 

integração com sistemas de controle, segundo publicações técnicas e normas nacionais e 

internacionais do setor aeronáutico, objetivando a garantia da segurança de voo. 

 

MERCADO DE TRABALHO 

❖ Empresas aéreas e oficinas de manutenção aeronáuticas;  

❖ Forças Armadas;  

❖ Indústria de produtos aeronáuticos;  

❖ Centros de instrução de aviação;  

❖ Empresas que prestam serviços aéreos especializados, aviação offshore, agrícola e 

outros. 

 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS 

➢ Relacionar-se adequadamente com toda a equipe de trabalho. 

➢ Buscar autodesenvolvimento.    

➢ Manter a ética profissional. 

➢ Socializar conhecimentos. 

➢ Agir de maneira organizada. 

➢ Agir com profissionalismo, responsabilidade e transparência. 

➢ Participar de programas de treinamento promovidos pela empresa. 

➢ Demonstrar acuidade auditiva, visual, olfativa e espacial. 

➢ Responsabilizar-se pelo serviço realizado. 

➢ Demonstrar atenção seletiva, precisão e controle. 
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COMPETÊNCIAS GERAIS 

O TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE AERONAVES EM CÉLULA (MÓDULO BÁSICO + 

CÉLULA I + CÉLULA II) deverá ter concluído as seguintes competências gerais: 

• atuar na instalação, produção e manutenção, aplicando métodos e técnicas de gestão 

administrativa e de pessoas; 

• aplicar normas técnicas e especificações dos regulamentos previstos pela legislação 

aeronáutica; 

• implementar técnicas de medição e ensaios visando a melhoria da qualidade de 

produtos e serviços, considerando as especificações presentes em catálogos, manuais, 

boletins, projetos, processos de instalação e equipamentos de manutenção; 

• atuar na manutenção preventiva e corretiva de instalações e sistemas, caracterizando 

e determinando aplicações de materiais, acessórios, dispositivos, instrumentos e 

equipamentos; 

• projetar melhorias cumprindo as determinações da legislação vigente, nos sistemas 

convencionais, instalação e manutenção, propondo incorporação de novas tecnologias. 

 

 

MÓDULO III   E   MÓDULO II      

 

SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

❖ Interpretar procedimentos técnicos. 

❖ Montar e reparar estruturas de aeronaves. 

❖ Instalar sistemas de combustível. 

❖ Instalar sistemas de oxigênio. 

❖ Ensaiar sistemas de aeronaves. 

❖ Restaurar estruturas de aeronaves. 

❖ Realizar manutenção de sistemas de trem de pouso. 

❖ Realizar manutenção de sistemas hidráulicos. 

❖ Reparar sistemas de combustível. 

❖ Realizar manutenção de sistemas de comandos de voo. 

❖ Realizar manutenção do sistema interior de aeronaves. 

❖ Realizar manutenção em sistemas diversos. 

❖ Trabalhar comprometido com a segurança de voo e das pessoas. 



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

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

CNPJ: 62823257/0001-09 273 
Página nº 13 

 

ÁREA DE ATIVIDADES 

A – INTERPRETAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS 

➢ Interpretar desenhos de projeto. 

➢ Interpretar procedimentos de fabricação e de montagem de peças. 

➢ Interpretar ordens de serviço, de manutenção, montagem e fabricação de peças. 

➢ Aplicar procedimentos conforme normas técnicas. 

➢ Fornecer informações para revisão da documentação técnica. 

➢ Interpretar esquemas elétricos de montagem. 

 

B – MONTAR E REPARAR ESTRUTURAS DE AERONAVES 

➢ Montar peças da cabine da aeronave. 

➢ Montar seções da fuselagem. 

➢ Instalar canopy. 

➢ Realizar junções de estruturas. 

➢ Montar superfícies de comando de voo. 

➢ Instalar asas na fuselagem. 

➢ Montar carenagem. 

➢ Montar peças das portas. 

➢ Montar portas na estrutura. 

➢ Montar suportes de fixação dos sistemas de comando. 

➢ Montar interior da aeronave. 

➢ Preparar superfícies externas para instalação dos acessórios. 

➢ Montar componentes da asa. 

➢ Instalar suportes para equipamentos. 

➢ Metalizar junções da estrutura, eliminando energia estática. 

➢ Aplicar selagem e vedação na estrutura. 

➢ Efetuar pesagem e balanceamento da superfície de comando. 

➢ Estabelecer o centro de gravidade da aeronave. 

 

C – INSTALAR SISTEMAS DE COMBUSTÍVEL 

➢ Montar tanques. 

➢ Selar tanque do sistema. 

➢ Checar limpeza dos tanques. 

➢ Montar bombas de combustível. 
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➢ Montar sistemas de respiro, ventilação e drenos. 

➢ Montar indicadores de nível. 

➢ Montar filtros de combustível. 

➢ Destanquear tanque de combustível. 

 

D – INSTALAR SISTEMAS DE OXIGÊNIO 

➢ Instalar reservatórios de pressão. 

➢ Instalar mangueiras de ligação. 

➢ Instalar manômetros e válvulas reguladoras. 

➢ Instalar sensores de despressurização. 

➢ Instalar máscaras de oxigênio. 

➢ Efetuar limpeza do sistema. 

➢ Reabastecer sistema de oxigênio. 

 

E – ENSAIAR SISTEMAS DE AERONAVES 

➢ Ensaiar sistemas de combustível. 

➢ Ensaiar sistemas de ar condicionado. 

➢ Ensaiar sistemas de oxigênio 

➢ Ensaiar instrumentos pós-montagem. 

➢ Ensaiar sistemas hidráulicos. 

➢ Ensaiar o sistema pneumático e de pressurização. 

➢ Ensaiar componentes do sistema eletrônico. 

➢ Ensaiar componentes do sistema elétrico. 

➢ Ensaiar sistema de trem de pouso. 

➢ Ensaiar vedação da aeronave. 

 

F – RESTAURAR ESTRUTURAS DE AERONAVES 

➢ Inspecionar estruturas quanto à presença de trincas, de torções, de corrosão e de 

superfícies em atrito. 

➢ Verificar fixação de rebites. 

➢ Reparar chapeamento. 

➢ Aplicar materiais compósitos. 

➢ Tratar estruturas contra corrosão. 

➢ Alinhar superfícies em relação à fuselagem. 

➢ Balancear estruturas de helicópteros e aviões. 
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➢ Pesar helicópteros e aviões. 

➢ Entrelar estruturas e superfícies de manobra. 

 

G – REALIZAR MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TREM DE POUSO 

➢ Preencher fichas de inspeção. 

➢ Remover rodas e pneus. 

➢ Remover trens de pouso fixos e móveis. 

➢ Remover amortecedores e atuadores. 

➢ Remover sistema de freios. 

➢ Revisar sistema de emergência do trem de pouso. 

➢ Revisar sistema de freio automático. 

➢ Calibrar pneus e amortecedores. 

➢ Montar e ajustar componentes do sistema de trem de pouso. 

➢ Lubrificar componentes mecânicos. 

➢ Realizar testes operacionais em componentes do trem de pouso. 

 

H – REALIZAR MANUTENÇÃO DE SISTEMAS HIDRÁULICOS 

➢ Testar sistemas hidráulicos. 

➢ Identificar e eliminar defeitos em sistemas hidráulicos (vazamentos, variação de pressão 

e nível de óleo); 

➢ Substituir mangueiras e tubulações em sistemas hidráulicos. 

➢ Remover componentes de sistemas hidráulicos. 

➢ Instalar componentes de sistemas hidráulicos. 

➢ Monitorar nível de fluidos hidráulicos, lubrificantes e pressão do sistema. 

➢ Revisar funcionamento dos componentes (bombas, atuadores, reservatórios, válvulas e 

filtros). 

➢ Ajustar componentes mecânicos do sistema hidráulico. 

 

I – REPARAR SISTEMAS DE COMBUSTÍVEL 

➢ Verificar condições de funcionamento quanto ao nível e pressão. 

➢ Destanquear aeronaves. 

➢ Remover componentes de sistemas de combustível. 

➢ Reparar tanque de combustível. 

➢ Descontaminar sistemas de combustível (retirada de água e impurezas que possam 

causar defeitos). 
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➢ Substituir componentes do sistema. 

➢ Realizar revisão geral de componentes. 

➢ Abastecer tanques de combustíveis. 

 

J – REALIZAR MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE COMANDOS DE VOO 

➢ Inspecionar funcionamento de componentes de sistemas de comando de voo. 

➢ Remover comandos de voo. 

➢ Balancear superfícies de comando de voo. 

➢ Regular comandos de voo. 

➢ Instalar comandos de voo. 

 

K – REALIZAR MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERIOR DE AERONAVES 

➢ Substituir componentes de poltronas. 

➢ Revisar estado geral das poltronas e cintos de segurança. 

➢ Reparar componentes do sistema da copa (galley). 

➢ Verificar sistemas de som e vídeo, iluminação e comunicação. 

➢ Substituir pisos e trilhos. 

➢ Reparar componentes das toaletes. 

 

L – REALIZAR MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DIVERSOS 

➢ Preencher relatórios de avarias. 

➢ Inspecionar e substituir peças, se necessário, dos sistemas de oxigênio, ar condicionado 

e pressurização, água potável e detritos, equipamentos de emergência, de antichuva 

degelo e antigelo e detecção e extinção de fogo. 

 

 M – TRABALHAR COMPROMETIDO COM A SEGURANÇA DE VOO E DAS PESSOAS 

➢ Obedecer a normas de segurança – realização de ensaios de radar e sinais de alta 

frequência de rádio. 

➢ Manter a integridade dos componentes durante o manuseio e o transporte. 

➢ Assegurar a integridade dos conectores durante a fase de montagem. 

➢ Proteger tubulações contra a entrada de corpos estranhos. 

➢ Atender aos procedimentos de segurança no manuseio de inflamáveis. 

➢ Cumprir instruções de segurança na área de movimentação de aeronaves, contribuindo 

para evitar FOD. 

➢ Atender a normas de limpeza no interior da aeronave. 
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➢ Consultar sistematicamente a documentação técnica durante o serviço. 

➢ Cumprir normas de segurança em situações de testes operacionais. 

➢ Identificar possíveis irregularidades nas peças. 

➢ Comunicar discrepâncias nas características técnicas dos componentes. 

➢ Prevenir contaminação dos diversos sistemas da aeronave. 

➢ Lacrar componentes instalados. 

➢ Participar nas ações definidas pela CIPA e comissão de segurança. 

➢ Utilizar equipamentos adequados na limpeza dos ambientes. 

➢ Utilizar ferramentas específicas para as operações de montagem. 

➢ Prevenir explosões por meio de destanqueamento do sistema de combustível. 

➢ Isolar área na execução de ensaios de sistemas pressurizados. 

➢ Solicitar equipamentos de combate a incêndio nas áreas de trabalho. 

➢ Operar equipamentos de combate a incêndios. 

➢ Utilizar EPI e EPC especificados por área e por tipo de serviço. 

➢ Promover a limpeza e organização da área de trabalho. 

 

MÓDULO I 

 

SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

ATRIBUIÇÕES/RESPONSABILIDADES 

❖ Definir o trabalho de manutenção de aeronaves. 

❖ Garantir segurança no local de trabalho. 

❖ Organizar rotinas de trabalho. 

❖ Realizar reparos. 

 

ÁREA DE ATIVIDADES 

A – DEFINIR O TRABALHO DE MANUTENÇÃO DE AERONAVES 

➢ Interpretar projetos e desenhos técnicos. 

➢ Identificar materiais utilizados na confecção de peças metálicas. 

➢ Identificar equipamentos de produção individual e coletiva. 

 

B – GARANTIR SEGURANÇA NO LOCAL DE TRABALHO 

➢ Observar e zelar pela observância das normas de segurança do trabalho. 

➢ Utilizar equipamentos de proteção individual e coletiva (EPIs e EPCs). 
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➢ Sinalizar áreas de risco. 

➢ Operar equipamentos de extinção de incêndio. 

➢ Zelar pela limpeza e pela organização do local de trabalho. 

 

C – ORGANIZAR ROTINAS DE TRABALHO 

➢ Executar ordens de serviço de manutenção, analisando as especificações. 

➢ Identificar e organizar ferramentas e máquinas. 

➢ Organizar espaços para depósito de materiais e de ferramentas. 

➢ Delimitar áreas de risco para preservar a integridade física das pessoas. 

➢ Providenciar liberação e preparar o local de trabalho. 

 

D – REALIZAR REPAROS 

➢ Participar da avaliação da necessidade de manutenção. 

➢ Calcular custo-benefício do reparo. 

➢ Planejar e auxiliar o reparo, a substituição e a recuperação de peças. 
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CAPÍTULO 4  ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

 

4.1. Estrutura Modular 

O currículo foi organizado dando atendimento ao que determinam as legislações: Lei 

Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução 

CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 

5154, de 23-7-2004, assim como as competências profissionais identificadas pelo Ceeteps, 

com a participação da comunidade escolar e de representantes do mundo do trabalho. 

 

A organização curricular da Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO 

EM MANUTENÇÃO DE AERONAVES EM CÉLULA está organizada de acordo com o Eixo 

Tecnológico “Controle e Processos Industriais” e estruturada em módulos articulados, com 

terminalidade correspondente à qualificação profissional de nível técnico identificada no 

mercado de trabalho. 

 

Os módulos são organizações de conhecimentos e saberes provenientes de distintos 

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

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

 

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

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

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

equivalência dos processos formativos. 

 

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

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

obtenção de certificações profissionais. 

 

 

4.2. Itinerário Formativo 

O curso de TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE AERONAVES EM CÉLULA é composto por 

três módulos. 
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O aluno que cursar o MÓDULO BÁSICO + CÉLULA I + CÉLULA II receberá o Diploma de 

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE AERONAVES EM CÉLULA, desde que tenha concluído, 

também, o Ensino Médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SEM CERTIFICAÇÃO 
TÉCNICA 

MÓDULO BÁSICO MÓDULO BÁSICO + 
MÓDULO CÉLULA I 

MÓDULO BÁSICO + 
CÉLULA I  + CÉLULA II 

 
 

SEM CERTIFICAÇÃO 
TÉCNICA 

 

Habilitação 
Profissional de 
TÉCNICO EM 

MANUTENÇÃO DE 

AERONAVES EM 

CÉLULA 
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4.3. Proposta Curricular elaborada pelo Departamento de Aviação Civil (ANAC) 

 

ÁREA 

CURRICULAR 
DISCIPLINAS E ATIVIDADES 

CARGA 

HORÁRIA (h/a) 

BÁSICA 

MÓDULO BÁSICO  

Disciplinas 

Matemática 10 

Desenho Técnico de Aeronaves 20 

Física 10 

Inglês Técnico 30 

SUBTOTAL 70 

TÉCNICA 

Aerodinâmica 30 

Materiais de Aviação e Processos 30 

Tubulações e Conexões 20 

Combustíveis e Sistemas de Combustível 20 

Eletricidade 40 

Peso e Balanceamento 10 

Geradores e Motores Elétricos de Aviação 20 

Ferramentas Manuais e de Medição 10 

Princípios da Inspeção e Regulamentação da Manutenção 30 

SUBTOTAL 210 

 

 

COMPLEMENTAR 

Regulamentação da Aviação Civil 4 

Regulamentação da Profissão de Mecânico 4 

Primeiros Socorros 4 

Segurança de Voo 8 

SUBTOTAL 20 

TOTAL 300 

TÉCNICA 

MÓDULO ESPECIALIZADO 
 

Disciplinas 

Estruturas de Aeronaves e Sistemas de Controle de Voo 50 

Entelagem e Pintura 40 

Reparos Estruturais 100 

Soldagem 40 

Sistemas de Proteção contra os Efeitos da Chuva e do Gelo e contra o Fogo 40 

Sistemas Hidráulicos e de Trens de Pouso 80 

Sistemas Pneumáticos, de Pressurização, de Ar Condicionado e de Oxigênio 80 

Sistemas Elétricos 60 

Sistemas de Comunicação e de Navegação 20 

Instrumentos 80 

Inspeção de Aeronaves 30 

Procedimentos de Pista 30 

TOTAL 650 
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TÉCNICA 

PARTE PRÁTICA 
 

Atividades 

Prática de Oficina 20 

Oficina de Montagem e Alinhamento 20 

Oficina de Sistemas Hidráulicos 10 

Oficina de Sistemas Pneumáticos 10 

TOTAL 60 
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4.4. Matrizes Curriculares organizadas de acordo com o Regimento Comum das 

Escolas Técnicas do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 

 

De acordo com o Regimento Comum das Escolas Técnicas do Centro Estadual de 

Educação Tecnológica Paula Souza, a Organização Curricular dos Cursos Técnicos é 

organizada por módulos semestrais. 

 

Para adaptar a matriz curricular proposta pelo ANAC, para módulos com 500 horas-aula 

semestrais, foram reunidos os componentes curriculares por similaridade e foram também 

incluídos os componentes curriculares que fazem parte dos currículos oferecidos por esta 

instituição de ensino: Ética e Cidadania Organizacional, Gestão Ambiental, Aplicativos 

Informatizados, Linguagem e Trabalho e Tecnologia. 

 

O aluno poderá iniciar seu itinerário formativo pelo módulo básico e dar continuidade por 

outro módulo, modulo Célula, desde que já tenha concluído o Ensino Médio. 

 

Para a matrícula no módulo básico e prosseguimento do itinerário formativo proposto pela 

Unidade Escolar, o aluno deverá apresentar os mesmos requisitos de entrada proposto 

para qualquer Curso Técnico, como o previsto no Regimento Escolar. 

 

O aluno que interromper o curso por período superior a seis meses, entre o módulo básico 

e o início do especializado, recomenda-se que seja reavaliado pela escola. 
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4.5. Proposta de Carga Horária por Componente Curricular 

 

Módulo Básico 

 

COMPONENTES CURRICULARES 

Carga Horária 

Horas-aula 

T
e
ó

ri
c
a
 

P
rá

ti
c
a
 P

ro
fi

s
s
io

n
a
l 

T
o

ta
l 

B.1 – Matemática, Desenho Técnico de Aeronaves e Física 40 00 40 

B.2 – Inglês Instrumental I 40 00 40 

B.3 – Aerodinâmica, Peso e Balanceamento 60 00 60 

B.4 – Ferramentas Manuais e de Medição, Materiais de Aviação e 

Processos 
00 40 40 

B.5 – Tubulações e Conexões, Combustíveis e Sistemas de Combustível 40 00 40 

B.6 – Eletricidade, Geradores e Motores Elétricos de Aviação 20 40 60 

B.7 – Princípios da Inspeção e Regulamentação da Manutenção, 

Regulamentação da Aviação Civil, Regulamentação da Profissão de 

Mecânico 

40 00 40 

B.8 – Primeiros Socorros e Segurança de Voo 20 00 20 

B.9 – Ética e Cidadania Organizacional 40 00 40 

B.10 – Gestão Ambiental 40 00 40 

B.11 – Aplicativos Informatizados em Aviação 00 40 40 

B.12 – Linguagem, Trabalho e Tecnologia 40 00 40 

TOTAL 380 120 500 
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CÉLULA I 

 

COMPONENTES CURRICULARES 

Carga Horária 

Horas-aula 

T
e
ó

ri
c
a
 

P
rá

ti
c
a
 P

ro
fi

s
s
io

n
a
l 

T
o

ta
l 

C.1 – Estruturas de Aeronaves, Sistemas de Controle de Voo 40 40 80 

C.2 – Entelagem e Pintura 40 00 40 

C.3 – Inglês Instrumental II 40 00 40 

C.4 – Soldagem, Resistência de Materiais, Compostos Plásticos e 

Corrosões 
00 60 60 

C.5 – Sistemas Hidráulicos e de Trem de Pouso 40 40 80 

C.6 – Controle Técnico na Manutenção, Manuais, Práticas Padrões 40 00 40 

C.7 – Metrologia em Aviação 00 40 40 

C.8 – Práticas de Oficinas de Aeronaves 00 20 20 

C.9 - Sistemas de Proteção contra os Efeitos da Chuva, do Gelo e contra 

o Fogo 
40 00 40 

C.10 – Sistemas Elétricos 60 00 60 

TOTAL 300 200 500 
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CÉLULA II 

 

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE AERONAVES EM CÉLULA 

 

COMPONENTES CURRICULARES 

Carga Horária 

Horas-aula 

T
e
ó

ri
c
a
 

P
rá

ti
c
a
 P

ro
fi

s
s
io

n
a
l 

T
o

ta
l 

C.11 – Sistemas Pneumáticos, de Pressurização, de Ar Condicionado e de 

Oxigênio 
40 40 80 

C.12 – Reparos Estruturais e Montagem de Aeronaves 60 40 100 

C.13 – Fundamentos de Aeronaves, Perigos no Ambiente de Trabalho e 

Procedimentos de Segurança em Hangar e Pista 
40 00 40 

C.14 – Sistemas de Comunicação e de Navegação 40 00 40 

C.15 – Instrumentos de Aeronaves 40 40 80 

C.16 – Inspeção de Aeronaves, Manuseio de Solo e Procedimentos de 

Pista e Hangar 
40 20 60 

C.17 – Oficina de Sistemas Hidráulicos de Aeronaves 00 20 20 

C.18 – Inglês Instrumental III 40 00 40 

C.19 – Oficina de Montagem e Alinhamento de Aeronaves 00 20 20 

C.20 – Oficina de Sistema Pneumático de Aeronaves 00 20 20 

TOTAL 300 200 500 
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4.6. Formação Profissional 
 

MÓDULO BÁSICO 
 

SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

B.1 MATEMÁTICA, DESENHO TÉCNICO DE AERONAVES E FÍSICA 

Função: Estudo e Pesquisa 

Atribuições e Responsabilidades  

• Organizar rotinas de trabalho. 

• Definir o trabalho de manutenção de aeronaves. 

Valores e Atitudes 

• Estimular a socialização dos saberes. 

• Desenvolver trabalhos que promovam a cooperação. 

Competências Habilidades 

1. Efetuar operações fundamentais nos 

conjuntos de números inteiros e de números 

positivos e negativos. 

 

2. Apresentar soluções para problemas com 

frações, números decimais, porcentagem, 

razão, proporção, área e volume. 

 

 

 

 

3. Aplicar razão e proporção para resolver 

problemas de avião. 

 

4. Caracterizar potências e raízes. 

 

 

5. Interpretar dados representados em gráficos 

e tabelas. 

 

6. Efetuar medições usando sistema métrico e 

inglês. 

 

7. Interpretar desenhos, diagramas e 

esquemas utilizados na manutenção 

aeronáutica. 

 

8. Interpretar desenhos relativos a aeronaves. 

 

 

9. Interpretar diagramas ou esquemas de 

instalações de aeronaves. 

 

10. Reconhecer os princípios da Física 

aplicáveis às aeronaves e seus sistemas. 

1.1 Aplicar operações com conjunto de números 

inteiros, positivos e negativos. 

 

 

2.1 Resolver as maneiras de representar as frações. 

2.2 Efetuar operações com frações e decimais. 

2.3 Representar decimais e frações em forma de 

percentagem. 

2.4 Aplicar as fórmulas para calcular a área e volume 

de figuras geométricas. 

 

3.1 Identificar uma proporção como igualdade de duas 

razões. 

 

4.1 Calcular potências e raiz quadrada. 

4.2 Efetuar operações com potências de mesma base. 

 

5.1 Traçar gráficos e tabelas. 

 

 

6.1 Converter o sistema métrico em medidas do 

sistema inglês e vice-versa. 

 

7.1 Identificar os instrumentos e técnicas usados na 

confecção de plantas. 

 

 

8.1 Relacionar as informações contidas no bloco de 

títulos. 

 

9.1 Elaborar diagramas e desenhos técnicos da 

manutenção segundo normas da ABNT. 

 

10.1 Identificar as propriedades da matéria. 
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11. Identificar as leis da Física aplicáveis à 

aviação. 

 

11.1 Identificar as diferentes leis sobre gases e sua 

aplicação. 

11.2 Enunciar o princípio de Bernoulli. 

11.3 Identificar as diferentes escalas de temperatura. 

11.4 Caracterizar a pressão atmosférica e pressão 

absoluta. 

11.5 Identificar as camadas de atmosfera. 

11.6 Citar os princípios físicos que incidem sobre a 

atmosfera. 

11.7 Citar as condições de um dia padrão. 

11.8 Descrever as reações do fluxo de ar sobre um 

aerofólio. 

11.9 Identificar as unidades de calor. 

11.10 Caracterizar os métodos de transferência de 

calor. 

11.11 Definir calor específico. 

11.12 Indicar as características da dilatação dos 

sólidos. 

11.13 Identificar os coeficientes de expansão de 

materiais. 

11.14 Descrever o uso de máquinas na multiplicação 

de forças. 

11.15 Caracterizar máquinas simples. 

11.16 Identificar a vantagem mecânica do plano 

inclinado e das polias. 

11.17 Indicar as unidades de medida de trabalho e de 

potência. 

11.18 Perceber a importância do atrito. 

11.19 Identificar as formas de energia. 

11.20 Definir movimento uniforme. 

11.21 Caracterizar as grandezas velocidade e 

aceleração. 

11.22 Identificar a lei de Newton para movimento. 

11.23 Identificar os diferentes tipos de movimento. 

11.24 Caracterizar momento, em física. 

11.25 Citar os elementos necessários para recepção e 

transmissão do som. 

11.26 Caracterizar ondas sonoras. 

11.27 Definir número Mach. 

11.28 Identificar as unidades de medida de som. 

Bases Tecnológicas 

 
Números Inteiros, positivos e negativos. 
 
Frações. 
 
Porcentagem. 
 
Áreas do retângulo, quadrado, triângulo, circunferência, círculo, trapézio (área da asa – área alar). 
 
Volume paralelepípedo, cilindro. 
 
Potências e Raízes. 
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Gráficos e tabelas. 
 
Sistemas de medidas: 

• Métrico; 

• Inglês. 
 
Plantas: 

• Instrumentos e Técnicas. 
 
Desenhos usados na manutenção. 
 
Identificação de desenhos e plantas – informações que compõem – bloco de títulos. 
 
Numeração de desenho e plantas – Sistema universal de numeração. 
 
Números da estação – Localização da peça na aeronave. 
 
Desenho de aeronaves. 
 
Diagramas de instalações de aeronaves. 
 
Características da matéria: 

• Volume, massa, atração, peso, densidade, inércia, porosidade, impermeabilidade. 
 
Fluídos, líquidos e gases. 
 
Leis dos gases. 
 
Sistema de Forças dos gases. 
 
Força e pressão. 
 
Escalas de temperatura. 
 
Medidas de pressão. 
 
Importância da atmosfera para Aviação. 
 
Leis físicas relativas à atmosfera. 
 
Equação de estado: 

• PV = RT. 
 
Dia Padrão. 
 
Reação das asas de uma aeronave à atmosfera. 
 
Formas de energia convertidas em calor – Unidades. 
 
Equivalência mecânica do calor. 
 
Métodos de transferência de calor: condução, convecção e radiação. 
 
Calor específico. 
 
Expansão térmica. 
 
Coeficientes de expansão de materiais. 
 
Transferência de energia. Multiplicação de força e de velocidade. 
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Tipos de máquinas simples. 
 
O plano inclinado – Vantagem mecânica. 
 
Forças paralela e não paralela ao deslocamento de um corpo. 
 
Atrito estático, deslizante e de rolamento. 
 
Potência. 
 
Energia. 
 
Movimento uniforme. 
 
Velocidade e aceleração. 
 
Aplicação da Lei de Newton para movimento. 
 
Movimento circular. 
 
Movimento de rotação. 
 
Elementos necessários para recepção e transmissão. 
 
Movimento da onda de som. 
 
Reflexão das ondas sonoras. 
 
Velocidade do som – Número Mach. 
 
Frequência do som. 
 
Intensidade do som - Medição. 
 

Carga horária (horas-aula) 

Teórica 40 
Prática em 
Laboratório* 

00 Total 40 horas-aula 

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

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste 
componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 

 
  

http://www.cpscetec.com.br/crt/


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

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

CNPJ: 62823257/0001-09 273 
Página nº 31 

 

B.2 INGLÊS INSTRUMENTAL I 

Função: Montagem de Argumentos e Elaboração de Textos 

Atribuições e Responsabilidades  

• Organizar rotinas de trabalho. 

• Interpretar textos técnicos utilizando a língua estrangeira e a terminologia da área. 

Valores e Atitudes 

• Estimular a comunicação nas relações interpessoais. 

• Estimular a colaboração. 

Competências Habilidades 

1. Identificar a língua inglesa como instrumento 
de acesso a informações, a outras culturas e 
grupos sociais. 
 
2. Identificar a língua inglesa ligada ao mundo 
dos negócios.  
 
 
3. Identificar estruturas básicas da língua 
inglesa. 
 
 
4. Distinguir as variantes linguísticas da língua 
inglesa. 
 
5. Selecionar estruturas linguísticas adequadas 
à comunicação técnica. 
 
6. Interpretar textos técnicos em inglês básico: 
manuais, tabelas, catálogos. 
 
7. Traduzir os termos do vocabulário específico 
usados em textos sobre manutenção 
aeronáutica. 

1.1 Interpretar textos técnicos em língua inglesa. 
 
 
 
2.1 Utilizar expressões simples em apresentações, em 
ligações telefônicas, e nas informações recebidas. 
 
 
3.1 Escolher o registro adequado à situação na qual se 
processa a comunicação e o vocábulo que melhor 
represente a ideia pretendida. 
 
4.1 Utilizar as variantes linguísticas da língua inglesa. 
 
 
5.1 Utilizar expressões cotidianas relativas à área 
Manutenção de Aeronaves. 
 
6.1  Expressar-se com simplicidade e clareza na área 
de atuação. 
 
7.1 Recorrer às tecnologias de apoio como dicionários, 
manuais, gramáticas, informatizados ou não. 

Bases Tecnológicas 

 

Fasteners and safeting devices: bolts, nuts, washers, cotter pins, safety wire, rivets, screws. 
 
Hoses, tubing, fitting and hand tools: hoses, tubing, fittings, screwdrivers, pliers, hammers, wrenches, 
metal cutting tools. 
 
Power tools and hand tools: electric drills, drill bits, grinders, grinder stones, chisels, punches, files. 
 
Measuring instruments: steels rules, steel tapes, calipers, micrometers, dividers, scribers, thickness 
gages, screw-pitch gages. 
 
Simple machines: lever, pulley, wheel and axle, inclined plane, wedge, screw. 
 
Ground safety: jet intake duct areas, jet exhaust blast areas, area around propeller, power tools, flammable 
material, noise. 
 
Aircraft parts: fuselage, wings, empennage – vertical stabilizer and rudder – landing gear – conventional 
gear, tricycle gear and bicycle gear. 
 
Main components of reciprocating engines: cylinder, piston assembly – piston rings – connecting rod, 
crankshaft. 
 
Fuel system units: tanks, booster pumps, engine-driven pump, lines, valves, pressure gage. 
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Ignition system: magnets, generators and batteries, distributors, wiring, booster coils, spark plugs, 
switches. 
 
Main turbojet engine components: the accessory section, compressor section, the combustion section, the 
turbine section, the afterburner. 
 
Identifying engines parts: the carburetor, the intake manifold, the exhaust manifold, the cylinder head, the 
crankcase, the camshaft, the starter. 
 
Lubrification system: the oil pan, the pump, oil filters, the oil tank, pressure pumps and scavenge pumps, 
the sumps, coolers. 
 
Hydraulic system: the reservoir, the pumps, the actuating cylinder, filters, lines (manifolds). Valves: the 
selector valve, the check valve. Pressure gage, automobile hydraulic brakes. 
 
Engine instruments: the manifold pressure gage, the tachometer, the cylinder head temperature gage, the 
oil pressure gage, the oil temperature gage, the fuel pressure gage, the carburetor air temperature gage. 
 
Aerospace ground equipment: maintenance stand, CO2 portable fire extinguisher, portable generator sets, 
the MC-1A portable air compressor, portable ground heaters. 
 
Inspection of fuel and cooling system components: inspecting fuel lines, checking hoses, checking vents, 
inspecting the strainer. 
 
Failure of engine to start, using the dash 2 Technical Order. 
 

Carga horária (horas-aula) 

Teórica 40 
Prática em 
Laboratório* 

00 Total 40 horas-aula 

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

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste 
componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 

 
  

http://www.cpscetec.com.br/crt/
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B.3 AERODINÂMICA, PESO E BALANCEAMENTO 

Função: Estudos e Projetos  

Atribuições e Responsabilidades  

• Definir o trabalho de manutenção de aeronaves. 

• Garantir segurança no local de trabalho. 

Valores e Atitudes 

• Estimular a socialização dos saberes. 

• Promover trabalhos que considerem o respeito às normas estabelecidas. 

Competências Habilidades 

1. Identificar as forças atuantes sobre uma 
aeronave em voo. 
 
2. Descrever a atuação das superfícies de 
comando no direcionamento das aeronaves. 
 
 
3. Interpretar e aplicar os princípios básicos da 
aerodinâmica durante os voos de diferentes 
tipos de aeronaves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Avaliar a pesagem da aeronave como 
procedimento de segurança de voo. 
 
5. Verificar a distribuição do peso para a 
manutenção do equilíbrio de uma aeronave, 
respeitando as normas pertinentes. 
 

1.1 Identificar a composição da atmosfera. 
 
 
2.1 Descrever as forças atmosféricas que atuam sobre 
a aeronave. 
 
 
3.1 Enunciar a lei de movimento de Newton. 
3.2 Descrever as características da asa de uma 
aeronave. 
3.3 Citar os efeitos das variáveis dos ângulos de ataque 
e de incidência. 
3.4 Identificar a finalidade do centro de gravidade (CG) 
de uma aeronave. 
3.5 Descrever o deslocamento da aeronave em torno 
de cada eixo. 
3.6 Descrever os efeitos e reações dos comandos em 
torno dos eixos da aeronave. 
3.7 Identificar a finalidade dos grupos de superfície e 
controle de voo. 
3.8 Identificar a atuação dos compensadores durante o 
voo. 
3.9 Identificar a função dos dispositivos de 
hipersustentação. 
3.10 Caracterizar a atuação nas diferentes fases do voo 
do helicóptero. 
 
4.1 Enunciar a diferença entre o fluxo subsônico e o 
supersônico. 
 
5.1 Identificar a finalidade da pesagem e repesagem 
das aeronaves. 
5.2 Perceber a importância do balanceamento na 
instalação de novos equipamentos na aeronave. 
5.3 Definir os termos relativos a pesagem e ao 
balanceamento de aeronave. 
5.4 Listar a sequência de itens da Ficha de 
Especificações da Aeronave (registrando os dados). 
5.5 Distinguir o lastro permanente e o lastro temporário. 
5.6 Definir os limites do CGO pela carta de 
carregamento e pelo envelope do CG. 
5.7 Descrever os procedimentos de pesagem com a 
balança eletrônica. 
5.8 Indicar os limites do CG no balanceamento de um 
helicóptero. 

Bases Tecnológicas 

 
Composição da atmosfera. 
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Aerodinâmica. 
 
Movimento: 

• Velocidade e aceleração; 

• Lei do movimento, de Newton. 
 
Aerofólios: 

• Perfil de uma asa; 

• Ângulo de ataque e de incidência; 

• Área da asa; 

• Forma de um aerofólio; 

• Eficiência de uma asa. 
 
Centro de Gravidade. 
 
Empuxo e arrasto. 
 
Eixos. 
 
Estabilidade e Controle. 
 
Grupos de superfície de controle de voo. 
 
Compensadores ajustáveis. 
 
Dispositivos de hipersustentação: 

• Eslotes, flapes; 

• Dispositivos de controle da camada limite. 
 
Forças que atuam sobre um helicóptero em voo: 

• Fases de voo; 

• Voos: horizontal, vertical, para frente; 

• Torque; 

• Assimetria de sustentação; 

• Ângulo de abatimento; 

• Formação de cores; 

• Autorrotação. 
 
Voo supersônico: 

• Diferença entre os fluxos subsônicos e supersônicos; 

• Fluxo supersônico, onda de choque normal, onda de expansão. 
 
Pesagem e repesagem: 
 
Teoria do peso e balanceamento: 

• Limites do CG; 

• Instalação de novos equipamentos. 
 
Dados de peso e balanceamento: 

• Perda de registros – repesagem; 

• Terminologia específica. 
 
Procedimentos de pesagem de aeronave: 

• Informações sobre nivelamento; 

• Ficha de especificação, ficha de pesagem; 

• Cômputo do balanceamento; 

• Peso vazio; 

• Centro de gravidade do peso vazio; 

• Condições extremas de peso e balanceamento. 
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Instalação de lastro permanente e temporário: 

• Controle da posição do CG com lastro; 

• Verificação do CG mais dianteiro; 

• Condições de carregamento máximo. 
 
Carta de carregamento e envelope do CG. 
 
Equipamento eletrônico de pesagem. 
 
Peso e balanceamento de helicópteros: 

• Limites do CG de um helicóptero. 
 

Carga horária (horas-aula) 

Teórica 60 
Prática em 
Laboratório* 

00 Total 60 horas-aula 

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

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste 
componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 

 
  

http://www.cpscetec.com.br/crt/
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B.4 FERRAMENTAS MANUAIS E DE MEDIÇÃO, MATERIAIS DE AVIAÇÃO E 
PROCESSOS 

Função: Estudo, Projetos e Sistemas Industriais 

Atribuições e Responsabilidades  

• Organizar rotinas de trabalho. 

• Definir o trabalho de manutenção de aeronaves. 

Valores e Atitudes 

• Estimular a organização. 

• Incentivar atitudes de autonomia. 

Competências Habilidades 

1. Descrever os processos básicos de 
utilização das ferramentas. 
 
2. Avaliar as normas de segurança do trabalho 
nas oficinas. 
 
 
 
 
 
3. Distinguir as características e a forma de 
utilização dos materiais empregados na 
fabricação de aeronaves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Identificar as ferramentas básicas das oficinas e as 
normas de segurança no trabalho. 
 
2.1 Descrever os processos de cortar metais, as 
ferramentas adequadas e métodos para afiá-las. 
2.2 Citar as preocupações para abertura de roscas 
internas e externas. 
2.3 Distinguir os cuidados de manuseio e de 
armazenagem do equipamento. 
 
3.1 Identificar a aplicação dos prendedores 
rosqueados. 
3.2 Identificar as marcas de identificação dos parafusos 
de aviação. 
3.3 Descrever as características das porcas de aviação. 
3.4 Descrever as características das arruelas de 
aviação. 
3.5 Identificar as perfeitas condições de instalação de 
parafusos e porcas. 
3.6 Interpretar as tabelas de torque. 
3.7 Descrever as diferentes utilizações dos parafusos 
tipo screw. 
3.8 Identificar o tipo de brecha e as normas de 
instalação. 
3.9 Descrever os processos de instalação e de remoção 
das luvas. 
3.10 Descrever a instalação dos prendedores. 
3.11 Descrever os processos de cravação dos rebites e 
o tipo de ferramenta utilizada. 
3.12 Identificar os tipos e medidas e os meios de 
interligação dos cabos. 
3.13 Descrever os tipos de hastes utilizados em 
aviação. 
3.14 Descrever os diferentes pinos e sua utilização. 
3.15 Descrever os processos de frenagem de porcas e 
parafusos e com contrapino e anel. 
3.16 Identificar os cuidados no manuseio e limpeza de 
plásticos. 
3.17 Descrever as condições de uso da borracha 
natural e sintética. 
3.18 Identificar o código de identificação dos 
amortecedores. 
3.19 Identificar as diferentes aplicações de gaxetas. 
3.20 Distinguir os códigos de identificação dos 
vedadores. 
3.21 Descrever os processos de inspeção para 
vedadores. 
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4. Descrever os processos de controle da 
corrosão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Identificar os processos de tratamento 
térmico e os diferentes tipos de testes de 
dureza dos metais. 

3.22 Identificar a finalidade e os tipos de instalação dos 
anéis limpadores. 
3.23 Identificar os tipos e aplicações dos selantes. 
 
4.1 Identificar as formas, a gravidade e os danos 
causados pela corrosão. 
4.2 Descrever as formas de ataque químico. 
4.3 Citar os fatores que podem ser controlados nos 
metais afetados pela corrosão. 
4.4 Identificar os itens de manutenção preventiva para 
o controle da corrosão. 
4.5 Indicar produtos de limpeza e processos de 
proteção contra a corrosão. 
4.6 Descrever os processos mecânicos e químicos para 
a remoção da ferrugem. 
4.7 Citar os tipos de prevenção e limites da corrosão. 
4.8 Descrever os processos de decapagem e limpeza 
no controle da corrosão. 
4.9 Caracterizar as operações de tratamento químico. 
4.10 Descrever os cuidados contra o perigo de 
incêndio. 
4.11 Citar os tipos de acabamento. 
4.12 Identificar as áreas da aeronave que necessitam 
de limpeza periódica. 
4.13 Descrever as propriedades de produtos de limpeza 
e procedimentos de segurança no uso. 
4.14 Indicar os procedimentos de manutenção após a 
lavagem. 
4.15 Identificar os produtos de limpeza de aeronaves. 
4.16 Descrever os efeitos danosos pelo uso 
inadequado dos produtos de limpeza. 
 
5.1 Descrever as características das ligas de aço, de 
alumínio, do cobre e do magnésio. 
5.2 Identificar os requisitos dos metais para reposição. 
5.3 Descrever os diferentes tipos de tratamento térmico 
em metais ferrosos, não-ferrosos. 
5.4 Descrever as formas de tratamento térmico: solução 
e precipitação a quente. 
5.5 Citar os cuidados no manuseio de rebites tratados 
termicamente. 
5.6 Citar a sequência de operações de tratamento 
térmico das ligas de titânio. 
5.7 Identificar os processos de medir a dureza dos 
metais. 

Bases Tecnológicas 

 
Ferramentas de uso geral. 
 
Ferramentas para cortar metal. 
 
Ferramentas para abrir roscas. 
 
Ferramentas e processos de medição. 
 
Prendedores. 
 
Parafusos de aviação (bolts). 
 
Porcas de aeronaves. 
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Arruelas de aviação. 
 
Instalação de parafusos e porcas. 
 
Torque torquímetro. 
 
Parafusos (screws). 
 
Reparos em roscas internas. 
 
Reparos com luvas acres. 
 
Prendedores de abertura rápida. 
 
Rebites. 
 
Cabos de comando. 
 
Conexões rígidas de controle. 
 
Pinos. 
 
Métodos de segurança. 
 
Plásticos. 
 
Borracha. 
 
Amortecedor de elástico. 
 
Vedadores: 

• Gaxetas (packings) (0-rings); 

• Anéis (backup rings); 

• Anéis de vedação com seção em V, com seção em U; 

• Juntas de vedação (gaskets). 
 
Anéis limpadores (wipers). 
 
Selantes: 

• Selantes simples (one-part); 

• Selantes compostos (two-parts). 
 
Tipos e controle da corrosão: 

• Formas de corrosão; 

• Fatores que afetam a corrosão. 
 
Manutenção preventiva. 
 
Remoção da corrosão: 

• Remoção da pintura e limpeza da aeronave; 

• Corrosão de metais ferrosos; 

• Corrosão do alumínio e de duas ligas; 

• Corrosão das ligas de magnésio; 

• Tratamento anticorrosivo do titânio e de suas ligas. 
 
Corrosão do contato entre metais diferentes: 

• Contatos que envolvem e que não envolvem magnésio – prevenção; 

• Limites da corrosão. 
 
Material e processos usados no controle da corrosão: 

• Retirada do acabamento da superfície; 
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• Preparação da superfície; 

• Eletrodeposição (galvanoplastia); 

• Metalização por pulverização; 

• Tratamentos químicos; 

• Inibidores. 
 
Acabamento com tintas protetoras. 
 
Limpeza de aeronave: 

• Limpeza exterior; 

• Limpeza no interior; 

• Precauções para prevenção do fogo. 
 
Limpeza de motores: produtos de limpeza: 

• Solventes; 

• Sabões e detergentes; 

• Produtos para limpeza mecânica; 

• Produtos químicos para limpeza; 

• Efeitos danosos pelo uso inadequado. 
 
Metais usados na indústria aeronáutica: 

• Metais ferrosos; 

• Metais não ferrosos; 

• Dureza das ligas; 

• Tratamento térmico; 

• Alumínio cladeado (cladding); 

• Titânio e suas ligas; 

• Cobre e suas ligas; 

• Monel, K-monel; 

• Magnésio. 
 
Requisitos de metais para reposição. 
 
Tratamento térmico: 

• Equipamentos para tratamento térmico; 

• Tratamento térmico de metais ferrosos; 

• Cementação; 

• Tratamento térmico de metais não ferrosos; 

• Tratamento de solução a quente; 

• Tratamento por precipitação a quente; 

• Recozimento das ligas de alumínio (procedimentos); 

• Tratamento térmico dos rebites de liga de alumínio; 

• Tratamento térmico do titânio. 
 
Testes de dureza dos metais: 

• Medidor Brinell, Rockwell, Borcol; 

• Processos para medir à dureza dos metais. 
 

Carga horária (horas-aula) 

Teórica 00 
Prática em 
Laboratório* 

40 Total 40 horas-aula 

          * Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.10 do Plano de Curso. 

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

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste 
componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 

 

http://www.cpscetec.com.br/crt/
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B.5 TUBULAÇÕES E CONEXÕES, COMBUSTÍVEIS E SISTEMAS DE 
COMBUSTÍVEL 

Função: Estudo e Programações 

Atribuições e Responsabilidades  

• Organizar rotinas de trabalhos. 

• Definir o trabalho de manutenção de aeronaves. 

Valores e Atitudes 

• Incentivar a postura ética e cidadã. 

• Estimular a socialização dos saberes. 

Competências Habilidades 

1. Identificar os diferentes tipos e tubos, 
mangueiras e conexões utilizados nos sistemas 
das aeronaves. 
 
2. Identificar os tipos de reparos aplicáveis aos 
tubos, mangueiras e conexões. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Distinguir as características e os processos 
de detecção da contaminação dos diversos 
tipos de combustíveis de aviação. 
 
 
 
 
4. Descrever o funcionamento dos diferentes 
tipos de unidades dos sistemas de combustível 
das aeronaves. 
 

1.1 Distinguir os materiais e tipos de tubulações. 
1.2 Distinguir os códigos de identificação dos sistemas 
da aeronave. 
 
2.1 Apontar os tipos de conexões adequados aos 
sistemas das aeronaves. 
2.2 Perceber os cuidados no corte, na dobragem, no 
flangeamento e no frisamento dos tubos. 
2.3 Descrever os efeitos que requerem substituição dos 
tubos. 
2.4 Citar os limites de curvaturas de tubos flexíveis. 
2.5 Citar os valores do torque para as conexões. 
2.6 Descrever os tipos de falhas mais comuns em tubos 
rígidos. 
2.7 Verificar o suporte de fixação. 
2.8 Citar as propriedades dos diferentes sistemas. 
 
3.1 Indicar os tipos de linhas de interconexão dos 
componentes. 
3.2 Descrever os processos de filtragem de 
combustível. 
3.3 Identificar as bombas de combustível. 
3.4 Distinguir a função das válvulas. 
 
4.1 Descrever o funcionamento dos indicadores de 
pressão, fluxo e quantidade de combustível. 
4.2 Distinguir o sistema de aviso de pressão e de 
temperatura do combustível. 
4.3 Distinguir os circuitos de combustível em cada 
seleção dos sistemas de operação. 
4.4 Descrever os procedimentos de pesquisa de falhas 
do sistema de combustível. 
4.5 Identificar a extensão dos vazamentos de tanques 
e as normas de segurança nos reparos. 

Bases Tecnológicas 

 
Tubulações: 

• Materiais de fabricação das tubulações; 

• Tubulações flexíveis; 

• Linhas de fluído dos diferentes sistemas. 
 
Conexões: 

• Conexões de tubulações, flangeadas, sem flange; 

• Acoplamento de desconexão rápida; 

• Conectores flexíveis. 
 
Formação das tubulações: 

• Processos de formação das linhas dos sistemas; 
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• Corte, dobragem, flangeamento e frisamento dos tubos; 

• Conjunto de tubos sem flange. 
 
Reparos em tubos metálicos: 

• Reparos e reconstituição nas linhas com tubos de metal. 
 
Tubos flexíveis: 

• Limites de curvatura; 

• Montagem de terminais tipo luva; 

• Teste após montagem; 

• Instalação de conjunto de tubos flexíveis. 
 
Tubos rígidos: 

• Instalação de tubos rígidos e tubos sem flange; 

• Conexões dos tubos - valores do torque; 

• Falhas mais comuns. 
 
Suportes. 
 
Sistemas de combustíveis: 

• Propriedades. 
 
Componentes dos Sistemas de Combustível: 

• Tanques de combustível; 

• Células de combustível; 

• Linhas de combustível e acoplamento; 

• Filtros de combustível; 

• Bombas de combustível; 

• Válvulas. 
 
Indicadores dos sistemas de combustível: 

• Indicadores de qualidade de combustível; 

• Medidores de fluxo do combustível; 

• Sinal de aviso da pressão; 

• Luzes indicadores de válvula em trânsito. 
 
Sistemas de combustível para multimotores: 

• Sistemas de alimentação cruzada, de distribuição de alijamento de combustível. 
 
Análises e pesquisas de falhas dos sistemas: 

• Localização de vazamentos e defeitos; 

• Reposição de juntas, selos e gaxetas. 
 
Reparos nos tanques de combustível: 

• Tanques de aço soldado, de célula de borracha, integrais; 

• Classificação dos vazamentos; 

• Reparos e segurança. 
 

Carga horária (horas-aula) 

Teórica 40 
Prática em 
Laboratório* 

00 Total 40 horas-aula 

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

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste 
componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 

 
  

http://www.cpscetec.com.br/crt/
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B.6 ELETRICIDADE, GERADORES E MOTORES ELÉTRICOS DE AVIAÇÃO 

Função: Estudos e Projetos 

Atribuições e Responsabilidades  

• Organizar rotinas de trabalho. 

• Garantir segurança no local de trabalho. 

Valores e Atitudes 

• Fortalecer a persistência e o interesse na resolução de problemas. 

• Incentivar a postura ética e cidadã. 

Competências Habilidades 

1. Identificar os fundamentos básicos da 
eletricidade e a aplicação de leis aos circuitos 
elétricos. 
 
2. Identificar os diversos tipos de componentes 
e medidores dos sistemas elétricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Definir a constituição da matéria. 
1.2 Identificar a variação de carga dos elétrons. 
 
 
2.1 Descrever os meios de produção de eletricidade 
estática. 
2.2 Descrever a formação de corrente elétrica. 
2.3 Identificar os fatores que afetam a resistência de um 
condutor. 
2.4 Identificar os símbolos empregados em circuitos 
elétricos. 
2.5 Determinar os valores dos resistores pelo código de 
cores. 
2.6 Relacionar a aplicação da Lei de Ohm aos circuitos 
simples. 
2.7 Descrever a aplicação das leis de Kirchoff. 
2.8 Identificar os circuitos em série, em paralelo e em 
série-paralelo. 
2.9 Determinar o fluxo da corrente do circuito. 
2.10 Determinar voltagens negativas e positivas em um 
circuito. 
2.11 Distinguir reostato de potenciômetro. 
2.12 Identificar os prefixos usados como valores de 
conversão. 
2.13 Indicar a necessidade de proteção dos sistemas 
elétricos e cuidados na substituição de fusíveis. 
2.14 Identificar os diversos tipos de chaves. 
2.15 Identificar a classificação dos efeitos de corrente 
elétrica. 
2.16 Identificar as aplicações do mecanismo 
D’Arsonval. 
2.17 Descrever o funcionamento dos medidores e os 
métodos de estabilização dos ponteiros. 
2.18 Determinar a voltagem de um circuito. 
2.19 Citar os meios de variar a sensibilidade do 
voltímetro. 
2.20 Distinguir ohmímetro e megômetro. 
2.21 Identificar o instrumento adequado a cada caso de 
pesquisa de panes. 
2.22 Distinguir substâncias magnéticas e não 
magnéticas e os pólos de um ímã. 
2.23 Citar os componentes de baterias chumbo-ácido e 
níquel-cádmio. 
2.24 Descrever os processos de carga de uma bateria. 
2.25 Enunciar os cuidados na manutenção e na 
estocagem das baterias. 
2.26 Distinguir CA e CC. 
2.27 Descrever o princípio de funcionamento dos 
geradores. 
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3. Enunciar o princípio de funcionamento dos 
geradores de corrente contínua e dos 
geradores de corrente alternada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.28 Citar os processos de cálculo da indutância e das 
reatâncias. 
2.29 Identificar os indutores e sua função nos circuitos. 
2.30 Distinguir os valores de K para os diversos 
materiais usados nos capacitores. 
2.31 Descrever a utilização dos capacitores nos 
circuitos elétricos. 
2.32 Distinguir a aplicação da Lei de Ohm nos circuitos 
de CA. 
2.33 Determinar a potência em circuito de CA. 
2.34 Descrever o efeito das variações do número de 
espiras entre o circuito primário e secundário. 
2.35 Identificar os diversos tipos de transformadores e 
suas ligações nos circuitos. 
2.36 Citar os processos e os instrumentos de pesquisa 
de panes em transformadores. 
2.37 Identificar as características de um amplificador 
magnético. 
2.38 Identificar a finalidade dos diferentes tipos de 
válvulas eletrônicas. 
2.39 Identificar as vantagens de um transistor em 
relação à válvula. 
2.40 Distinguir transistor PNP de NPN. 
2.41 Descrever o processo de retificação. 
2.42 Identificar a colocação de retificadores em circuitos 
elétricos. 
2.43 Interpretar os códigos de identificação de diodos 
semicondutores. 
2.44 Descrever o princípio de funcionamento de cada 
tipo de medidor e as normas de uso. 
2.45 Interpretar a atuação dos medidores nos circuitos 
elétricos. 
 
3.1 Descrever os diferentes tipos de geradores CC e 
seu funcionamento. 
3.2 Citar as funções dos reguladores de voltagem. 
3.3 Localizar a instalação de relés nos circuitos. 
3.4 Localizar as ligações dos geradores nos circuitos. 
3.5 Interpretar as condições de operação do gerador. 
3.6 Citar a sequência dos procedimentos na ajustagem 
de reguladores. 
3.7 Descrever os diferentes tipos de alternadores. 
3.8 Descrever o princípio de funcionamento dos 
alternadores sem escovas. 
3.9 Distinguir os diferentes reguladores de voltagem de 
alternadores. 
3.10 Identificar os componentes do sistema diferencial 
mecânico. 
3.11 Citar as unidades do sistema hidráulico do 
diferencial mecânico. 
3.12 Indicar a sequência da sincronização de 
alternadores. 
3.13 Citar as instruções técnicas do fabricante a serem 
seguidas na inspeção e na manutenção dos 
alternadores. 
3.14 Descrever os princípios de funcionamento dos 
inversores. 
3.15 Descrever a transformação da corrente elétrica em 
movimento mecânico. 
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4. Identificar os princípios básicos de 
funcionamento dos motores elétricos de 
aeronaves. 

4.1 Distinguir os vários tipos de motores CC, a sua 
operação e manutenção. 
4.2 Identificar os princípios básicos de funcionamento 
dos motores elétricos de CA. 
4.3 Citar os procedimentos de pesquisa de panes. 

Bases Tecnológicas 

  

Matéria: definição e constituição da matéria: 

• O átomo – transferência de elétrons. 
 
Eletricidade Estática: produção de eletricidade estática: 

• Campo eletrostático. 
 
Definição de força eletromotriz: 

• Fluxo de corrente. 
 
Definição de resistência: 

• Fatores que afetam a resistência. 
 
Componentes e símbolos: 

• Circuito elétrico; 

• Fonte de força de um circuito; 

• Condutores; 

• Resistores, código de cores, sistema body-end-dot. 
 
Lei de Ohm: 

• Potência elétrica. 
 
Tipos de circuitos elétricos: 

• Circuito de corrente contínua em série; 

• Leis de Kirchhoff; 

• Circuito de corrente contínua em paralelo; 

• Leis de Ohm e de Kirchoff; 

• Circuito em série-paralelo; 

• Circuito equivalente. 
 
Voltagens negativas e positivas. 
 
Características dos reostatos e dos potenciômetros: 

• Prefixos para unidades de medidas elétricas. 
 
Dispositivos de proteção e controle, fusíveis, quebra-circuitos (circuit breakers): 

• Chaves ou interruptores, chaves de seleção giratórias, chaves-relés; 

• Microinterruptores (microswitches). 
 
Instrumentos de medição de CC: 

• Efeitos da corrente; 

• Medidor D’ Arsonval; 

• Amperímetro; 

• Multímetro; 

• Voltímetro; 

• Ohmímetro; 

• Megômetro; 

• Precauções de uso. 
 
Instrumentos usados na pesquisa de panes (exemplo de panes). 
 
Substâncias magnéticas e não magnéticas: 

• Polos dos imãs, tipos de imãs; 

• Eletromagnetismo-polaridade. 
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Baterias e acumuladores: 

• Baterias de chumbo-ácido; 

• Métodos de teste e de carga em baterias de chumbo-ácido; 

• Baterias de níquel-cádmio; 

• Funcionamento da célula de níquel-cádmio; 

• Manutenção e estocagem das baterias. 
 
Corrente alternada e voltagem: 

• Comparação CA com CC; 

• Princípios gerais dos geradores; 

• Geradores de corrente alternada; 

• Indutância – reatância indutiva; 

• Capacitância – aplicação nos circuitos; 

• Tipos de capacitores – valores da constante dielétrica (K); 

• Capacitores em paralelo e em série – instalação nos circuitos; 

• Classificação de voltagem dos capacitores; 

• Reatância capacitiva; 

• Fase de corrente e voltagem em circuitos reativos. 
 
Circuitos de CA em série e em paralelo: 

• Ressonância; 

• Potência em circuitos de CA. 
 
Transformadores-efeito do número de espiras: 

• Transformadores de correntes-t1; 

• Perda e potência em transformadores; 

• Ligação de transformadores em circuitos de CA; 

• Panes em transformadores. 
 
Amplificadores magnéticos: características, funcionamento. 
 
Válvulas – tipos, finalidades. 
 
Teoria de operação de transistores: 

• Diodos – Diodo Zener; 

• Transistores PNP e NPN. 
 
Processo de retificação de corrente: 

• Motogerador; 

• Retificadores a disco, de estado sólido, funcionamento; 

• Circuito retificador, ponte de diodos, filtragens; 

• Diodos semicondutores. 
 
Retificador CA – normas para uso: 

• Movimento do medidor eletrodinamômetro; 

• Ohmímetro eletrodinamômetro; 

• Medidor de aleta móvel de ferro, aleta de ferro com bobina inclinada, de par termoelétrico, de 
variação, de potência(watímetro) de frequência (vibrating-red).  

 
Teoria de operação dos geradores: 

• Características da construção dos geradores CC; 

• Tipos de geradores CC; 

• Regulagem e voltagem dos geradores. 
 
Operação dos relés: 

• Relés de controle de sobrevoltagem do campo. 
 
Paralelismo com ligação negativa e com ligação positiva. 
 



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

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

CNPJ: 62823257/0001-09 273 
Página nº 46 

Operação e inspeção do gerador: 

• Condições das escovas do gerador. 
 
Procedimentos de ajustagem, panes. 
 
 Alternador monofásico, bifásico, trifásico 
 
Alternadores dos aviões Boeing 737, 727 e 707: 

• Regulagem da voltagem dos alternadores; 

• Diferencial mecânico e unidades hidráulicas; 

• Sistema hidráulico ou diferencial mecânico; 

• Sincronismo dos alternadores; 

• Manutenção dos alternadores; 

• Panes. 
 
Finalidade: 

• Princípios de funcionamento de inversores. 
 
Motores de CC: 

• Construção do motor CC; 

• Tipos de motores de CC e de operação; 

• Inspeção e manutenção de motores CC. 
 
Motores elétricos CA: 

• Motores de indução; 

• Motores síncronos; 

• Motores em série CA. 
 
Panes. 
 

Carga horária (horas-aula) 

Teórica 20 
Prática em 
Laboratório* 

40 Total 60 horas-aula 

          * Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.10 do Plano de Curso. 

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

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste 
componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 

  

http://www.cpscetec.com.br/crt/
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B.7 PRINCÍPIOS DA INSPEÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO, 
REGULAMENTAÇÃO DA AVIAÇÃO CIVIL, REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO 

DE MECÂNICO 

Função: Estudos e Pesquisas 

Atribuições e Responsabilidades  

• Organizar rotinas de trabalho. 

• Definir o trabalho de manutenção de aeronaves. 

Valores e Atitudes 

• Estimular a comunicação nas relações interpessoais. 

• Promover trabalhos que promovam respeito às normas estabelecidas. 

Competências Habilidades 

1. Identificar os critérios que determinam as 
inspeções obrigatórias e as especiais. 
 
2. Identificar o padrão de dados técnicos das 
especificações A.T.A. 100 (Associação dos 
Transportes Aéreos da América) 
 
 
 
 
 
3. Identificar os processos de inspeção para a 
detecção de falhas nas peças de aeronaves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Definir a perfeita conformação de uma solda. 
 
5. Identificar as atribuições dos Órgãos do 
Comando da Aeronáutica no que se refere às 
atividades da Aviação Civil. 
 
 
 
 
 
6. Descrever a função e a abrangência do 
CBAER (Código Brasileiro de Aeronáutica). 
 
 
 
7. Identificar a licença e os CHT (Carteira de 
Habilitação Técnica) de Mecânico de 
Manutenção Aeronáutica. 
 
 

1.1 Descrever os critérios que determinam as 
inspeções. 
 
2.1 Distinguir o livro de bordo. 
2.2 Distinguir as publicações oficiais para cada tipo de 
aeronave. 
2.3 Indicar documentações que impedem a 
disponibilidade. 
2.4 Enunciar o padrão de dados da especificação A.T.A. 
100. 
 
3.1 Distinguir o processo de inspeção por partículas 
magnéticas. 
3.2 Distinguir os efeitos da inspeção na detecção de 
falhas nas peças de aeronaves. 
3.3 Definir as diversas causas de rachaduras pela 
análise do teste. 
3.4 Citar os tipos de equipamentos de magnetização de 
peças. 
3.5 Apontar os métodos de desmagnetização. 
3.6 Descrever os princípios básicos de inspeção por 
líquidos penetrantes. 
3.7 Caracterizar o processo de inspeção por raios x. 
3.8 Descrever o perigo de irradiação e forma de evitá-
la. 
3.9 Apontar os métodos de análise eletromagnética. 
 
4.1 Identificar a perfeita conformação de uma solda. 
 
5.1 Identificar a OACI (Organização da Aviação Civil 
Internacional) como órgão internacional do qual 
emanam as normas e recomendações pertinentes à 
Aviação Civil. 
5.2 Identificar, genericamente, as atribuições do 
Comando da Aeronáutica no que se refere à Aviação 
Civil. 
 
6.1 Identificar a importância do CBAER (Código 
Brasileiro de Aeronáutica) no registro, no controle e na 
fiscalização da documentação de aeronaves. 
6.2 Caracterizar empresas de transporte aéreo. 
 
7.1 Apontar os requisitos e as normas vigentes para 
concentração de licenças e dos CHT (Carteira de 
Habilitação Técnica) do Mecânico de Manutenção 
Aeronáutica. 
 



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

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

CNPJ: 62823257/0001-09 273 
Página nº 48 

8. Identificar a necessidade de atualização dos 
conhecimentos das normas vigentes. 
 
9. Analisar os direitos e deveres da profissão 
perante as Leis do Trabalho. 
 
 
 
 
 
10. Identificar a parcela de responsabilidade do 
mecânico no que diz respeito a acidentes. 

8.1 Considerar a necessidade de atualização da 
legislação. 
 
9.1 Identificar os direitos e deveres do Mecânico de 
Manutenção Aeronáutica perante Leis do Trabalho. 
9.2 Enunciar a legislação relativa ao trabalho do 
mecânico. 
9.3 Considerar a importância das relações empregado-
empregador. 
 
10.1 Aplicar normas de segurança. 
10.2 Indicar o quadro previdenciário incidente sobre a 
profissão de mecânico. 

Bases Tecnológicas 

 
Inspeções: 

• Técnicas de inspeção; 

• Fichas de inspeção; 

• Inspeções especiais: 
✓ após pouso com impacto ou excesso de peso; 
✓ após turbulência severa. 

 
Documentação da aeronave: 

• Publicações técnicas; 

• Manual de manutenção e revisão; 

• Regulamentos federais para aviação (FAR); 

• Diretrizes de aeronavegabilidade; 

• Especificações A.T.A. - 100 
 
Processo de inspeção por partículas magnéticas: 

• Desenvolvimento das indicações; 

• Preparação das peças para teste; 

• Efeito da densidade do fluxo; 

• Método de magnetização; 

• Identificação das indicações; 

• Inspeção Magnaglo; 

• Equipamento para magnetização; 

• Desmagnetização. 
 
Processo de inspeção por líquidos penetrantes: 

• Interpretação de resultados. 
 
Processo de raio x – descrição: 

• Preparação e exposição; 

• Revelação do filme; 

• Interpretação radiográfica; 

• Perigos da radiação. 
 
Teste ultrassônico: 

• Equipamento; 

• Eco-pulso; 

• Sistema de ressonância; 

• Teste de Eddy Current; 

• Princípios básicos do teste. 
 
Inspeção de soldas: 

• Inspeção visual; 

• Solda perfeita. 
 
Convenção de Chicago (1944) 
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• Objetivos e atribuições; 

• Brasil como estado membro; 

• Publicações. 
 
A Aviação Civil no Brasil: 

• Sistema de aviação civil (SAC); 

• Departamento de Aviação Civil (ANAC); 

• Instituto de Aviação Civil (IAC). 
 
Código Brasileiro de Aeronáutica: 

• Visão geral; 

• Aeronaves, classificação, bem móvel registrável; 

• Registro Aeronáutico Brasileiro RAB; 

• Infrações: aeronautas, aeroviários e operadores. 
 
Transporte aéreo: doméstico, internacional, regular, não-regular: 

• Organização, finalidades. 
 
Requisitos para a concessão da licença: 

• Prerrogativas do titular da licença de Mecânico de Manutenção Aeronáutica; 

• Tipos de habilitação; 

• Certificado de Habilitação Técnica (CHT). 
 
Legislação: atualização. 
 
Direito do Trabalho: 

• Regulamentação; 

• Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); 

• Direitos e deveres do mecânico de manutenção aeronáutica. 
 
Contrato de Trabalho. 
 
Empregado, Empregador: 

• Requisitos da prestação de trabalho: menor, mulher; 

• Poder disciplinar: empregado, empregador. 
 
Higiene e Segurança no Trabalho: 

• Normas básicas; 

• Insalubridade e periculosidade; 

• Acidentes de trabalho; 

• Responsabilidade 
 
Previdência Social: 

• Assistência social; 

• Beneficiários; 

• Salário-família. 
 

Carga horária (horas-aula) 

Teórica 40 
Prática em 
Laboratório* 

00 Total 40 horas-aula 

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

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste 
componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 

 
 
  

http://www.cpscetec.com.br/crt/
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B.8 PRIMEIROS SOCORROS E SEGURANÇA DE VOO 

Função: Prevenção de Saúde e Segurança no Trabalho 

Atribuições e Responsabilidades  

• Organizar rotinas de trabalho. 

• Garantir segurança no local de trabalho. 

Valores e Atitudes 

• Estimular a comunicação nas relações interpessoais. 

• Desenvolver a criticidade. 

Competências Habilidades 

1.1 Analisar os procedimentos de primeiros 
socorros a serem adotados no local de trabalho. 
 
2. Identificar a importância dos conhecimentos 
sobre atendimento e emergência a feridos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Identificar os princípios básicos da filosofia 
SIPAER (Sistema de Investigação e Prevenção 
de Acidentes Aeronáuticos) 
 
 
4. Analisar o papel do pessoal da manutenção 
na investigação de acidentes e incidentes 
aeronáuticos. 

1.1 Identificar a necessidade de conhecimentos básicos 
de primeiros socorros. 
 
2.1 Descrever os procedimentos corretos a serem 
adotados para os casos mais simples de atendimento a 
feridos. 
2.2 Indicar as providências a serem tomadas para os 
casos graves. 
2.3 Perceber a necessidade da prudência e da rapidez, 
sem precipitação, no atendimento a acidentados. 
2.4 Perceber a importância do auxílio, sempre que 
necessário, às equipes de socorro dos aeroportos. 
 
3.1 Distinguir os princípios básicos e os objetivos 
essenciais do SIPAER (Sistema de Investigação e 
Prevenção de Acidentes Aeronáuticos). 
3.2 Indicar as normas do SIPAER. 
 
4.1 Indicar o papel do pessoal de terra na investigação 
de acidentes e incidentes aeronáuticos. 
4.2 Descrever os fatores contribuintes de acidentes e 
incidentes aeronáuticos. 
4.3 Identificar os princípios básicos da manutenção na 
conservação dos materiais. 
4.4 Perceber a importância da manutenção na 
prevenção de acidentes. 
4.5 Apontar as medidas de segurança pertinentes à 
estocagem, ao manuseio e ao transporte de gasolina 
de aviação e de outros combustíveis e lubrificantes. 
4.6 Explicar a responsabilidade do mecânico na 
prevenção de acidentes. 

Bases Tecnológicas 

 

Primeiros socorros – atendimento médico posterior. 
 
Atendimento básico na oficina: 

• Contusões – Diferentes tipos. Procedimentos indicados; 

• Hipertermia – Caracterização. Procedimentos. Uso do termômetro. Tomada de pulso. Observação 
da respiração; 

• Queimaduras – Agentes causadores. Tipos e graus. Procedimentos indicados para o socorro; 

• Hemorragias – Classificação. Técnicas de hemostasia: compressão, garroteamento, torniquete. 
Hemorragia nasal. Otorragia; 

• Comoções, fraturas, deslocamentos, traumatismos e lesões de articulações e membros – 
Classificação. Técnicas de imobilização; 

• Ferimentos – Hemorragias arterial e venosa. Estancamento e bandagem; 

• Intoxicação por inalação de gases tóxicos – Procedimentos indicados; 
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• Traumatismo do globo ocular – Presença de corpo estranho no olho (incrustado e não incrustado). 
Remoção. Irritação dos olhos; 

• Alterações alérgicas – Procedimentos indicados para atendimento; 

• Choques elétricos – Procedimentos indicados para atendimento. 
 
Atendimentos nas pistas dos aeroportos: 

• Acidentes mais comuns; 

• Transporte de feridos. 
 
O Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SIPAER): 

• Estrutura e atribuições – Visão geral. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes 
(CENIPA). Elos do SIPAER; 

• Filosofia SIPAER – princípios básicos;  

• Objetivos essenciais: prevenção e segurança; 

• Possibilidade de não ocorrência de acidentes aéreos; 

• Fatores contribuintes;  

• Riscos efetivos e riscos potenciais nas atividades de manutenção; 

• Medidas de segurança e pessoal responsável; 

• Conscientização geral dos profissionais atuantes na Aviação Civil; 

• Importância do intercâmbio internacional de experiências e ensinamentos; 

• Objetivos da investigação: busca de maior segurança de voo. 
 
Normas do SIPAER: 

• Programa de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos nas organizações civis envolvidas com a 
atividade aérea: 

✓ Objetivos; conteúdo e abrangência. 

• Responsabilidade das escolas de aviação civil; 

• Procedimentos em casos de acidentes ou incidentes aeronáuticos; 

• Comunicação à autoridade competente;  

• Preservação de indícios e evidências úteis;  

• Resguardo à propriedade e guarda dos bens envolvidos; 

• Primeiros socorros às vítimas. Remoção da aeronave ou de seus destroços; 

• Prestação de informações às autoridades responsáveis pela investigação;  

• Demais normas em vigor; 

• A investigação de acidentes e incidentes aeronáuticos; 

• Visão geral; 

• Histórico e análise; 

• Contribuição do pessoal de terra: a prestação de informações 
 
Acidentes e incidentes aeronáuticos: 

• Fatores contribuintes; 

• Fatores humanos:  
✓ visão geral. 

• Previsão de falha humana; 

• Política de prevenção; 

• Fatores materiais;  

• Prevenção desde a fase de projeto da aeronave, na fabricação, na montagem, na inspeção e na 
manutenção; 

• Controle de qualidade; 

• Fatores operacionais: abrangência; erros do piloto, da manutenção e da supervisão. 
 

A manutenção como prevenção de acidentes: 

• Princípios básicos da manutenção; 

• Conservação das especificações iniciais; 

• Luta contra a deterioração do material: desgaste, fadiga, corrosão; 

• Tempo de atividade e tempo de inatividade;  

• Manutenção preventiva; 

• Redundância dos sistemas; 

• Correção da tolerância ultrapassada e manutenção corretiva. 
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Medidas de segurança relativas a combustíveis e lubrificantes: 

• Gasolina de aviação, outros combustíveis e lubrificantes como fatores contribuintes de acidentes 
reais; 

• Características;  

• Medidas preventivas de estocagem, no manuseio e no transporte;  

• Controle de qualidade; 

• Medidas de segurança contra o perigo de fogo; 

• Prevenção contra a formação de vapores; 

• Fontes de ignição. 
 
Mecânico e a prevenção de acidentes aeronáuticos: 

• Responsabilidade do mecânico; 

• Certificado de Aeronavegabilidade e certificado de disponibilidade para o voo.  
 

Carga horária (horas-aula) 

Teórica 20 
Prática em 
Laboratório* 

00 Total 20 horas-aula 

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

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste 
componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 

 
  

http://www.cpscetec.com.br/crt/


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

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

CNPJ: 62823257/0001-09 273 
Página nº 53 

 

B.9 ÉTICA E CIDADANIA ORGANIZACIONAL 

Função:  Gestão da Qualidade e da Produtividade 

Atribuições e Responsabilidades  

• Organizar rotinas de trabalho. 

Valores e Atitudes 

• Promover trabalhos que considerem o respeito às normas estabelecidas. 

• Incentivar a postura ética e cidadã. 

Competências Habilidades 

1. Analisar os Códigos de Defesa do 

Consumidor, da legislação trabalhista, do 

trabalho voluntário e das regras e regulamentos 

organizacionais. 

 

 

 

 

 

2. Analisar procedimentos para a promoção da 

imagem organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Relacionar as técnicas e métodos de trabalho 

com os valores de cooperação, iniciativa e 

autonomia pessoal e organizacional. 

 

 

 

 

 

4. Analisar a importância da responsabilidade 

social e da sustentabilidade na formação 

profissional e ética do cidadão. 

 

 

 

 

1.1 Interpretar a legislação trabalhista nas relações de 

trabalho. 

1.2 Interpretar o Código de Defesa do Consumidor nas 

relações  de consumo. 

1.3 Identificar o papel da legislação no exercício do 

trabalho voluntário. 

1.4 Identificar as regras e regulamentos nas práticas 

trabalhistas das organizações 

 

2.1 Identificar o contexto de aplicação dos 

procedimentos na organização e adequá-los, 

considerando os critérios dos órgãos reguladores do 

setor de atuação. 

2.2 Discernir ameaças que possam comprometer a 

organização. 

2.3 Potencializar as oportunidades que impactem na 

imagem da organização e resultem em novas relações 

de negócios e parcerias. 

 

3.1 Respeitar as diferenças individuais e regionais dos 

colaboradores no âmbito organizacional. 

3.2 Identificar valores e encorajar as manifestações de 

diversidades culturais e sociais. 

3.3 Utilizar técnicas de aprimoramento das práticas de 

convivência com todos os envolvidos no processo de 

construção das relações profissionais e de consumo. 

 

4.1 Identificar e respeitar as ações de promoção de 

direitos humanos. 

4.2 Aplicar procedimentos de responsabilidade social 

e/ou sustentabilidade na área. 

4.3 Utilizar noções e estratégias de economia criativa 

para agregar valor cultural às práticas de 

sustentabilidade. 

Bases Tecnológicas 

 

Conceito do Código de Defesa do Consumidor.      

 

• Fundamentos de Legislação Trabalhista e Legislação para o Autônomo. 

 

• Normas e comportamento referentes aos regulamentos organizacionais. 

 

• Imagem pessoal e institucional. 



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

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

CNPJ: 62823257/0001-09 273 
Página nº 54 

 

• Definições de trabalho voluntário 

• Lei Federal 9.608/98;  

• Lei Estadual nº 10.335/99;  

• Deliberações CEETEPS Nº1 /2004. 

 

• Definições e técnicas de trabalho 

• Gestão de autonomia (atribuições e responsabilidades): 

✓ de liderança; 

✓ em equipe. 

 

• Código de ética nas organizações 

• Públicas; 

• Privadas. 

 

• Cidadania, relações pessoais e do trabalho. 

 

• Declaração Universal dos Direitos Humanos, convenções e Direitos Humanos no Brasil. 

 

• Economia criativa 

• Conceitos, estratégias e desenvolvimento. 

 

• Respeito à diversidade cultural e social. 

 

Responsabilidade social/sustentabilidade 

• Procedimentos para área de “Manutenção de Aeronaves em Célula”. 

 

Carga horária (horas-aula) 

Teórica 40 
Prática em 
Laboratório* 

00 Total 40 horas-aula 

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

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste 
componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 

 
  

http://www.cpscetec.com.br/crt/
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B.10 GESTÃO AMBIENTAL 

Função: Controle e Avaliação dos Ciclos de Gestão 

Atribuições e Responsabilidades  

• Organizar rotinas de trabalho. 

• Garantir segurança no local de trabalho. 

Valores e Atitudes 

• Desenvolver a criticidade. 

• Estimular a busca pelo diálogo e a interlocução. 

Competências Habilidades 

1. Identificar materiais e técnicas que causam 
agressão ao meio ambiente. 
 
2. Interpretar legislação de proteção ao meio 
ambiente. 
 
3. Confrontar sistemas já instalados com as 
exigências legais de proteção ao meio 
ambiente. 
 
4. Avaliar impactos nos custos decorrentes da 
necessidade de se obedecer às exigências 
legais de proteção ao meio ambiente. 

1.1 Aplicar normas relacionadas ISO 14.000. 
 
 
2.1 Calcular custos ambientais. 
 
 
3.1 Agir na preservação de ecossistemas. 
 
 
 
4.1 Atuar em conformidade com as Boas Práticas e com 
projetos de preservação do meio ambiente. 
4.2 Pesquisar legislação de proteção ao meio ambiente 
identificando aspectos relacionados às atividades da 
organização, ao sistema de custos e seus componentes 
diretos, avaliando seus impactos. 

Bases Tecnológicas 

 
Adoção de gestão de qualidade ambiental:  

• Série ISO 14.000, métodos de avaliação ambiental. 
 
Legislação de proteção ao meio ambiente. 
 
Sistema de custos aplicáveis a atividades que envolvem o meio ambiente. 
 
Fundamentos de ecossistemas. 

 

Carga horária (horas-aula) 

Teórica 40 
Prática em 
Laboratório* 

00 Total 40 horas-aula 

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

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste 
componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 

 
  

http://www.cpscetec.com.br/crt/
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B.11 APLICATIVOS INFORMATIZADOS EM AVIAÇÃO 

Função: Uso e Gestão de Computadores e Sistemas Operacionais 

Atribuições e Responsabilidades  

• Organizar rotinas de trabalho. 

Valores e Atitudes 

• Incentivar a busca pelo diálogo e a interlocução. 

• Estimular a socialização dos saberes. 

Competências Habilidades 

1. Analisar sistemas operacionais e programas 

de aplicação necessários à realização de 

atividades na área profissional. 

 

 

 

 

 

 

2. Selecionar plataformas para publicação de 

conteúdo na internet e gerenciamento de dados 

e informações. 

 

1.1 Identificar sistemas operacionais, softwares e 

aplicativos úteis para a área. 

1.2 Operar sistemas operacionais básicos. 

1.3 Utilizar aplicativos de informática gerais e 

específicos para desenvolvimento das atividades na 

área. 

1.4 Pesquisar novas ferramentas e aplicativos de 

informática para a área. 

 

2.1 Utilizar plataformas de desenvolvimento de 

websites, blogs e redes sociais, para publicação de 

conteúdo na internet. 

2.2 Identificar e utilizar ferramentas de armazenamento 

de dados na nuvem. 

Bases Tecnológicas 

 

Fundamentos de Sistemas Operacionais 

• Tipos; 

• Características; 

• Funções básicas. 

 

Fundamentos de aplicativos de Escritório 

• Ferramentas de processamento e edição de textos: 

✓ formatação básica; 

✓ organogramas; 

✓ desenhos; 

✓ figuras; 

✓ mala direta; 

✓ etiquetas. 

• Ferramentas para elaboração e gerenciamento de planilhas eletrônicas: 

✓ formatação; 

✓ fórmulas; 

✓ funções; 

✓ gráficos. 

• Ferramentas de apresentações:  

✓ elaboração de slides e técnicas de apresentação. 

 

Conceitos básicos de gerenciamento eletrônico das informações, atividades e arquivos 

• Armazenamento em nuvem: 

✓ sincronização, backup e restauração de arquivos; 

✓ segurança de dados. 

• Aplicativos de produtividade em nuvem: 

✓ webmail, agenda, localização, pesquisa, notícias, fotos/vídeos, outros. 
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Noções básicas de redes de comunicação de dados 

• Conceitos básicos de redes; 

• Softwares, equipamentos e acessórios. 

 

Técnicas de pesquisa avançada na web 

• Pesquisa através de parâmetros; 

• Validação de informações através de ferramentas disponíveis na internet. 

 

Conhecimentos básicos para publicação de informações na internet 

• Elementos para construção de um site ou blog; 

• Técnicas para publicação de informações em redes sociais: 

✓ privacidade e segurança; 

✓ produtividade em redes sociais; 

✓ ferramentas de análise de resultados. 

 

Carga horária (horas-aula) 

Teórica 00 
Prática em 
Laboratório* 

40 Total 40 horas-aula 

          * Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.10 do Plano de Curso. 

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

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste 
componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 

 
  

http://www.cpscetec.com.br/crt/
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B.12 LINGUAGEM, TRABALHO E TECNOLOGIA 

Função: Montagem de Argumentos e Elaboração de Textos 

Atribuições e Responsabilidades  

• Organizar rotinas de trabalhos. 

Valores e Atitudes 

• Estimular a comunicação nas relações interpessoais. 

• Incentivar a postura ética e cidadã. 

Competências Habilidades 

1. Analisar textos técnicos, administrativos e 
comerciais da área de Manutenção de 
Aeronaves em Célula por meio de indicadores 
linguísticos e de indicadores extralinguísticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Desenvolver textos técnicos, comerciais e 
administrativos aplicados à área de 
Manutenção de Aeronaves em Célula, de 
acordo com normas e convenções específicas. 
 
 
 
 
 
3. Pesquisar e analisar informações da área de 
Manutenção de Aeronaves em Célula, em 
diversas fontes, convencionais e eletrônicas. 
 
 
 
4. Interpretar a terminologia técnico-científica 
da área profissional. 
 
5. Comunicar-se, oralmente e por escrito, 
utilizando a terminologia técnico-científica da 
profissão. 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Identificar indicadores linguísticos e indicadores 
extralinguísticos de produção de textos técnicos. 
1.2 Aplicar procedimentos de leitura instrumental 
(identificação do gênero textual, do público-alvo, do 
tema, das palavras-chave, dos elementos coesivos, dos 
termos técnicos e científicos, da ideia central e dos 
principais argumentos). 
1.3 Aplicar procedimentos de leitura especializada 
(aprofundamento do estudo do significado dos termos 
técnicos, da estrutura argumentativa, da coesão e da 
coerência, da confiabilidade das fontes). 
 
2.1 Utilizar instrumentos da leitura e da redação técnica 
e comercial direcionadas à área de atuação. 
2.2 Identificar e aplicar elementos de coerência e de 
coesão em artigos e em documentação técnico-
administrativos relacionados à área de Manutenção de 
Aeronaves em Célula. 
2.3 Aplicar modelos de correspondência comercial 
aplicados à área de atuação. 
 
3.1 Selecionar e utilizar fontes de pesquisa 
convencionais e eletrônicas. 
3.2 Aplicar conhecimentos e regras linguísticas na 
execução de pesquisas específicas da área de 
Manutenção de Aeronaves em Célula. 
 
4.1 Pesquisar a terminologia técnico-científica da área. 
4.2 Aplicar a terminologia técnico-científica da área. 
 
5.1 Selecionar termos técnicos e palavras da língua 
comum, adequados a cada contexto. 
5.2 Identificar o significado de termos técnico-científicos 
extraídos de texto, artigos, manuais e outros gêneros 
relativos à área profissional. 
5.3 Redigir textos pertinentes ao contexto profissional, 
utilizando a termologia técnico-científica da área de 
estudo. 
5.4 Preparar apresentações orais pertinentes ao 
contexto da profissão, utilizando a termologia técnico-
científica. 

Bases Tecnológicas 

 
Estudos de textos técnicos/ comerciais aplicados à área de Manutenção de Aeronaves em Célula, por 
meio de: 

• Indicadores linguísticos: 
✓ vocabulário; 
✓ morfologia; 
✓ sintaxe; 
✓ semântica; 
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✓ grafia; 
✓ pontuação; 
✓ acentuação, entre outros. 

• Indicadores extralinguísticos: 
✓ efeito de sentido e contextos socioculturais; 
✓ modelos preestabelecidos de produção de texto. 

 
Conceitos de coerência e de coesão aplicadas à análise e a produção de textos técnicos específicos da 
área de Manutenção de Aeronaves em Célula: 

• Ofícios; 

• Memorandos; 

• Comunicados; 

• Cartas; 

• Avisos; 

• Declarações; 

• Recibos; 

• Carta-currículo; 

• Curriculum vitae; 

• Relatório técnico; 

• Contrato; 

• Memorial descritivo; 

• Memorial de critérios; 

• Técnicas de redação. 
 
Parâmetros de níveis de formalidade e de adequação de textos a diversas circunstâncias de comunicação 
(variantes da linguagem formal e de linguagem informal) 
 
Princípios de terminologia aplicados à área de Manutenção de Aeronaves em Célula 

• Glossário dos termos utilizados na área de Manutenção de Aeronaves em Célula. 
 
 
Apresentação de trabalhos técnico-científicos 

• Orientações e normas linguísticas para a elaboração do trabalho técnico-científico (estrutura de 
trabalho monográfico, resenha, artigo, elaboração de referências bibliográficas). 

 
Apresentação oral 

• Planejamento da apresentação; 

• Produção da apresentação audiovisual; 

• Execução da apresentação. 
 
Técnicas de leitura instrumental 

• Identificação do gênero textual; 

• Identificação do público-alvo; 

• Identificação do tema; 

• Identificação das palavras-chave do texto; 

• Identificação dos termos técnicos e científicos; 

• Identificação dos elementos coesivos do texto; 

• Identificação da ideia central do texto; 

• Identificação dos principais argumentos e sua estrutura. 
 
Técnicas de leitura especializada 

• Estudo dos significados dos termos técnicos; 

• Identificação e análise da estrutura argumentativa; 

• Estudo do significado geral do texto (coerência) a partir dos elementos coesivos e de 
argumentação; 

• Estudo da confiabilidade das fontes. 
 

Carga horária (horas-aula) 
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Teórica 40 
Prática em 
Laboratório* 

00 Total 40 horas-aula 

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

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste 
componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 

 
  

http://www.cpscetec.com.br/crt/
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CÉLULA I  

 
SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

C.1 ESTRUTURAS DE AERONAVES, SISTEMAS DE CONTROLE DE VOO 

Função: Planejamento e Controle 

Atribuições e Responsabilidades  

• Interpretar procedimentos técnicos. 

• Montar e reparar estruturas de aeronaves. 

Valores e Atitudes 

• Estimular a organização. 

• Socializar os saberes; 

Competências Habilidades 

1. Definir os tipos de construção da estrutura 

das aeronaves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Analisar os esforços estruturais sofridos 

pelas aeronaves em voo. 

 

 

3. Identificar a função e o mecanismo de 

acionamento das superfícies de comando. 

 

 

 

4. Distinguir os equipamentos e os 

procedimentos de ajuste de aeronaves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Descrever os esforços estruturais sofridos pelo 

avião em voo. 

1.2 Identificar os tipos de construção de fuselagens. 

1.3 Identificar o sistema de numeração das estações da 

fuselagem. 

1.4 Indicar os tipos de asas e sua estrutura. 

1.5 Indicar a finalidade dos componentes dos casulos. 

1.6 Identificar cada componente da empenagem e suas 

funções. 

1.7 Caracterizar as diferenças estruturais dos 

helicópteros em relação ao avião. 

1.8 Identificar o revestimento como composição da 

estrutura. 

 

2.1 Descrever os efeitos das superfícies de controle de 

voo no deslocamento do avião. 

2.2 Identificar os tipos de trem de pouso. 

 

3.1 Indicar os mecanismos transmissores de movimento 

às superfícies de comando. 

3.2 Indicar a vantagem da operação hidráulica dos 

comandos. 

 

4.1 Identificar os cuidados a serem tomados com os 

pontos de ligação e articulação dos comandos 

mecânicos. 

4.2 Descrever os processos de amortecimento e de 

travamento dos comandos. 

4.3 Caracterizar os instrumentos de medição da tensão 

dos cabos e os de medição de amplitude das superfícies 

de comando. 

4.4 Indicar os limites dos ângulos e das distâncias 

permitidos pelos manuais dos fabricantes. 

4.5 Enunciar a sequência das operações de ajuste e das 

verificações posteriores. 

4.6 Interpretar as anotações de verificação da trajetória 

das pás. 
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5. Identificar os processos de balanceamento 

das superfícies de comando de voo.     

5.1 Perceber a necessidade do balanceamento das 

superfícies de controle. 

5.2 Definir os métodos de balanceamento ou de 

rebalanceamento após reparos nas superfícies de 

comando. 

Bases Tecnológicas 

 

Estruturas de avião 

• Aeronave de asa fixa – principais estresses estruturais; 

• Fuselagem: 

✓ tipo treliça; 

✓ tipo monocoque; 

✓ tipo semi-monocoque; 

✓ sistema de numeração da localização das estações da fuselagem. 

• Asas: 

✓ configuração de asas; 

✓ longarinas de asa; 

✓ nervuras de asa. 

• Naceles ou casulos: 

✓ componentes; 

✓ carenagens. 

• Empenagem: 

✓ Componentes. 

 

Estruturas de helicópteros 

• Componentes de helicópteros: 

✓ características. 

 

Revestimento e carenagens 

• Características: 

✓ portas e janelas de acesso; 

✓ inspeção. 

 

Superfícies de controle de voo 

• Superfícies primárias: 

✓ ailerons 

• Superfícies auxiliares: 

✓ das asas; 

✓ compensadores. 

 

Trem de pouso 

• Tipos de trem de pouso; 

• Características. 

 

Componentes dos sistemas 

• Ferragem do sistema de controle de voo e mecanismos de comando: 

✓ conjunto de cabos; 

✓ esticadores; 

✓ conectores de cabos. 

• Sistemas de controle operados hidraulicamente: 

✓ operação; 

✓ controle manual; 

✓ trava de comandos. 
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Sistemas de comandos mecânicos 

• Guias dos cabos; 

• ligações mecânicas; 

• Tubos de torque; 

• Batentes. 

 

Amortecedores de superfície de controle e de travamento 

• Equipamento para travamento interno; 

• Amortecedores de superfície de controle; 

• Travas externas das superfícies de controle; 

• Reguladores de controle. 

 

Ajustes de um avião 

• Procedimentos de ajuste: 

✓ medição da tensão de cabos de comando; 

✓ medição da amplitude das superfícies de comando; 

✓ gabaritos e moldes; 

✓ réguas 

• Verificação do ajuste: 

✓ alinhamento estrutural; 

✓ inspeção do ângulo de diedro; 

✓ inspeção do ângulo de incidência; 

✓ inspeção da superfície vertical; 

✓ inspeção do alinhamento dos motores; 

✓ inspeção da simetria da aeronave. 

• Ajuste das superfícies de comando: 

✓ sequência de operações. 

 

Ajustes de um helicóptero 

• Sequência de operações; 

• Trajetória da pá. 

 

Princípios de balanceamento ou de rebalanceamento 

• Condições de equilíbrio; 

• Rebalanceamento de superfícies móveis; 

• Balanceamento estático; 

• Balanceamento dinâmico; 

• Procedimentos para rebalanceamento após reparos nas superfícies: 

✓ requisitos; 

✓ métodos. 

 

Carga horária (horas-aula) 

Teoria 40 
Prática em 

Laboratório* 
40 Total  80 Horas-aula 

          * Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.10 do Plano de Curso. 

          ** Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas 

às competências. Para este componente curricular está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste 

componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 

http://www.cpscetec.com.br/crt/
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C.2 ENTELAGEM E PINTURA 

Função: Planejamento e Execução 

Atribuições e Responsabilidades  

• Restaurar estruturas de aeronaves. 

• Interpretar procedimentos técnicos. 

Valores e Atitudes 

• Incentivar atitudes de autonomia. 

• Fortalecer a persistência e o interesse na resolução de situações-problema. 

Competências Habilidades 

1. Identificar o tipo de material e os 
procedimentos de revestimentos e de reparos 
de aeronaves com tecido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Identificar os materiais e processos de 
proteção e impermeabilização dos 
revestimentos de tecido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Selecionar o material e os procedimentos de 
acabamento e de restauração de aeronaves. 
 
 

1.1. Indicar os tipos de tecidos utilizados em 
revestimento de aeronaves. 
1.2. Relacionar o material adequado a cada tipo de 
revestimento de aeronaves. 
1.3. Caracterizar os processos de emendas de acordo 
com o local a ser revestido. 
1.4. Indicar as normas a serem aplicadas relativas a 
cada tipo de reparo. 
1.5. Apontar o tipo de material a ser usado com a fibra 
de vidro no revestimento de aeronaves. 
 
2.1. Indicar as operações de revestimento de 
aeronaves com tecido. 
2.2. Perceber a necessidade de proteção das 
superfícies cortantes e dos pontos de atrito antes da 
aplicação do revestimento. 
2.3. Caracterizar os processos de revestimento mais 
adequados à área da asa a ser coberta. 
2.4. Definir o método mais prático de aplicação do 
revestimento ao tipo de fuselagem. 
2.5. Indicar os processos de reforço das aberturas no 
revestimento. 
 
3.1. Distinguir as condições favoráveis à não 
deterioração dos tecidos. 
3.2. Identificar o teste adequado a ser aplicado para o 
tecido com dope. 
3.3. Identificar os valores aceitáveis quando testando 
tecidos sem dope. 
3.4. Distinguir as condições e normas para aplicação de 
dope. 
3.5. Caracterizar os vários tipos de dope e seus 
diluentes. 
3.6. Identificar os processos de preparação e aplicação 
do dope. 
3.7. Distinguir as normas de manuseio e armazenagem 
do dope. 
3.8. Identificar os defeitos mais comuns durante a 
aplicação de dope no revestimento. 
3.9. Enunciar os materiais adequados para a aplicação 
de dope. 
3.10. Identificar a técnica a ser seguida no acabamento 
do revestimento com dope. 
3.11. Identificar os materiais utilizados na pintura das 
superfícies de aeronaves. 
3.12. Identificar as normas de segurança a serem 
aplicadas no manuseio e na armazenagem dos 
materiais de pintura. 
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3.13. Citar os cuidados relativos aos materiais de 
mistura com a laca de nitrocelulose. 
3.14. Identificar os tipos de cromatos de zinco e suas 
aplicações. 
3.15. Listar os diversos produtos utilizados no 
acabamento final de aeronaves. 
3.16. Identificar o material de mascaramento utilizado 
em pintura. 
3.17. Enunciar os procedimentos de limpeza e de 
retoque de pintura. 
3.18. Descrever os procedimentos de proteção pessoal 
e material na remoção de pinturas. 
3.19. Relacionar o material adequado a cada tipo de 
restauração. 
3.20. Indicar os tempos de cura entre cada aplicação de 
pintura. 
3.21. Identificar os procedimentos de segurança 
durante a aplicação do epóxi. 
3.22. Citar os cuidados a serem observados na 
aplicação dos acabamentos fluorescentes devido à 
dificuldade de retoques. 
3.23. Indicar as alternativas na falta do esmalte. 
3.24. Identificar as regras para a compatibilidade dos 
sistemas de pintura. 
3.25. Enunciar tipos de aplicação de acabamentos. 
3.26. Identificar as incorreções oriundas de má 
aplicação ou má qualidade da tinta. 
3.27. Enunciar os regulamentos de identificação de 
aeronaves. 
3.28. Indicar a técnica adequada de aplicação de 
decalques de acordo com o tipo de material. 

Bases Tecnológicas 

 
Tecidos para Aeronaves 

• Tecidos de algodão; 

• Tecidos de linho; 

• Tecidos de ANACron; 

• Tecidos de fibra de vidro. 
 

Miscelânea de materiais têxteis 

• Fita de superfície; 

• Fita de reforço. 
 
Emendas 

• Características das emendas; 

• Emendas costuradas; 

• Emendas impermeabilizadas com dope. 
 
Reparos na cobertura de tecido 

• Reparos em geral; 

• Reparo de rasgos; 

• Reparo com remendo costurado; 

• Reparo com painel costurado internamente; 

• Reparo sem costura em tecido com dope; 

• Reparo com aplicação interna de dope; 

• Substituição de painéis com coberturas de asas. 
 
Revestimento de superfícies com fibra de vidro 

• Revestimento de aeronaves com fibra de vidro: 
✓ características do material. 
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Revestimento 

• Aplicação do revestimento: 
✓ preparação da estrutura para o revestimento; 
✓ impermeabilização com dope (induto); 
✓ pontos de atrito; 
✓ fixação entre nervuras; 
✓ preparação da superfície de compensado para o revestimento; 
✓ prática de entelagem; 
✓ colocação de fitas. 

• Revestimento de asas: 
✓ métodos de revestimento; 
✓ tiras anti-rasgo; 
✓ lardagem de uma volta; 
✓ lardagem de volta dupla; 
✓ nós tié-off. 

• Revestimento de fuselagens: 
✓ métodos de revestimento; 
✓ amarração na fuselagem. 

 
Aberturas no revestimento 

• Aberturas na janelas de inspeção, pontos de drenagem e de ventilação: 
✓ processos 

 
Causas da deterioração de tecidos 

• Causas da deterioração: 
✓ mofo; 
✓ dopes e thinners ácidos; 
✓ camada insuficiente de dope. 

• Condições de estocagem. 
 
Teste de tecido de revestimento 

• Tecido com dope: 
✓ Processos 

• Teste de tensão de tecido sem dope; 

• Critérios de resistência para tecidos utilizados em aeronaves. 
 
Dopes e aplicação de dope 

• Aplicação de dope: 
✓ precauções. 

• Constituição do dope: 
✓ dope nitrato de celulose; 
✓ dope acetato butirato de celulose. 

• Dopes de alumínio pigmentado: 
✓ finalidade. 

• Efeitos da temperatura e da umidade no dope: 
✓ precauções; 
✓ efeitos do frio no dope. 

• Problemas comuns na aplicação de dope: 
✓ bolhas e gotas (blisters); 
✓ painéis frouxos; 
✓ coloração inconsistente; 
✓ furos minúsculos; 
✓ embranquecimento; 
✓ fragilidade; 
✓ descamação; 
✓ escorrimento. 

• Técnicas de aplicação de dope: 
✓ aplicação de fitas de superfície e remendos de reforço; 
✓ instalação de reforços nos furos dreno; 
✓ uso de dopes fungicidas. 
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• Número de camadas requeridas: 
✓ guia para acabamento. 

 
Pintura de aeronaves 

• Materiais para pintura: 
✓ acetona; 
✓ álcool; 
✓ benzeno; 
✓ diluidores em geral; 
✓ diluidor para laca nitrocelulose acrílica; 
✓ diluidor para laca e dope nitrato de celulose; 
✓ essência mineral volátil; 
✓ tolueno; 
✓ terebintina; 
✓ dope. 

• Laca de nitrocelulose: 
✓ aplicação; 
✓ laca de nitrocelulose acrílica; 
✓ secante; 
✓ óleo de linhaça. 

• Base de cromato de zinco: 
✓ tipos. aplicação; 
✓ aguada base padrão (Wash primer); 
✓ base moderada de nitrato de celulose acrílico. 

 
 Acabamento 

• Materiais de acabamento: 
✓ esmalte; 
✓ verniz; 
✓ tinta a óleo; 
✓ corantes; 
✓ tinta; 
✓ removedor: de tinta, de epóxi e de tinta fluorescente; 
✓ material de mascaramento; 
✓ estocagem de material de acabamento. 

• Retoque de pintura: 
✓ procedimentos; 
✓ identificação de acabamentos de pintura. 

• Remoção de pintura: 
✓ decapagem; 

• Restauração de acabamentos: 
✓ objetivos; 
✓ acabamentos com laca de nitrocelulose; 
✓ substituição da pintura existente; 
✓ acabamentos com laca de nitrocelulose acrílica; 
✓ substituição da pintura existente em laca de nitrocelulose acrílica; 
✓ retoque em nitrocelulose acrílica. 

• Acabamento em epóxi: 
✓ procedimentos; 
✓ retoques com acabamentos epóxi. 

• Acabamentos fluorescentes: 
✓ procedimentos; 
✓ substituição do acabamento existente; 
✓ retoques em acabamentos fluorescentes.  

• Acabamentos com esmalte: 
✓ Procedimentos. 

 
Compatibilidade dos sistemas de pintura 

• Sistemas de pintura: 
✓ regras gerais de compatibilidade. 
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Métodos de aplicação de acabamentos 

• Tipos de aplicação de acabamentos: 
✓ imersão; 
✓ pincelagem; 
✓ pulverização a pistola; 
✓ preparação da tinta. 

 
Problemas comuns com tintas 

• Incorreções na pintura – origem: 
✓ aderência fraca; 
✓ salpicos (spray dust); 
✓ ondulações e escorrimentos; 
✓ aspereza; 
✓ manchas. 

 
Pintura de adornos e números de identificação 

• Pintura de identificação de aeronaves: 
✓ regulamentos; 
✓ procedimentos. 

 
Decalcomanias (decalques) 

• Técnica de aplicação de decalques: 
✓ observações; 
✓ decalques em papel; 
✓ decalques metálicos com suporte em celofane. 

• Decalques metálicos com suporte de papel; 

• Decalques metálicos sem adesivo; 

• Decalques de película de vinil; 

• Remoção de decalques. 
 

Carga horária (horas-aula) 

Teórica 40 
Prática em 
Laboratório* 

00 Total 40 horas-aula 

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

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste 
componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 

  

http://www.cpscetec.com.br/crt/


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

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

CNPJ: 62823257/0001-09 273 
Página nº 69 

 

C.3 INGLÊS INSTRUMENTAL II 

Função: Montagem de Argumentos e Elaboração de Textos 

Atribuições e Responsabilidades  

• Interpretar procedimentos técnicos. 

Valores e Atitudes 

• Estimular a comunicação nas relações interpessoais. 

• Socializar os saberes. 

Competências Habilidades 

1. Usar a língua inglesa como instrumento de 

acesso à informação e comunicação 

interpessoal. 

 

 

2. Analisar, interpretar e aplicar os recursos 

expressivos da linguagem, relacionando 

texto/ contexto, conforme sua natureza, 

função, organização e condição de criação e 

desenvolvimento de software. 

 

 

 

 

3. Identificar as tecnologias da informação e 

comunicação como meios ou instrumentos 

que possibilitem a construção de 

conhecimentos. 

1.1 Comunicar-se oralmente e ou por escrito na língua 

inglesa. 

1.2 Selecionar estilos e formas de comunicar-se ou 

expressar-se adequadas a cada situação. 

 

2.1 Empregar critérios e aplicar procedimentos próprios 

da análise, interpretação e crítica de documentos de 

natureza específica. 

2.2 Comparar e relacionar informações contidas em 

textos. 

2.3 Interpretar textos e discursos reconhecendo, nas 

diferentes formas de expressão, as intenções e valores 

implícitos nas mensagens. 

 

3.1 Utilizar sites da Internet para pesquisa e como 

instrumento de acesso a conteúdo técnico. 

3.2 Articular conhecimentos da língua inglesa de forma 

interdisciplinar. 

3.3 Interpretar informações, códigos, ideias e palavras 

considerando as características do desenvolvimento de 

softwares. 

Bases Tecnológicas 

 

Listening: 

• Compreensão auditiva através de diversas situações cotidianas 

 

Speaking: 

• Manifestação da opinião, debates e discussões sobre diferentes situações e assuntos  

 

Reading: 

• Textos em linguagem verbal, visual e enunciados para leitura e interpretação; 

• Prática de estratégias de leitura: 

✓ skimming (leitura rápida visando a compreensão global do texto), scanning (leitura 

rápida visando a busca de informações pontuais), entre outros. 

 

Writing: 

• Prática de produção escrita 

 

Grammar Focus: 

• Exploração dos aspectos linguísticos contextualizados. 

 

Carga horária (horas-aula) 
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Teoria 40 
Prática em 

Laboratório* 
00 Total  40 Horas-aula 

         * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas 

às competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste 

componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 

  

http://www.cpscetec.com.br/crt/
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C.4 SOLDAGEM, RESISTÊNCIA DE MATERIAIS, COMPOSTOS PLÁSTICOS E 

CORROSÕES 

Função: Planejamento e Execução 

Atribuições e Responsabilidades  

• Montar e reparar estruturas de aeronaves. 

• Instalar sistemas de oxigênio. 

Valores e Atitudes 

• Incentivar comportamentos éticos. 

• Promover ações que considerem o respeito às normas  estabelecidas. 

Competências Habilidades 

1. Discriminar os diversos tipos de 

equipamentos de soldagem, os cuidados no 

seu manuseio e as técnicas de emprego em 

partes de aeronave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Identificar as características de soldas 

perfeitas e as de soldas defeituosas, tanto em 

metais ferrosos como em não ferrosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Caracterizar os tipos de soldagens usados em 

aeronaves. 

1.2 Indicar os equipamentos para a soldagem a gás de 

acetileno. 

1.3 Identificar os cuidados a serem tomados no 

manuseio dos cilindros de acetileno e de oxigênio. 

1.4 Descrever os procedimentos de operação, com 

segurança, dos reguladores de pressão. 

1.5 Identificar os processos de ajuste de chama de 

oxiacetileno. 

1.6 Distinguir os tipos de chama. 

1.7 Caracterizar as técnicas fundamentais de soldagem. 

1.8 Identificar o tipo de posição de soldagem mais 

adequado ao tipo de trabalho a ser realizado. 

1.9 Descrever cada tipo de junta e sua utilização prática 

na aeronave. 

 

2.1 Descrever os efeitos da expansão e da contração 

nas soldas. 

2.2 Distinguir a solda bem formada de uma solda 

defeituosa. 

2.3 Identificar as operações de soldagem de metais 

ferrosos. 

2.4 Descrever os cuidados necessários na soldagem de 

metais não ferrosos. 

2.5 Identificar o equipamento utilizado no corte de 

metais. 

2.6 Descrever as características do processo de 

brasagem de metais. 

2.7 Identificar o processo de aplicação da soldagem 

macia em aeronaves. 

2.8 Indicar as vantagens da soldagem por arco voltaico. 

2.9 Identificar os diversos tipos de soldagem por arco. 

2.10 Definir o tipo de equipamento a ser utilizado na 

soldagem. 

2.11 Caracterizar os tipos de soldagem com passe 

múltiplo. 

2.12 Enumerar as características de uma solda de 

rebordo de boa qualidade. 
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3. Selecionar os métodos e técnicas para 

detectar anormalidade e alterações nos 

materiais empregados na aviação. 

 

4. Analisar as diferentes propriedades do 

material aeronáutico.  

 

5. Avaliar os meios de combate à corrosão. 

 

 

6. Identificar os diversos tipos de soldagem de 

metais em aviação. 

2.13 Identificar o número de passos a serem efetuados 

na soldagem de diferentes materiais. 

2.14 Indicar as partes de aço que não podem ser 

soldadas. 

2.15 Descrever os processos de soldagem de peças 

tubulares. 

2.16 Identificar os processos de soldagem em emendas 

de tubulações através de luvas. 

2.17 Caracterizar os novos processos de soldagem e 

suas vantagens. 

 

3.1 Identificar as diferentes propriedades de cada 

material aeronáutico. 

 

 

4.1 Definir o material aeronáutico a ser utilizado. 

 

 

5.1 Identificar os meios de prevenção contra a corrosão. 

5.2 Empregar meios de combate à corrosão. 

 

6.1 Operar uma soldagem em estrutura. 

Bases Tecnológicas 

 

Soldagem 

• Soldagem a gás; 

• Soldagem por arco voltaico; 

• Soldagem por resistência elétrica; 

• Equipamento para soldagem a oxiacetileno: 

✓ gás acetileno; 

✓ cilindros de acetileno; 

✓ cilindros de oxigênio; 

✓ reguladores de pressão; 

✓ maçarico para soldagem: 

o bicos de maçarico. 

✓ óculos; 

✓ varetas de enchimento para soldagem; 

✓ ajuste do equipamento de soldagem de acetileno; 

✓ ajuste de chama de oxiacetileno. 

• Processo de soldagem com oxiacetileno: 

✓ métodos de soldagem; 

✓ como apagar o maçarico; 

✓ técnicas fundamentais para soldagem a oxiacetileno. 

• Posições de soldagem: 

✓ chata ou plana; 

✓ horizontal; 

✓ vertical; 

✓ sobrecabeça. 

• Juntas soldadas: 

✓ juntas de topo; 

✓ rachaduras; 

✓ juntas de ângulo em “T”; 
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✓ juntas de aresta; 

✓ juntas de ângulo em “quina”; 

✓ juntas sobrepostas. 

 

Expansão e contração de metais 

• Características da contração e da expansão dos metais em uma solda 

 

Formação de solda 

• Características de uma boa solda; 

• Soldagem com oxiacetileno de metais ferrosos: 

✓ cromo molibidênio; 

✓ aço inoxidável. 

 

Soldagem de metais não ferrosos 

• Soldagem em alumínio; 

• Soldagem de magnésio; 

• Soldagem de titânio: 

✓ equipamento de soldagem. 

 

Corte de metais 

• Características 

 

Método de brasagem 

• Brasagem de metais: 

✓ características; 

✓ solda de prata. 

 

Soldagem macia 

• Soldagem macia: 

✓ características; 

✓ equipamentos; 

✓ aplicação. 

 

Soldagem por arco voltaico 

• Soldagem por arco metálico; 

• Vantagens; 

• Soldagem de tungstênio a gás inerte (TIG); 

• Soldagem a arco metálico com gás inerte (MIG); 

• Soldagem a arco de plasma; 

• Técnicas e procedimentos de soldagem a arco voltaico: 

✓ equipamentos; 

✓ métodos de formação do arco. 

 

Soldagem com passe múltiplo 

• Técnicas de posicionamento de soldagem; 

• Soldagem na posição chata ou plana; 

• Solda de rebordo – Posição plana; 

• Solda de ranhura (junta de topo) – posição plana; 

• Soldas em filete – posição plana; 

• Soldagem na posição sobrecabeça; 

• Soldas de rebordo – posição vertical; 

• Soldas de ranhura (juntas de topo) – posição sobrecabeça; 
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• Soldas de filete – posição sobrecabeça; 

• Soldagem na posição vertical; 

• Soldas de rebordo – posição sobrecabeça; 

• Soldas em ranhura (juntas de topo) – posição vertical; 

• Soldas em filete – posição vertical. 

 

Soldagem de estruturas de aço 

• Partes de aço que não podem ser soldadas; 

• Reparo de membros tubulares; 

• Reparo através de luva soldada; 

• Reparo por remendo soldado; 

• Reparo por luva parafusada; 

• Emenda de tubulações através de luva interna; 

• Reparos em berços de motor; 

• Reparo de encaixes embutidos na fuselagem; 

• Reparo de trem de pouso; 

• Reparos em tubos de asa ou longarina da superfície de cauda; 

• Montantes das asas e cauda. 

 

Novos processos de soldagem 

• Soldagem por ultrassom; 

• Soldagem por fricção; 

• Soldagem por bombardeamento eletrônico (electronbeam); 

• Soldagem por laser.  

 

Introdução a resistência dos Materiais 

 

Tensões e deformações 

 

Ensaio estático de Tração 

 

Estresses estruturais 

 

Propriedades dos metais 

 

Processos de conformação de metais 

 

Alteração de propriedades de metais 

 

Materiais usados na aviação 

 

Compostos plásticos e similares 

 

Fibra de carbono 

 

Metais compostos (duralumínio) 

 

Corrosão (conceito, causas, controle e avaliação) 

 

Tipos de ensaios 

• Destrutíveis; 

• Não destrutíveis; 
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• Tipo de máquina para os ensaios. 

 

Métodos de realização 

 

Carga horária (horas-aula) 

Teoria 00 
Prática em 

Laboratório* 
60 Total  60 Horas-aula 

          * Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.10 do Plano de Curso. 

          ** Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas 

às competências. Para este componente curricular está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste 

componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 

 
 
  

http://www.cpscetec.com.br/crt/
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C.5 SISTEMAS HIDRÁULICOS E DE TREM DE POUSO 

Função: Planejamento, Execução e Controle 

Atribuições e Responsabilidades  

• Interpretar procedimentos técnicos. 

• Realizar manutenção de sistema de trem de pouso. 

• Realizar manutenção de sistemas hidráulicos. 

Valores e Atitudes 

• Incentivar ações que promovam a cooperação. 

• Estimular a organização. 

Competências Habilidades 

1. Identificar o tipo de óleo adequado ao 

sistema hidráulico da aeronave. 

 

 

 

 

 

 

2. Analisar as características do sistema 

hidráulico e o princípio de funcionamento dos 

seus componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Descrever os procedimentos de 

manutenção dos sistemas hidráulicos e dos 

trens de pouso das aeronaves. 

 

 

 

1.1 Descrever as características de um fluido hidráulico. 

1.2 Distinguir os tipos de fluido hidráulico para 

aeronave. 

1.3 Indicar os perigos que a contaminação do fluido 

hidráulico causa ao sistema. 

1.4 Distinguir as características dos filtros dos sistemas 

hidráulicos. 

 

2.1 Identificar os princípios de funcionamento de um 

sistema básico. 

2.2 Caracterizar as peculiaridades de um reservatório 

de sistema hidráulico. 

2.3 Citar a finalidade das bombas manuais de dupla 

ação. 

2.4 Caracterizar os diferentes tipos de bombas 

mecânicas do sistema hidráulico. 

2.5 Identificar o tipo de operação de cada tipo de bomba 

mecânica. 

2.6 Relatar a finalidade da seção fusível do dispositivo 

de acoplamento da bomba mecânica. 

2.7 Descrever os tipos de válvulas de regulagem da 

pressão do sistema hidráulico e o seu funcionamento. 

2.8 Identificar a finalidade do acumulador de pressão no 

sistema. 

2.9 Identificar o perigo representado pela desmontagem 

do acumulador de pressão. 

2.10 Identificar a função da válvula unidirecional no 

sistema. 

2.11 Relatar a finalidade da válvula de desconexão 

rápida. 

2.12 Identificar a correta instalação de uma válvula 

seletora. 

2.13 Indicar a diferença de função dos tipos de cilindros 

de atuação. 

 

3.1 Identificar as diferentes disposições dos trens de 

pouso. 

3.2 Identificar as operações de abastecimento e sangria 

de amortecedores. 

3.3 Identificar os procedimentos de alinhamento do 

mecanismo de fixação e retração do trem. 
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4. Descrever os procedimentos de 

manutenção de conjunto de freios, rodas, 

pneus e câmaras de ar para aeronaves. 

3.4 Identificar as operações dos sistemas de retração 

do trem de pouso. 

3.5 Caracterizar as operações de extensão do trem em 

emergência. 

3.6 Identificar os componentes dos sistemas de 

indicação e de segurança do trem de pouso. 

3.7 Identificar a operação do sistema de direção da roda 

do nariz. 

3.8 Identificar os diversos tipos de amortecedores de 

vibração. 

3.9 Identificar os itens de inspeção, serviços e ações de 

manutenção. 

3.10 Indicar as operações de ajustagem e alinhamento 

das travas do trem de pouso. 

 

4.1 Identificar os diversos componentes dos sistemas 

de freio de aeronaves. 

4.2 Caracterizar os vários tipos de conjuntos de freio. 

4.3 Descrever os procedimentos de sangria durante a 

manutenção dos sistemas de freio. 

4.4 Identificar os tipos de rodas utilizadas em 

aeronaves. 

4.5 Descrever as características de construção dos 

pneus de aeronaves. 

4.6 Identificar as operações de manutenção de pneus. 

4.7 Caracterizar os pontos críticos de um pneu montado 

na roda. 

4.8 Identificar os locais de possíveis danos em pneus 

antes da montagem na roda. 

4.9 Identificar as condições operacionais de uma 

câmara de ar. 

4.10 Identificar os cuidados necessários durante a 

montagem de pneus com ou sem câmara. 

4.11 Caracterizar os processos de desmontagem e de 

montagem de pneus com ou sem câmaras. 

4.12 Distinguir as áreas propensas a permitir 

vazamentos de ar em pneus sem câmaras. 

4.13 Indicar as condições que contribuem para a perda 

de pressão do ar na área do talão do pneu. 

4.14 Identificar os defeitos em rodas de aeronaves. 

4.15 Caracterizar as condições ideais para a estocagem 

de pneus e de câmaras de ar. 

4.16 Identificar os tipos de recauchutagem de pneus de 

aeronaves. 

4.17 Caracterizar os tipos de reparos parciais 

permitidos. 

4.18 Enunciar os cuidados necessários na utilização e 

na conservação de pneus. 

4.19 Citar os defeitos na câmara de ar que podem ser 

reparados. 

4.20 Descrever o processo de inflação lateral de pneus. 

4.21 Identificar os danos de um pneu. 

4.22 Identificar as funções executadas pelo sistema de 

antiderrapagem. 
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4.23 Citar a função dos componentes do sistema. 

Bases Tecnológicas 

 

Fluido hidráulico 

• Características: 

✓ viscosidade; 

✓ estabilidade química; 

✓ ponto de ignição; 

✓ ponto de fogo. 

 

Tipos de fluidos hidráulicos 

• Fluido hidráulico à base de vegetal; 

• Fluido hidráulico à base de mineral; 

• Fluido à base de éster fosfato; 

• Mistura de fluidos; 

• Compatibilidade com os materiais da aeronave; 

• Efeitos na saúde causados pelo manuseio do fluido hidráulico; 

• Contaminação do fluido hidráulico; 

• Verificação de contaminação; 

• Controle da contaminação. 

 

Filtros 

• Características dos filtros do sistema hidráulico; 

• Filtros do tipo micrônico; 

• Manutenção dos filtros. 

 

O sistema hidráulico básico 

• Sistema operado por bomba manual; 

• Sistema operado por bomba mecânica (acionada por motor) 

 

Componentes de um sistema hidráulico 

• Reservatórios de sistema hidráulico: 

✓ características; 

✓ componentes do reservatório. 

• Bomba manual de dupla ação: 

✓ operação 

• Bombas acionadas pelo motor: 

✓ bomba de fluxo constante; 

✓ bomba de fluxo variável – mecanismo de bombeamento; 

✓ bomba do tipo engrenagem; 

✓ bomba tipo rotor; 

✓ bomba do tipo palheta; 

✓ bomba do tipo pistão:  

o tipo angular;  

o tipo ressalto. 

• Regulagem da pressão: 

✓ válvulas de alívio de pressão; 

✓ reguladores de pressão; 

✓ medidores de pressão 

• Acumuladores: 

✓ finalidade; 

✓ acumuladores do tipo diafragma; 
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✓ acumuladores do tipo balão; 

✓ acumuladores do tipo pistão; 

✓ manutenção de acumuladores 

• Válvulas: 

✓ válvulas unidirecionais:  

o em linha;  

o tipo orifício. 

✓ válvula para desconexão rápida ou desconexão de linha; 

✓ válvulas seletoras: 

o características; 

✓ tipos:  

o fechamento central; 

o carretel. 

• Cilindros atuadores – 

✓ Características; 

✓ tipos:  

o ação única;  

o ação dupla. 

 

Caracterização dos sistemas de trens de pouso 

• Disposição dos trens de pouso; 

• Amortecedores: 

✓ reabastecimento – sangria de amortecedores 

• Alinhamento, fixação e retração do trem: 

✓ alinhamento; 

✓ suporte; 

✓ sistema elétrico de retração; 

✓ sistema hidráulico de retração; 

✓ operação do trem de pouso das asas 

• Sistemas de extensão em emergência: 

✓ operação  

• Dispositivos de segurança do trem de pouso: 

✓ interruptores de segurança; 

✓ travas de solo; 

✓ indicadores do trem de pouso; 

✓ centralização da roda do nariz 

• Sistemas de direção da roda do nariz: 

✓ aeronaves leves; 

✓ aeronaves pesadas; 

✓ operação da direção da roda do nariz; 

✓ hastes de neutralização (followup); 

• Amortecedores de vibração: 

✓ tipos:  

o pistão; 

o palheta; 

✓ amortecedores de direção. 

 

Manutenção dos sistemas de trem de pouso 

• Inspeção, serviços e manutenção dos sistemas de trem de pouso; 

• Ajustagem e alinhamento do trem de pouso; 

• Folgas das portas do trem de pouso; 

• Ajustes dos braços de arrasto e dos braços laterais do trem de pouso; 

• Checagem da retração do trem de pouso 
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Sistemas de freio 

• Apresentação dos sistemas de freio; 

• Sistemas de freio independentes; 

• Sistemas de controle de freio de força; 

• Válvula de controle de freio tipo esfera; 

• Válvula de controle de freio tipo carretel deslizante; 

• Cilindros redutores; 

• Sistemas de freio com aumento de força; 

• Freios de roda do nariz; 

• Conjuntos de freio: 

✓ freios monodisco; 

✓ freios de duplo disco; 

✓ freios de múltiplos discos; 

✓ freios de rotor segmentado; 

✓ freios de câmara de expansão 

• Inspeção e manutenção dos sistemas de freio – apresentação: 

✓ sangria dos freios por gravidade; 

✓ sangria dos freios por pressão. 

 

Rodas e pneus de aeronaves 

• Tipos de rodas:  

o Bipartidas; 

o de flange removível; 

o de flange fixo. 

• Rolamentos das rodas; 

• Pneus de aeronaves: 

✓ construção do pneu de aeronaves; 

✓ cuidados com os pneus de aeronaves; 

✓ montagens de conjuntos duplos. 

• Manutenção de pneus de aeronaves: 

✓ pressão apropriada; 

✓ nova montagem de pneu; 

✓ esticamento do nylon; 

✓ perda do ar por difusão nos pneus sem câmara; 

✓ fontes de dados de pressões; 

✓ efeitos de baixa inflação; 

✓ recomendações sobre carga; 

✓ marcas de achatamento nos pneus de nylon. 

• Inspeção do pneu montado na roda: 

✓ vazamentos ou danos na válvula; 

✓ banda de rodagem danificada; 

✓ danos nas laterais; 

✓ quando remover para recauchutagem. 

• Uso desigual: 

✓ danos na roda 

• Inspeção do pneu desmontado: 

✓ desmontagem periódica; 

✓ investigando e reparando os danos; 

✓ condições laterais; 

✓ danos no talão; 

✓ saliências – cordonéis quebrados; 

✓ pneus sem câmara – área do talão; 
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✓ bolhas no forro (liner); 

✓ fusível térmico. 

• Inspeção da câmara de ar: 

✓ tamanho adequado; 

✓ haste da válvula; 

✓ rugas; 

✓ desgaste por atrito; 

✓ afinamento; 

✓ câmara de ar a base de tecidos. 

• Montagem e desmontagem de pneus: 

✓ inspeção e instalação de câmaras de ar; 

✓ lubrificação; 

✓ balanceamento; 

✓ segurança na calibragem; 

✓ assentamento da câmara no pneu. 

• Segurança na desmontagem: 

✓ cuidados no manuseio do talão e das rodas; 

✓ pneus sem câmara – rodas bipartidas; 

✓ pneus com câmara – rodas com depressão central e flange removível; 

✓ pneus de roda de bequilha de contorno liso; 

✓ rodas inteiriças com depressão central; 

✓ rodas de base plana, flange removível e com anel de travamento. 

• Causas da perda da pressão do ar em pneus sem câmara: 

✓ métodos de inspeção; 

✓ temperatura do ar; 

✓ ventilação dos pneus sem câmara; 

✓ período inicial de dilatação. 

• A roda: 

✓ condições de roda porosa; 

✓ vedação das superfícies; 

✓ instalação incorreta de vedadores (o rings); 

✓ parafusos de união; 

✓ orifícios na roda para a válvula de pneus sem câmara; 

✓ instalação do fusível térmico; 

✓ prática para uma boa indicação de pressão. 

 

Estocagem e reparos de pneus e câmaras de ar para aeronaves: 

• Condições para estocagem de pneus e câmaras de ar: 

✓ localização; 

✓ proteção contra a umidade e ozônio; 

✓ perigos dos combustíveis e solventes; 

✓ estocagem no escuro; 

✓ suportes sugeridos para pneus; 

✓ estocagem de segurança de câmaras de ar 

• Reparos de pneus e câmaras de ar: 

✓ recauchutagens de pneus de aeronaves; 

✓ pneus que podem ser recauchutados.  

✓ pneus não recauchutáveis; 

✓ pneus reparáveis.  

✓ pneus não reparáveis; 

✓ reparos parciais 

 

Manuseio e operações com pneus 
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• Cuidados na utilização e conservação de pneus: 

✓ taxiando, freiando e girando; 

✓ decolagem e pouso; 

✓ condições da pista; 

✓ hidroplanagem. 

 

Reparos de câmaras de ar 

• Reparos na câmara de ar: 

✓ condições para reparos; 

✓ tipos de válvulas 

 

Pneus com inflação lateral 

• Inflação lateral dos pneus: 

✓ instruções gerais 

 

Inspeção de pneu 

• inspeção de pneus: 

✓ tipos de danos 

 

Sistema de antiderrapagem: 

• Controle de derrapagem normal; 

• Gerador do controle de derrapagem; 

• Caixa de controle de derrapagem; 

• Válvulas de controle de derrapagem; 

• Controle do piloto; 

• Controle de derrapagem de roda travada; 

• Proteção no toque com a pista; 

• Proteção contra falhas. 

 

Carga horária (horas-aula) 

Teoria 40 
Prática em 

Laboratório* 
40 Total  80 Horas-aula 

          * Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.10 do Plano de Curso. 

          ** Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas 

às competências. Para este componente curricular está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste 

componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 

 
  

http://www.cpscetec.com.br/crt/
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C.6 CONTROLE TÉCNICO NA MANUTENÇÃO, MANUAIS E PRÁTICAS 

PADRÕES 

Função: Estudo e Projetos e Sistemas Industriais 

Atribuições e Responsabilidades  

• Interpretar procedimentos técnicos. 

• Realizar manutenção em sistemas diversos. 

Valores e Atitudes 

• Incentivar atitudes de autonomia. 

• Fortalecer a persistência e o interesse na resolução de situações-problema. 

Competências Habilidades 

1. Identificar os procedimentos legais para o 

cumprimento de um bom planejamento e a 

correta execução dos serviços de 

manutenção 

 

2. Interpretar a metodologia existente nos 

manuais e literatura técnica de aeronaves. 

 

3. Conhecer a técnica de leitura da ATA-100, 

os procedimentos de uma documentação 

aeronáutica envolvida na inspeção e 

manutenção.  

 

4. Interpretar limitações ao empregar a lista 

de equipamentos mínimos (MEL) em uma 

aeronave. 

 

5. Interpretar processos de manutenção, bem 

como diferenciar os tipos de revisões e 

inspeções. 

1.1 Utilizar o procedimento correto de execução dos 

serviços de manutenção. 

 

 

 

2.1  Aplicar as normas da documentação escrita visando 

o correto processo de manutenção. 

 

3.1 Realizar levantamentos técnicos na operação 

empregando o MEL. 

 

 

 

4.1 Especificar e relacionar materiais e boletins. 

4.2 Identificar os documentos e as diretrizes que 

impedem a disponibilidade. 

 

5.1 Distinguir as publicações oficiais de cada tipo de 

aeronave em inspeção. 

5.2 Identificar documentação e manuais da aeronave. 

5.3 Identificar o livro de bordo e os registros 

complementares. 

Bases Tecnológicas 

 

Programa de manutenção 

 

Manuais técnicos 

• Literatura técnica 

 

Especificações A.T.A. – 100 

 

Lista de equipamentos mínimos MEL 

 

Inspeção, Manutenção e Revisão (formato, validade, condições e planejamento) 

 

Requisição de materiais e boletins 

 

Etiquetas de peças 
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Documentação da aeronave 

 

Livro de bordo 

 

Registros complementares 

 

Publicações técnicas 

 

Boletins 

 

Manual de manutenção 

 

Manual de revisão 

 

Manual de reparos estruturais e Catálogo ilustrado de peças 

 

Regulamentos federais para a aviação (FAR) 

 

Disposições sobre a segurança do voo (Diretrizes de Aeronavegabilidade) 

 

Certificado de aprovação de aeronave 

 

Carga horária (horas-aula) 

Teoria 40 
Prática em 

Laboratório* 
00 Total  40 Horas-aula 

         * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas 

às competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste 

componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 

 
  

http://www.cpscetec.com.br/crt/


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

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

CNPJ: 62823257/0001-09 273 
Página nº 85 

 

C.7 METROLOGIA EM AVIAÇÃO 

Função: Estudo e Projetos e Sistemas Industriais 

Atribuições e Responsabilidades  

• Interpretar procedimentos técnicos. 

• Realizar manutenção do sistema interior de aeronaves. 

Valores e Atitudes 

• Fortalecer a persistência e o interesse na resolução de situações-problema. 

• Incentivar ações que promovam a cooperação. 

Competências Habilidades 

1.Identificar métodos de medição e 

interpretação de leitura em instrumentos de 

medição. 

 

2.Interpretar normas técnicas. 

 

 

 

3. Utilizar instrumentos de medição com 

interpretações de suas leituras 

 

4. Identificar os elementos que compõem 

projetos 

 

5. Efetuar medições usando sistema métrico 

e inglês. 

1.1 Manusear instrumentos de medição. 

 

 

 

2.1 Identificar normas técnicas pertinentes aos 

instrumentos de medição. 

2.1 Interpretar elementos que compõem projetos.  

 

3.1 Medir componentes que compõem projetos. 

 

 

4.1 Efetuar cálculos e elaborar relatórios. 

 

 

5.1 Converter o sistema métrico em medidas do sistema 

inglês e vice-versa. 

Bases Tecnológicas 

 

Metrologia - a ciência da medição 

 

Múltiplos e submúltiplos do metro 

• Escalas de instrumentos de medidas. 

 

Milímetros 

 

Polegadas 

 

Sistema de tolerâncias dimensionais 

•  

• Manuseio e leitura com instrumentos de medição 

• Régua quadrada; 

• Paquímetro; 

• Micrômetro. 

 

Relógio comparador 

 

Calibradores 

 

Sistemas de medidas: 

• Métrico; 

• Inglês.  
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• Leitura e interpretação de medidas. 

 

Carga horária (horas-aula) 

Teoria 00 
Prática em 

Laboratório* 
40 Total  40 Horas-aula 

          * Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.10 do Plano de Curso. 

          ** Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas 

às competências. Para este componente curricular está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste 

componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 

 
  

http://www.cpscetec.com.br/crt/
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C.8 PRÁTICAS DE OFICINAS DE AERONAVES 

Função: Planejamento e Execução 

Atribuições e Responsabilidades  

• Realizar manutenção em sistemas diversos. 

• Trabalhar comprometido com a segurança de voo e das pessoas. 

Valores e Atitudes 

• Incentivar ações que promovam a cooperação. 

• Estimular a proatividade. 

Competências Habilidades 

1. Adotar, durante os trabalhos na oficina, as 

normas de segurança e os procedimentos 

adequados em caso de acidentes. 

 

 

 

 

2. Avaliar a utilização, com correção, as 

ferramentas manuais comuns, as de corte e 

as de medição. 

 

 

3. Realizar curvaturas, flanges e frisos em 

tubos rígidos e fixar conexões em tubos 

flexíveis. 

 

 

 

 

 

4. Analisar os tipos de corrosão e os 

procedimentos para sua remoção e sua 

prevenção. 

1.1 Descrever as normas de segurança adotadas nas 

oficinas. 

1.2 Relacionar os tipos de incêndio aos agentes 

extintores. 

1.3 Executar os procedimentos a serem adotados no 

caso de incêndios e de acidentes. 

 

2.1 Efetuar tarefas com ferramentas manuais comuns e 

de corte. 

2.2 Efetuar medições com instrumentos comuns e de 

precisão. 

 

3.1 Identificar os processos de fixação de terminais em 

cabos de comando e de detecção de defeitos. 

3.2 Executar frenagens com arames. 

3.3 Descrever os procedimentos de curvatura, 

flageamento e frisamento de tubos. 

3.4 Identificar os processos de instalação de conexões 

em tubos rígidos e em flexíveis. 

 

4.1 Caracterizar corrosão e os métodos de remoção e 

de preservação durante a manutenção das aeronaves.    

Bases Tecnológicas 

 

Normas e procedimentos 

• Normas de segurança em relação a ferramentas manuais, máquinas, equipamentos elétricos e 

pneumáticos em torno da aeronave: 

✓ relativas à eletricidade, alta voltagem, circuitos energizados, baterias, retificadores e 

manuseio da fiação. 

• Segurança contra fogo: 

✓ identificação dos extintores; 

✓ classificação dos incêndios; 

✓ operação dos extintores. 

• Segurança pessoal e primeiros socorros: 

✓ proteção dos olhos; 

✓ elementos químicos perigosos; 

✓ efeitos dos choques, intensidade, tratamento; 

✓ respiração artificial; 

✓ tratamento de queimaduras e feridas 

 

Ajustagem de peças na bancada 
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• Tarefas de ajustagem com ferramentas manuais: 

✓ corte e trabalho de lima - exercícios de corte com serra de mão.  

• Limagem 

• Furação.  

• Afiação de brocas.  

• Corte de roscas com tarraxa e cossinetes. 

 

Raspagem 

• Medição com instrumentos comuns e de precisão: 

✓ uso de régua metálica e compasso de ponta-seca. 

• Paquímetro; 

• Calibres; 

• Micrômetros; 

• Mesa de nivelar. 

 

Arames e cabos metálicos 

• Inspeção de arames e cabos usados em aviação, quanto a defeitos; 

• Efetuar diversos tipos de frenagens com arames; 

• Curvatura de tubos com e sem tratamento térmico, tubos flangeados, tubos frisados e conexões 

e uniões em tubulação dos sistemas de combustível, lubrificante e hidráulico 

 

Corrosão 

• Natureza e causas da corrosão, tipos, remoção, tipos de proteção, métodos de aplicação 

do elemento protetor 

• Proteção contra a corrosão durante a construção e a manutenção das aeronaves e de seus 

componentes 

 

Carga horária (horas-aula) 

Teoria 00 
Prática em 

Laboratório* 
20 Total  20 Horas-aula 

          * Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.10 do Plano de Curso. 

          ** Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas 

às competências. Para este componente curricular está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste 

componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 

 
 
 
 
 
  

http://www.cpscetec.com.br/crt/
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C.9 SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA OS EFEITOS DA CHUVA, DO GELO E 
CONTRA O FOGO 

Função: Planejamento e Controle 

Atribuições e Responsabilidades  

• Interpretar procedimentos técnicos. 

• Realizar manutenção em sistemas diversos. 

Valores e Atitudes 

• Estimular trabalhos que considerem o respeito às normas estabelecidas. 

• Incentivar a busca pelo diálogo e a interlocução. 

Competências Habilidades 

1. Analisar o desempenho de cada componente 
dos sistemas de eliminação do gelo das 
aeronaves. 
 
2. Analisar os componentes dos sistemas 
elétricos, hidráulicos e pneumáticos limpadores 
de para-brisas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Distinguir os componentes dos sistemas de 
detecção e de extinção de fogo bem como os 
tipos de agentes extintores. 

1.1 Relatar os problemas causados pela formação de 
gelo em uma aeronave. 
 
 
2.1 Identificar o funcionamento do degelador de 
operação pneumática. 
2.2 Identificar os componentes de um sistema 
pneumático de degelo. 
2.3 Descrever o desempenho de cada unidade do 
sistema. 
2.4 Caracterizar os processos de manutenção dos 
sistemas pneumáticos de degelo. 
2.5 Identificar os diferentes processos térmicos de 
antigelo. 
2.6 Identificar o tipo de manutenção aplicada aos dutos 
do sistema. 
2.7 Descrever os cuidados para a remoção de geada 
ou gelo do avião. 
2.8 Identificar as características dos sistemas de 
descongelamento do para-brisas. 
2.9 Identificar os processos de manutenção dos 
sistemas. 
2.10 Perceber a importância dos aquecedores de 
drenos em voo. 
2.11 Caracterizar a operação dos sistemas limpadores 
dos para-brisas. 
2.12 Identificar as operações de ajuste de um sistema 
limpador de para-brisas. 
2.13 Identificar os trabalhos de manutenção dos 
sistemas pneumáticos de eliminação dos efeitos da 
chuva. 
 
3.1 Identificar os diversos equipamentos de proteção 
contra fogo. 
3.2 Caracterizar cada um dos sistemas detectores. 
3.3 Enumerar os cuidados no manuseio durante a 
manutenção. 
3.4 Distinguir o sistema de aviso de superaquecimento 
do sistema detector de fogo. 
3.5 Identificar as três classes de fogo. 
3.6 Indicar as vantagens e desvantagens de cada tipo 
de agente extintor de fogo. 
3.7 Identificar os componentes dos sistemas de 
extinção de fogo de motores de aeronaves. 
3.8 Enumerar os cuidados a serem tomados com os 
elementos sensores. 
3.9 Descrever os procedimentos de pesquisa de panes 
do sistema detector de fogo. 
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3.10 Indicar os procedimentos de manutenção a serem 
seguidos, de acordo com o fabricante da aeronave. 
3.11 Identificar os materiais perigosos propensos a 
fontes de incêndio. 
3.12 Indicar os procedimentos a serem adotados na 
proteção e na prevenção de incêndios. 
3.13 Identificar os componentes dos sistemas 
detectores de fumaça. 
3.14 Relatar os perigos representados pela excessiva 
concentração de fumaça. 

Bases Tecnológicas 

 
Sistemas de proteção contra gelo 

• Efeitos do gelo no desempenho da aeronave; 

• Prevenção contra a formação de gelo. 
 

Sistemas pneumáticos de degelo 

• Construção das polainas degeladoras; 

• Operação do sistema pneumático de degelo; 

• Componentes do sistema de degelo: 
✓ bomba do ar girada pelo motor; 
✓ válvulas de segurança; 
✓ separador de óleo; 
✓ combinação de regulador, válvula descarregadora e separador de óleo; 
✓ válvula de regulagem da sucção; 
✓ válvula seletora a solenoide; 
✓ controle eletrônico de tempo. 

• Manutenção do sistema pneumático de degelo: 
✓ checagens operacionais; 
✓ ajustes; 
✓ pesquisa de panes; 
✓ inspeção; 
✓ manutenção das polainas de degelo. 

 
Sistemas térmicos de antigelo 

• Características dos sistemas térmicos de antigelo; 

• Antigelo usando aquecedores a combustão; 

• Antigelo usando aquecedores a gás de exaustão; 

• Antigelo usando ar de sangria do motor. 
 
Dutos do sistema pneumático 

• Dutos do sistema pneumático: 
✓ finalidade; 
✓ tipo de manutenção. 

 
Degelo da aeronave no solo 

• Remoção de geada; 

• Remoção de depósitos de neve e gelo. 
 

Sistemas de controle do gelo de para-brisas 

• Sistema de descongelamento de para-brisas: 
✓ funcionamento; 
✓ manutenção; 
✓ sistema de descongelamento das janelas; 
✓ sistemas de degelo a álcool nos para-brisas e no carburador; 
✓ antigelo do tubo de pitot. 

 
Aquecedores de drenos 

• Aquecedores de drenos: 
✓ finalidade. 
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Sistemas de eliminação dos efeitos da chuva 

• Sistemas elétricos limpadores de para-brisas; 

• Sistemas hidráulicos limpadores de para-brisas; 

• Sistema pneumático de remoção de chuva; 

• Repelente de chuva do para-brisas; 

• Manutenção dos sistemas de eliminação dos efeitos da chuva: 
✓ sistemas limpadores de para-brisas; 
✓ sistemas pneumáticos de eliminação dos efeitos da chuva. 

 
Sistemas de proteção contra-fogo 

• Características dos sistemas de proteção contra-fogo; 

• Métodos de detecção de fogo: 
✓ exigências de um sistema de detecção de fogo. 

• Sistemas de detecção de fogo: 
✓ sistema de interruptor térmico – detectores fenwal spot; 
✓ sistemas de par térmico; 
✓ sistema detector de circuito contínuo; 
✓ sistemas de elementos contínuos. 

• Sistemas de aviso de superaquecimento: 
✓ características. 

• Tipos de fogo: 
✓ classificação das zonas de fogo. 

• Características dos agentes extintores: 
✓ agentes de hidrocarbono halogenado; 
✓ agentes de gás frio inerte. 

 
Sistemas de extinção de fogo 

• Sistemas extintores de fogo, de CO2, dos motores convencionais; 

• Sistema de proteção de fogo de turbojato; 

• Sistema de extinção de fogo de motores a turbina; 

• Proteção de fogo no solo dos motores a turbina; 

• Práticas de manutenção dos sistemas de detecção de fogo: 
✓ inspeção dos elementos sensores; 
✓ teste do sistema de detecção de fogo. 

• Pesquisa de panes do sistema de detecção de fogo: 
✓ procedimentos. 

• Práticas de manutenção do sistema extintor de fogo: 
✓ checagem de pressão das garrafas; 
✓ cartuchos de descarga do freon; 
✓ reservatórios de freon; 
✓ garrafas de dióxido de carbono. 

 
Proteção e prevenção contra incêndios 

• Procedimentos de proteção e prevenção contra incêndio; 

• Interiores da cabine; 

• Tipos de extintores: 
✓ extintores impróprios para a cabine. 

 
Sistemas detectores de fumaça 

• Características dos sistemas detectores de fumaça: 
✓ detectores de monóxido de carbono; 
✓ detectores fotoelétricos de fumaça; 
✓ detectores visuais de fumaça. 

 

Carga horária (horas-aula) 

Teórica 40 
Prática em 
Laboratório* 

00 Total 40 horas-aula 

         * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 
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Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste 
componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 

 
  

http://www.cpscetec.com.br/crt/
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C.10 SISTEMAS ELÉTRICOS 

Função: Planejamento e Execução 

Atribuições e Responsabilidades  

• Interpretar procedimentos técnicos. 

• Realizar manutenção em sistemas diversos. 

• Trabalhar comprometido com a segurança de voo e das pessoas. 

Valores e Atitudes 

• Fortalecer a persistência e o interesse na resolução de situações-problema. 

• Socializar os saberes. 

Competências Habilidades 

1. Identificar os fatores que influenciam na 
escolha do material e da bitola de fios para uma 
instalação elétrica de aeronaves. 
 
 
 
 
2. Interpretar os procedimentos de manutenção 
dos sistemas de iluminação de aeronaves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Identificar os valores previstos pelo 
fabricante da aeronave nas substituições de 
dispositivos de proteção de circuitos elétricos. 

1.1 Indicar os fatores que influenciam na escolha da 
bitola de um fio. 
1.2 Distinguir o tipo de material a ser usado no fio 
condutor de um determinado circuito elétrico. 
1.3 Descrever os processos de identificação de fios e 
cabos condutores. 
 
2.1 Indicar as condições adequadas para instalação e 
encaminhamento da fiação. 
2.2 Identificar as medidas de precaução a serem 
adotadas em uma instalação elétrica de aeronave. 
2.3 Definir os termos utilizados na instalação elétrica de 
uma aeronave. 
2.4 Identificar os procedimentos corretos de corte de 
fios e cabos. 
2.5 Descrever as precauções a serem seguidas no 
desencapamento de fios e cabos. 
2.6 Expressar os procedimentos de emendas em 
emergência. 
2.7 Verificar a necessidade da correta fixação dos 
terminais de fios aos blocos terminais. 
2.8 Enunciar os procedimentos para uma perfeita 
ligação à massa de todas as unidades. 
2.9 Identificar as diferentes classes de conectores 
usados em sistemas elétricos. 
2.10 Identificar os cuidados na instalação de conduítes. 
2.11 Identificar os procedimentos de manutenção dos 
sistemas de iluminação de aeronaves. 
 
3.1 Relatar os limites de carga elétrica suportada por 
um circuito. 
3.2 Indicar os valores especificados pelo fabricante na 
utilização dos dispositivos de proteção. 
3.3 Indicar os circuitos elétricos do sistema de 
iluminação. 
3.4 Verificar a necessidade da certificação dos valores 
das lâmpadas a serem substituídas. 

Bases Tecnológicas 

 
Fios e cabos condutores 

• Fios condutores: 

• Bitola de fio; 

• Fatores que afetam a seleção da bitola do fio; 

• Fatores que influenciam na seleção do material condutor; 

• Queda de voltagem nos fios e nos cabos de uma aeronave; 

• Instruções para usar o gráfico de fios elétricos; 

• Isolamento do condutor; 

• Identificação de fios e cabos; 
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• Instalação da fiação elétrica: 
✓ grupos de fios e chicotes; 
✓ fios trançados; 
✓ emendas nos chicotes; 
✓ frouxidão nos chicotes. 

• Raio de curvatura; 

• Instalação e encaminhamento; 

• Proteção contra fricção; 

• Proteção contra alta temperatura; 

• Proteção contra solventes e fluidos; 

• Proteção dos fios na área do alojamento das rodas; 

• Precauções na instalação; 

• Instalação das braçadeiras de cabos 

• Amarração e enlace de chicotes: 
✓ amarração com cordão inteiriço; 
✓ amarração com cordão duplo; 
✓ amarração de ramificações. 

• Enlace; 

• Corte de fios e de cabos: 
✓ procedimentos 

• Desencapamento de fios e cabos: 
✓ terminais e emendas sem solda; 
✓ terminais de fios de cobre; 

• Ferramentas de estampagem; 

• Terminais de fios de alumínio; 

• Emendas de fios de cobre usando emendas pré-isoladas; 

• Emendas de emergência: 

• Emenda com solda e composto condutor antioxidante 

• Conexão de terminais a blocos terminais: 
✓ procedimentos. 

 
Ligação à massa 

• Ligação à massa: 
✓ finalidade; 
✓ procedimentos gerais para ligação à massa; 
✓ teste de ligações à massa. 

 
Conectores 

• Tipos de conectores; 

• Identificação de conectores; 

• Instalação de conectores. 
 
Conduíte 

• Finalidade dos conduítes; 

• Fixação, furos de drenagem. 
 
Inspeção e manutenção dos sistemas de iluminação: 

• Procedimentos de inspeção e manutenção. 
 
Instalação de equipamento elétrico 

• Limites de carga elétrica; 

• Controle ou monitoramento de carga elétrica. 
 
Dispositivos de proteção de circuitos 

• Dispositivos de proteção: 
✓ disjuntores ou fusíveis; 
✓ interruptores; 

• Relés. 
 
Sistema de iluminação de aeronaves 
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• Luzes externas: 
✓ luzes de posição; 
✓ luzes de anticolisão 
✓ luzes de pouso; 

• Luzes de táxi: 
✓ luzes de inspeção das asas 

 

Carga horária (horas-aula) 

Teórica 60 
Prática em 
Laboratório* 

00 Total 60 horas-aula 

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

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste 
componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 

 
  

http://www.cpscetec.com.br/crt/
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CÉLULA II              

 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE AERONAVES 

EM CÉLULA 
 

C.11 – SISTEMAS PNEUMÁTICOS, DE PRESSURIZAÇÃO, DE AR 
CONDICIONADO E DE OXIGÊNIO 

Função: Estudos e Projetos de Sistemas 

Atribuições e Responsabilidades  

• Interpretar procedimentos técnicos. 

• Instalar sistemas de oxigênio. 

• Realizar manutenção do sistema de interior de aeronaves. 

Valores e Atitudes 

• Promover trabalho que considere o respeito às normas estabelecidas. 

• Estimular a organização. 

Competências Habilidades 

1. Caracterizar os sistemas pneumáticos, de 
pressurização e de ar condicionado, as assim 
como o princípio de funcionamento de seus 
componentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Distinguir os tipos de sistemas pneumáticos 
utilizados em aeronaves. 
1.2 Identificar a função dos componentes do sistema 
pneumático. 
1.3 Identificar as características de um sistema 
pneumático típico. 
1.4 Identificar os procedimentos que devem ser 
seguidos, indicados pelo fabricante, na manutenção do 
sistema pneumático. 
1.5 Descrever a composição da atmosfera e os efeitos 
das variações da pressão e temperatura. 
1.6 Descrever a finalidade do sistema de pressurização. 
1.7 Identificar as funções do sistema de pressurização. 
1.8 Definir os termos usados na operação do sistema 
de pressurização. 
1.9 Identificar as fontes de pressão de ar para a cabine 
de uma aeronave equipada com motor convencional. 
1.10 Descrever o princípio de funcionamento das 
válvulas de controle da pressurização. 
1.11 Identificar as unidades controladoras da pressão 
diferencial da cabine. 
1.12 Identificar os vários tipos de sistemas de 
aquecimento de cabine. 
1.13 Descrever o princípio de funcionamento dos 
aquecedores de cabine. 
1.14 Identificar as operações de manutenção dos 
sistemas de aquecimento. 
1.15 Descrever a operação dos sistemas do tipo ciclo 
de ar de refrigeração da cabine. 
1.16 Identificar a operação dos componentes dos 
sistemas de refrigeração da cabine. 
1.17. Identificar as unidades do sistema eletrônico de 
controle da temperatura da cabine. 
1.18. Identificar as vantagens do sistema a Freon em 
relação aos outros sistemas de refrigeração. 
1.19. Identificar o tipo de Freon a ser utilizado e seguir 
as instruções do fabricante da aeronave. 
1.20. Identificar os principais componentes de um 
sistema típico a ciclo de vapor e sua operação. 
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2. Identificar os procedimentos de manutenção 
dos sistemas pneumáticos, de pressurização e 
de ar condicionado. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Caracterizar um sistema de oxigênio e os 
procedimentos de manutenção dos seus 
componentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Identificar os equipamentos portáteis de 
oxigênio e sua utilização. 

2.1 Indicar a sequência a ser seguida dos itens de 
manutenção, de acordo com as instruções do 
fabricante. 
2.2 Citar os cuidados durante o reabastecimento e o 
esvaziamento do sistema de Freon. 
2.3 Descrever as precauções durante o teste de 
pressurização da cabine. 
2.4 Indicar os itens da pesquisa de panes de 
pressurização. 
 
3.1 Identificar as características de um sistema de 
oxigênio. 
3.2 Descrever os procedimentos de utilização do 
equipamento portátil. 
3.3 Indicar as vantagens da utilização do oxigênio em 
estado sólido. 
3.4 Citar os cuidados no manuseio das tubulações e 
conexões no sistema de oxigênio. 
3.5 Identificar os tipos de válvulas utilizadas em 
sistemas de oxigênio e sua operação. 
3.6 Identificar a função dos reguladores da pressão do 
oxigênio. 
3.7 Identificar a operação dos indicadores do sistema 
de oxigênio. 
3.8 Descrever os cuidados a serem tomados com as 
máscaras de oxigênio. 
 
4.1 Indicar os procedimentos de segurança durante o 
abastecimento do sistema de oxigênio. 
4.2 Descrever os processos de limpeza e de purificação 
do sistema. 
4.3 Indicar as precauções contra fogo a serem 
observadas antes de qualquer trabalho no sistema de 
oxigênio. 
4.4 Indicar as normas de segurança e instruções do 
fabricante a serem seguidas durante os serviços de 
manutenção dos sistemas de oxigênio. 

Bases Tecnológicas 

 
Características dos sistemas pneumáticos de aeronaves 

• Sistema de alta pressão; 

• Sistema de média pressão; 

• Sistema de baixa pressão; 

• Componentes do sistema pneumático: 
✓ válvulas de alívio; 
✓ válvula de corte; 
✓ válvulas unidirecionais; 
✓ restritores – restritor variável; 
✓ filtros; 
✓ garrafa de ar; 
✓ válvula de corte de freio; 
✓ linhas ou tubulações. 

• Sistema pneumático típico: 
✓ componentes. 

• Manutenção do sistema pneumático: 
✓ procedimentos. 

 
Características dos sistemas de pressurização 

• Composição da atmosfera: 
✓ pressão da atmosfera; 
✓ temperatura e altitude. 
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• Pressurização: 
✓ problemas de pressurização. 

• Termos e definições; 

• Requisitos básicos; 

• Fontes de pressão de ar para a cabine: 
✓ compressor de cabine do tipo deslocamento positivo; 
✓ compressores centrífugos de cabine; 
✓ controle de supercarregador; 
✓ instrumentos do supercarregador. 

• Válvulas de pressurização: 
✓ válvula de saída de fluxo; 
✓ válvula de alívio da pressão; 
✓ controle de pressurização. 

• Sistema de controle da pressão da cabine: 
✓ regulador da pressão da cabine; 
✓ válvula de segurança da pressão de ar de cabine; 
✓ distribuição de ar; 
✓ dutos de ar; 
✓ filtros. 

 
Características dos sistemas de ar condicionado 

• Ventilação; 

• Sistema de aquecimento: 
✓ aquecedor a combustão; 
✓ painéis radiantes; 
✓ aquecedores: elétricos e a gás da exaustão 

• Sistemas de combustível do aquecedor; 

• Sistema de ignição; 

• Sistemas de ar para a combustão e para a ventilação; 

• Manutenção dos sistemas do aquecedor a combustão: 
✓ inspeção no sistema de aquecimento; 
✓ manutenção dos componentes; 
✓ sistemas de refrigeração do sistema de refrigeração do tipo ciclo de ar; 
✓ operação do sistema. 

• Operação dos componentes do sistema de ciclo de ar: 
✓ trocador primário de calor; 
✓ válvula de desvio do trocador primário de calor; 
✓ válvula de corte; 
✓ válvula de desvio para refrigeração; 
✓ trocador secundário de calor; 
✓ unidade de refrigeração; 
✓ separadores de água; 
✓ válvula de ar de impacto. 

• Sistema eletrônico de controle da temperatura da cabine: 
✓ unidade sensora de temperatura da cabine; 
✓ seletor de temperatura do ar da cabine; 
✓ regulador do controle de temperatura do ar da cabine; 
✓ operação de um sistema típico. 

 
Sistema de ciclo de vapor a Freon 

• Características do sistema de ciclo de vapor a freon; 

• Ciclo de refrigeração; 

• Componentes de um sistema a Freon: 
✓ compressor; 
✓ condensador; 
✓ reservatório; 
✓ resfriador secundário; 
✓ filtro/secador; 
✓ visor; 
✓ válvula de expansão; 
✓ evaporador. 
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• Descrição de um típico sistema a ciclo de vapor 
✓ compressor da turbina de ar; 
✓ trocadores primários de calor; 
✓ unidades de refrigeração; 
✓ aquecedores elétricos; 
✓ válvulas de regulagem do fluxo de ar. 

 
Manutenção dos sistemas de pressurização e ar condicionado 

• Sistema de pressurização e ar condicionado: 
✓ inspeções; 
✓ reabastecimento; 
✓ freon 12; 
✓ conjunto de distribuição; 
✓ limpando o sistema; 
✓ esvaziamento do sistema; 
✓ recarga; 
✓ verificação do óleo do compressor; 
✓ verificações operacionais da pressurização da cabine; 
✓ teste de pressão dinâmica da cabine; 
✓ pesquisa de panes na pressurização da cabine; 
✓ procedimentos. 

 
Características dos sistemas de oxigênio 

• Características dos sistemas de oxigênio; 

• Sistema de pressão por demanda; 

• Equipamento portátil de oxigênio; 

• Equipamento de proteção contra fumaça; 

• Cilindros de oxigênio; 

• Sistema de oxigênio em estado sólido: 
✓ características do gerador de oxigênio; 
✓ oxigênio em estado sólido contra estado gasoso sob alta pressão. 

• Tubulações do sistema de oxigênio: 
✓ identificação; 
✓ conexões do sistema de oxigênio; 
✓ linhas de reposição. 

• Válvulas do sistema de oxigênio: 
✓ válvula de abastecimento; 
✓ válvulas unidirecionais; 
✓ válvulas de corte; 
✓ válvulas de alívio da pressão. 

• Reguladores: 
✓ reguladores diluidores de demanda; 
✓ reguladores de fluxo contínuo; 
✓ indicadores do sistema de oxigênio; 
✓ indicadores de fluxo; 
✓ indicadores de pressão; 
✓ máscaras de oxigênio; 
✓ características de fabricação e cuidados no manuseio das máscaras. 

 
Abastecimento e manutenção do sistema de oxigênio gasoso: 

• Procedimentos de abastecimento; 

• Segurança com o sistema de oxigênio; 

• Transporte do oxigênio gasoso: 

• Teste de vazamento do sistema de oxigênio gasoso: 

• Drenagem do sistema de oxigênio: 

• Limpeza do sistema de oxigênio: 
✓ produtos de limpeza para o sistema de oxigênio. 

• Purificação do sistema de oxigênio: 

• Prevenção contra fogo e explosão do oxigênio: 
✓ procedimentos. 
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• Manutenção e inspeção do sistema de oxigênio: 
✓ procedimentos de acordo com as instruções do fabricante; 
✓ medidas de precaução. 

 

Carga horária (horas-aula) 

Teórica 40 
Prática em 
Laboratório* 

40 Total 80 horas-aula 

          * Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.10 do Plano de Curso. 

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

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste 
componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 

 
  

http://www.cpscetec.com.br/crt/
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C.12 – REPAROS ESTRUTURAIS E MONTAGEM DE AERONAVES 

Função:  Manutenção 

Atribuições e Responsabilidades  

• Interpretar procedimentos técnicos. 

• Restaurar estruturas de aeronaves. 

• Trabalhar comprometido com a segurança de voo e das pessoas. 

Valores e Atitudes 

• Estimular a organização. 

• Fortalecer a persistência e o interesse na resolução de problemas. 

Competências Habilidades 

1. Analisar os tipos de danos em aeronaves 

possíveis de serem reparados, o material e os 

processos de recuperação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Interpretar a operação de máquinas 

destinadas a moldagem de chapas e perfis para 

reparo de aeronaves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Identificar os tipos de rebites usados em 

aviação, as ferramentas utilizadas e os 

procedimentos adequados a cada tipo de 

reparo em aeronaves.  

1.1 Indicar os requisitos do material de reparo da 

estrutura original da aeronave. 

1.2 Verificar a necessidade de manutenção da 

integridade estrutural e da forma aerodinâmica da 

aeronave. 

1.3 Identificar os diversos tipos de danos possíveis em 

uma aeronave. 

1.4 Classificar a extensão do dano para a realização do 

reparo. 

1.5 Identificar os tipos de esforços sofridos por uma 

aeronave em voo e seus efeitos na estrutura. 

 

2.1 Identificar as ferramentas adequadas aos serviços 

de desamassamento e moldagem. 

2.2 Identificar as máquinas disponíveis em oficinas para 

os trabalhos de corte, furação e remoção de excessos 

de material. 

2.3 Identificar as ferramentas e os processos de 

moldagem de chapas de metal. 

2.4 Descrever os efeitos da moldagem na estrutura 

interna do metal. 

2.5 Identificar a relação entre o raio da dobra e a 

espessura, condição de têmpera e composição da liga 

da chapa a ser dobrada. 

2.6 Identificar os termos relacionados às tolerâncias de 

dobras. 

2.7 Identificar os pontos importantes a serem 

considerados antes de efetuar a dobra. 

2.8 Distinguir furos de alívio e furos para redução de 

peso. 

2.9 Indicar as ferramentas necessárias para a 

moldagem à mão de uma peça, de acordo com as suas 

características. 

2.10 Identificar os processos de moldagem a serem 

utilizadas em gabaritos ou formas. 

 

3.1 Indicar os dados necessários a um reparo com 

relação aos rebites e à espessura das chapas a serem 

unidas. 
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4. Identificar os tipos específicos de reparos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Selecionar as ferramentas usadas em rebitagem de 

chapas. 

3.3 Explicar a utilização de martelos pneumáticos para 

instalação de rebites. 

3.4 Indicar o tamanho do furo pelas condições de 

espessura e resistência das chapas. 

3.5 Indicar os processos de rebitagem manual e a 

utilização adequada das ferramentas de apoio. 

3.6 Selecionar o tamanho correto do martelete antes da 

rebitagem. 

3.7 Citar as falhas que podem ocorrer nos rebites 

durante as operações da aeronave. 

3.8 Indicar os procedimentos corretos de remoção de 

rebites. 

3.9 Caracterizar os itens a serem seguidos na 

instalação e na remoção de rebites autotravantes. 

3.10 Indicar as ferramentas especiais de instalação de 

rebites Huck e Cherrylock. 

3.11 Indicar as precauções a serem observadas 

durante a instalação e a remoção destes rebites. 

3.12 Apontar os processos de instalação e de remoção 

de cada tipo de rebite especial. 

3.13 Indicar os processos especiais de instalação e de 

remoção. 

3.14 Distinguir o rebite Hi-Shear dos demais tipos de 

rebites. 

 

4.1 Indicar o tipo de reparo a ser executado com base 

em consulta ao manual de reparos do fabricante. 

4.2 Definir o formato mais adequado ao remendo a ser 

utilizado. 

4.3 Definir o número de rebites a serem usados em 

qualquer tipo de remendo. 

4.4 Indicar as características de construção da colmeia 

metálica. 

4.5 Apontar no teste de som a localização de defeitos 

em colmeias. 

4.6 Indicar o tipo de reparo a ser efetuado nos danos 

em colmeias. 

4.7 Definir as ferramentas e sua utilização no reparo de 

defeitos. 

4.8 Descrever os procedimentos a serem seguidos na 

remoção de áreas danificadas de colmeia. 

4.9 Definir os equipamentos e ferramentas usados no 

reparo de colmeias. 

4.10 Indicar os tipos de adesivos utilizados nos reparos 

de colmeias. 

4.11 Distinguir os processos de proteção contra erosão 

e corrosão em colmeias. 

4.12 Definir as técnicas de reparo com Potting e os 

processos de acabamento. 

4.13 Selecionar os métodos de reparo com aplicação 

de tecido de vidro laminado. 
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5. Identificar os procedimentos de utilização de 

plásticos e de fibra de vidro em aeronaves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Identificar os tipos de madeira empregados 

em reparos e em estruturas e revestimentos de 

aeronaves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Analisar as técnicas de montagem em função 

das características das peças e dos 

equipamentos de sistemas de aeronaves.  

 

8. Interpretar planos de montagem de peças e 

de sistemas de aeronaves.  

 

9. Selecionar os procedimentos de montagem 

de peças e de sistemas de aeronaves.  

 

4.14 Indicar os métodos de reparo do revestimento e do 

miolo no manual de reparos do fabricante. 

4.15 Descrever o processo de preparação do Potting. 

4.16 Enumerar os itens a serem seguidos no reparo de 

áreas de transição. 

 

5.1 Indicar os grupos de plásticos de acordo com sua 

origem química. 

5.2 Indicar os tipos de plásticos utilizados em capotas, 

janelas e coberturas transparentes. 

5.3 Descrever os procedimentos a serem seguidos no 

manuseio de plásticos. 

5.4 Definir os processos de moldagem de plásticos. 

5.5 Indicar os materiais nocivos aos plásticos. 

5.6 Distinguir os procedimentos de fixação e manuseio 

de plásticos. 

5.7 Indicar os tipos de solventes e colas para o plástico 

à base de acetato de celulose. 

5.8 Indicar os processos de reparo nos componentes 

de fibra de vidro, com base no manual de reparo 

estrutural da aeronave. 

5.9 Descrever os cuidados no manuseio do radome, 

desde o desempacotamento até a instalação. 

5.10 Descrever as condições do radome quanto a 

contaminação e danos. 

5.11 Indicar os tipos de testes de transmissividade, 

reflexão por incidência e de deflexão após os reparos. 

 

6.1 Preparar as condições do ambiente onde será feita 

a inspeção da estrutura de madeira. 

6.2 Selecionar o tipo de madeira a ser utilizada nos 

reparos da estrutura. 

6.3 Descrever as condições operacionais de estrutura 

com juntas coladas. 

6.4 Definir os processos de reparos de superfícies de 

compensado. 

6.5 Descrever os procedimentos para execução de 

remendos de tela em revestimentos de madeira. 

6.6 Indicar, pelas condições de defeito, os 

procedimentos a serem adotados no reparo de 

longarinas ou de nervuras de madeira. 

  

 

7.1 Identificar uma montagem dos membros dos 

subconjuntos de uma aeronave.  

 

 

8.1 Identificar e instalar suporte de fixação para 

carenagem, junções e asa.  

 

9.1 Identificar e solucionar as pequenas avarias na 

estrutura apresentadas nas aeronaves.  
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10. Avaliar o serviço de reparo utilizando 

rebitagem.  

 

11. Analisar técnicas de alinhamento de 

aeronaves. 

10.1 Identificar os diferentes tipos de reparos e tipo de 

rebites empregados na avaliação.  

 

11.1 Aplicar técnicas de fabricação, reparo em estrutura 

e operação com rebites.  

11.2 Executar alinhamento em aeronaves.  

11.3 Elaborar relatórios de serviço. 

Bases Tecnológicas 

 
Reparos de chapas de metal 

• Princípios básicos de reparos: 
✓ mantendo a resistência original; 
✓ mantendo o contorno original; 
✓ mantendo o peso mínimo. 

• Reparos gerais de estruturas: 
✓ objetivos. 

 
Inspeção de danos 

• Definições dos defeitos 

• Classificação dos danos: 
✓ danos desprezíveis; 
✓ danos reparáveis por remendo; 
✓ danos reparáveis por inserção; 
✓ danos que necessitam da substituição de partes. 

 
Estresses em membros estruturais 

• Tipos de estresses: 
✓ tensão; 
✓ compressão; 
✓ cisalhamento; 
✓ flexão; 
✓ torção. 

 
Ferramentas e dispositivos especiais para chapas metálicas 

• Placas de apoio e bigornas; 

• Blocos em “V”; 

• Modelo de madeira dura; 

• Bloco de contração; 

• Sacos de areia; 

• Dispositivos de suporte: 
✓ máquinas para trabalhos em metais; 
✓ ferramentas manuais tipo alavanca para corte de  metais; 
✓ ferramentas motorizadas para corte de metais; 
✓ recortadores; 
✓ furadeiras portáteis; 
✓ furadeira de coluna; 
✓ esmeril. rodas de esmeril. 

• Máquinas para modelagem: 
✓ dobrador de barra; 
✓ viradeira; 
✓ laminador 

 
Processos de moldagem 

• termos e operações de moldagem: 
✓ golpeamento; 
✓ amolgamento; 
✓ estreitamento; 
✓ contração; 
✓ dobragem. 
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Confecção de dobras em linha reta 

• Tolerância de dobragem; 

• Método # 1, fórmula # 1; 

• Método # 2, fórmula # 2; 

• Método # 3, uso da tabela para dobras em 90º; 

• Método # 4, uso da tabela para dobras diferentes de 90º; 

• Recuo (Setback); 

• Cálculo do recuo, fórmula # 1; 

• Cálculo do recuo, fórmula # 2; 

• Linha de visada; 

• Termos relacionados à tolerância da dobra; 

• Confecção de desenhos; 

• Desenho plano; 

• Padrão duplicado; 

• Furos de alívio; 

• Furos para redução de peso. 
 
Moldagem à mão 

• Dobras em linha reta; 

• Ângulos moldados ou extrudados; 

• Ângulos flangeados; 

• Moldagem por alongamento; 

• Peças flangeadas curvas; 

• Golpeamento; 

• Embutimento; 

• Operações com aço inoxidável; 

• Operações com magnésio. 
 

Rebitagem 

• Determinação do número de rebites; 

• Tamanho e tipo de rebite; 

• Material, têmpera e resistência do rebite; 

• Tamanho dos furos; 

• Distância entre os furos e as bordas de um reparo; 

• Espaçamento entre os rebites sobre o reparo; 

• Instalação de rebites: 
✓ duplicadores; 
✓ cortadores; 
✓ barras de apoio; 
✓ aparelhos para rebitagem manual e puxadores manuais; 
✓ escareadores; 
✓ punções de rebaixamento; 
✓ martelos pneumáticos. 

• Preparação dos furos para rebitagem: 
✓ furação; 
✓ escareamento e rebaixamento; 
✓ rebaixamento térmico. 

• A colocação de um rebite: 
✓ calço de apoio; 
✓ colocação manual; 
✓ colocação pneumática; 
✓ rebitagem por pressão; 
✓ microrraspador. 

• Falhas de rebites: 
✓ cisalhamento; 
✓ falha de apoio; 
✓ falha de cabeça; 
✓ inspeção de rebites 

• Remoção de rebites: 
✓ procedimentos. 
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Rebites especiais 

• Ferramentas para instalação; 

• Rebites autotravantes (trava por fricção): 
✓ instalação; 
✓ inspeção; 
✓ remoção. 

• Rebites autotravantes (trava mecânica): 
✓ rebite huck; 
✓ rebites cherrylock - ferramentas mecânicas e hidráulicas para cherrylock; 
✓ procedimentos de instalação; 
✓ inspeção; 
✓ procedimentos de remoção. 

• Rebites pull- thru: 
✓ Características. 

• Rebites rivnut: 
✓ ferramenta de instalação; 
✓ procedimentos de instalação. 

• Dill lok-skrus e lok-rivets; 

• Características; 

• Rebites deutsch: 
✓ características de instalação e de remoção 

• Rebites hi-shear: 
✓ características de instalação; 
✓ ferramentas para instalação; 
✓ processos de instalação e de remoção. 

 
Tipos específicos de reparos em estruturas 

• Reparo de superfícies lisas; 

• Remendo octogonal alongado; 

• Remendo redondo; 

• Reparo de painéis; 

• Reparo de vigas de reforço; 

• Reparo de falsas nervuras ou de cavernas; 

• Reparo de longarinas de fuselagem; 

• Reparos de longarinas de asa; 

• Reparo de nervuras e armações; 

• Reparo de bordo de ataque; 

• Reparo de bordo de fuga; 

• Selagem estrutural: 
✓ defeitos e reparos em estruturas seladas. 

 
Colmeia metálica colada 

• Características de construção; 

• Danos em colmeias: 
✓ causas de danos; 
✓ inspeção de danos; 
✓ avaliação de danos. 

• Reparos: 
✓ ferramentas e equipamentos; 
✓ fresadora. 

• Remoção de áreas danificadas; 

• Moldes de pressão; 

• Lâmpadas de infravermelho para aquecimento; 

• Precauções contra incêndio; 

• Ferramentas manuais e equipamentos; 

• Materiais de reparo: 
✓ solventes de limpeza; 
✓ bases (primers); 
✓ adesivos e resinas; 
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✓ material do miolo; 
✓ fibras de vidro; 
✓ proteções contra erosão e corrosão. 

• Reparos com potting: 
✓ remoção de danos; 
✓ técnicas de reparos. 

• Reparos com sobreposição de tecido de vidro: 
✓ limpeza; 
✓ remoção de danos; 
✓ adesivos; 
✓ miolo de colmeia (plugue); 
✓ sobreposição de tecido de vidro laminado. 

• Procedimentos de reparo do revestimento e do miolo: 
✓ remoção da área danificada; 
✓ preparo de substituição do miolo; 
✓ potting; 
✓ introdução do miolo (Plugue); 
✓ aplicação de laminados de tecido de vidro; 
✓ reparo em áreas de transição; 
✓ procedimentos de reparo. 

 
Plásticos: 

• Classificação de plásticos; 

• Plásticos transparentes: 
✓ considerações óticas; 
✓ identificação; 
✓ armazenagem e proteção; 
✓ moldagem de plásticos; 
✓ processos de fabricação; 
✓ corte; 
✓ furação; 
✓ colagem; 
✓ cuidados e manutenção. 

• Procedimentos de instalação: 
✓ métodos de instalação; 
✓ montagem com parafusos e rebites; 
✓ fixação das bordas por fibra sintética 

• Plásticos laminados: 
✓ plásticos à base de acetato de celulose. 

 
Componentes de fibra de vidro 

• Componentes de fibra de vidro: 
✓ peças de manta moldada; 
✓ procedimentos de reparo. 

 
Plásticos químicos: 

• Manuseio, instalação e armazenagem; 

• Detecção e remoção de óleo e umidade; 

• Inspeção quanto a danos; 

• Reparos em radomes; 

• Testes após os reparos. 
 
Estruturas de madeira para aeronaves 

• Inspeção de estruturas de madeira: 
✓ inspeção de juntas coladas. 

• A condição da madeira; 

• Manutenção e reparo de estruturas de madeira: 
✓ materiais; 
✓ defeitos permissíveis; 
✓ defeitos não permissíveis; 
✓ colas; 
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✓ colagem; 
✓ teste de juntas coladas; 
✓ emenda de juntas. 

• Reparos em revestimento de compensado: 
✓ remendos embutidos; 
✓ remendos de encaixe; 
✓ reparo inclinado; 
✓ reparo chanfrado 

• Remendo de tela em madeira: 
✓ procedimentos. 

• Reparo de longarinas e de nervuras de madeira: 
✓ procedimentos; 
✓ furo para parafusos e buchas; 
✓ reparos em nervura. 

 

Carga horária (horas-aula) 

Teórica 60 
Prática em 
Laboratório* 

40 Total 100 horas-aula 

          * Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.10 do Plano de Curso. 

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

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste 
componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 

 
  

http://www.cpscetec.com.br/crt/
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C.13 – FUNDAMENTOS DE AERONAVES, PERIGOS NO AMBIENTE DE 

TRABALHO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA NO HANGAR E PISTA 

Função: Planejamento e Controle 

Atribuições e Responsabilidades  

• Interpretar procedimentos técnicos. 

• Realizar manutenção do sistema interior de aeronaves. 

• Trabalhar comprometido com a segurança de voo e das pessoas. 

Valores e Atitudes 

• Incentivar ações que promovam a cooperação. 

• Socializar os saberes. 

• Estimular a organização. 

Competências Habilidades 

1. Analisar   e descrever os diversos tipos de 

aeronaves, seus componentes e 

equipamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Interpretar os diversos fatores para 

tomadas de ação corretas através da análise 

dos principais fatores contribuintes e dos tipos 

de ocorrências para evitar acidentes e 

melhorar o desempenho. 

 

3. Identificar e avaliar riscos característicos do 

trabalho na área de produção/ manutenção 

de sistemas de aeronaves, com foco na 

segurança pessoal e coletiva. 

 

 

1.1 Diferenciar aeronave e aeródino. 

1.2 Identificar as fuselagens conforme o tipo de 

estrutura e suas respectivas características principais. 

1.3 Identificar cada tipo de  empenagem e seus 

componentes. 

1.4 Identificar a empenagem na estrutura da aeronave. 

1.5 Identificar o grupo motopropulsor, quanto ao número 

de motores e quanto ao tipo de motor. 

1.6 Identificar as características principais das 

aeronaves com motores convencionais. 

1.7 Identificar as características principais da aeronave 

turbojato, da aeronave turbofan e da aeronave 

turboélice. 

1.8 Classificar os trens de pouso quanto ao tipo de 

superfície de operação. 

1.9 Identificar os trens de pouso fixo, retrátil e 

escamoteável. 

1.10 Identificar trem de pouso convencional e triciclo. 

1.11 Identificar cada um dos componentes da asa, sua 

envergadura,  número de planos posição e fixação na 

fuselagem 

1.12 Relacionar cada tipo de superfície de comando 

primária e secundária com suas respectivas 

características principais. 

 

 

2.1 Utilizar os conhecimentos de tomada de decisão no 

processo de crise e de manutenção com o objetivo de 

manter ou melhorar a segurança e o desempenho com 

produtividade 

 

 

3.1 Indicar as condições operacionais dos componentes 

da fuselagem e de seus sistemas. 

3.2 Descrever as condições operacionais dos 

equipamentos e acessórios das cabines. 
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4. Identificar riscos potenciais e causas 

originárias de procedimentos inadequados no 

ambiente de trabalho. 

 

5. Identificar os procedimentos e normas de 

segurança de trabalho em hangar. 

 

 

 

6. Identificar os procedimentos e normas de 

segurança de trabalho em pista. 

3.3 Apontar os limites permissíveis para liberação de 

aeronaves com defeitos, falhas ou componentes 

inoperantes “Minimum Equipment List” 

 

4.1 Verificar os procedimentos de partida de  motores 

convencionais e a reação. 

4.2 Conferir as medidas de segurança contra fogo. 

 

5.1  Certificar as condições operacionais dos 

componentes elétricos e eletrônicos. 

5.2 Verificar defeitos nos componentes elétricos e 

eletrônicos das cabines.    

 

6.1 Gerenciar a aplicação de normativas em operação 

de aeronaves em pista 

Bases Tecnológicas 

 

Aeronave – Definição conforme o Art. 106 do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) (revisão) 

 

Aeródino e aeróstato – Definições 

 

Principais componentes estruturais da aeronave 

• Fuselagem 

✓ Definição; 

✓ Classificação quanto ao tipo de estrutura:  

o longarina ou tubular; 

o monocoque; 

o semi-monocoque; 

o Características principais de cada uma. 

• Empenagem 

✓ Definição; 

✓ Componentes; 

✓ Superfície horizontal:  

o estabilizador horizontal; 

o leme de profundidade (profundor). 

✓ Superfície vertical: estabilizador vertical (deriva) e leme de direção (leme). 

• Grupo motopropulsor 

✓ Definição; 

✓ Classificação da aeronave quanto ao número de motores:  

o Monomotora; 

o Multimotora. 

✓ Classificação da aeronave quanto ao tipo de motor; 

✓ Aeronaves com motores convencionais: 

o Características principais. 

✓ Aeronaves com motores a reação: turbojato, turbofan e turboélice – Características 

principais. 

• Trem de pouso 

✓ Definição; 

✓ Classificação quanto ao tipo de superfície de operação:  

o litoplano; 

o hidroplano;  

o anfíbio. 

✓ Classificação quanto à fixação: fixo, retrátil e escamoteável; 
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✓ Classificação quanto à posição da roda auxiliar (bequilha): convencional e triciclo. 

• Asa 

✓ Definição; 

✓ Componentes: extradorso (dorso), intradorso (ventre), bordo de ataque, bordo de fuga 

raiz da asa, ponta de asa; 

✓ Envergadura – Definição; 

✓ Classificação da aeronave quanto ao número de planos da asa:  

o monoplana; 

o biplana; 

o triplana. 

✓ Classificação da aeronave quanto à posição da asa em relação à fuselagem:  

o de asa baixa; 

o de asa média;  

o de asa alta; 

o asa parassol. 

✓ Classificação da aeronave quanto à fixação da asa na fuselagem: com asa 

semicantilever e com asa cantilever. 

 

Superfícies de comando primárias 

• Definição 

• Tipos e Características principais de cada tipo 

 

Superfícies de comando secundárias 

• Definição 

• Tipos e Características principais de cada tipo 

• Tipos e características dos  hipersustentadores.  

 

Processo de Tomada de Decisão 

• A importância das informações no processo de tomada de decisões.  

• As referências e consultas para o processo de tomada de decisões. 

 

Como desenvolver a capacidade de tomar decisões boas e rápidas 

 

Fatores determinantes para mudança e adaptação dos equipamentos ou serviços no ambiente 

organizacional  

 

A importância de manter a atenção e agir no início do processo 

 

A influência do comportamento do dia a dia 

 

O comportamento proativo das pessoas e organizações; o comportamento reativo  

• Desenvolvimento da visão estratégica, sistêmica da organização, seus processos e problemas  

• Preocupação constante em desenvolver as pessoas e sistemas 

• Planejamento, reflexão e críticas 

• Desenvolvimento de sistemas de informação 

• Avaliação de custos 

• Manutenção preventiva de equipamentos 

 

Como encarar as mudanças do processo de modernização global 

 

As forças que comandam a Reação e a Proação nas pessoas e nas organizações 

 

Decisão proativa e decisão reativa 
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• Diferença entre comportamento reativo e capacidade para tomar decisões rapidamente 

 

Decisões participativas; acordos 

 

O nível de alerta e de estresse necessário na atenção ao trabalho 

 

O CRM e a visão moderna da atuação na equipe para melhorar a produtividade com segurança 

 

A valorização e incentivo na equipe; a coerção 

 

A importância da criação e controle dos indicadores de desempenho em todos os níveis da organização 

 

O autoconhecimento; a clara consciência de suas limitações e poderes, direitos e deveres, 

competências e deficiências; atenção constante às reações das pessoas, cuidado no trato com o outro 

e consigo próprio 

 

Técnica padrão de segurança “Standard Pratices” 

 

Normas básicas do SIPAER - programa de prevenção de acidentes 

• Fatores materiais 

• Fatores contribuintes 

• Medidas de segurança para o trabalho do mecânico 

• Prevenção e segurança 

• Possibilidade de não ocorrência de acidentes aéreos 

• Fatores contribuintes 

• Riscos efetivos e riscos potenciais nas atividades de   manutenção 

• Conscientização geral dos profissionais atuantes na Aviação Civil 

 

Procedimentos básicos de segurança em oficina 

• Evitando contusões, intoxicação, queimaduras, presença de corpo estranho no olho. 

 

Procedimentos de segurança para trabalho com eletricidade 

 

Procedimentos de segurança para trabalho com químicos 

 

Procedimentos de segurança para trabalho com oxigênio, combustíveis e fogo 

 

Atendimentos nas pistas dos aeroportos 

• Acidentes mais comuns 

• Dispositivos de prevenção 

• Fatores materiais 

• Prevenção desde a fase de projeto da aeronave, na fabricação, na montagem, na inspeção e 

na manutenção 

• Controle de qualidade 

 

O Mecânico e a prevenção de acidentes aeronáuticos 

• Responsabilidade do mecânico 

• Certificado de Aeronavegabilidade e certificado de disponibilidade para o voo 

 

Carga horária (horas-aula) 

Teoria 40 
Prática em 

Laboratório* 
00 Total  40 Horas-aula 
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         * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas 

às competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste 

componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 

 
  

http://www.cpscetec.com.br/crt/
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C.14 – SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E DE NAVEGAÇÃO 

Função: Estudos dos Sistemas de Comunicação e Navegação 

Atribuições e Responsabilidades  

• Interpretar procedimentos técnicos. 

• Realizar manutenção do sistema de interior de aeronaves. 

• Trabalhar comprometido com a segurança de voo e das pessoas. 

Valores e Atitudes 

• Incentivar a busca pelo diálogo e a interlocução. 

• Estimular a comunicação nas relações interpessoais. 

Competências Habilidades 

1.  Analisar a função dos componentes dos 
sistemas de comunicação e navegação e sua 
localização na aeronave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Descrever as condições de instalação dos 
equipamentos e os procedimentos de 
manutenção previstos pelo fabricante da 
aeronave. 

1.1 Identificar a função do equipamento de recepção e 
de transmissão. 
1.2 Identificar os componentes de um sistema de 
comunicação. 
1.3 Identificar os equipamentos de comunicação de 
aeronaves. 
1.4 Identificar os equipamentos de navegação e sua 
localização na aeronave. 
1.5 Identificar a finalidade de cada equipamento. 
1.6 Indicar a importância do ELT e da sua localização 
na aeronave. 
 
2.1 Identificar as condições de instalação dos 
equipamentos quanto à segurança. 
2.2 Interpretar as instruções de manutenção dos 
manuais dos fabricantes. 

Bases Tecnológicas 

 
Princípios básicos do rádio 

• Equipamento de recepção e transmissão: 
✓ princípios de funcionamento; 
✓ faixas de frequência. 

 
Componentes básicos dos equipamentos de rádio: 

• Sistema de comunicação 
✓ transmissores; 
✓ receptores; 
✓ antenas; 
✓ microfones; 
✓ fontes de alimentação. 

 
Sistemas de comunicação 

• Equipamentos de comunicação: 
✓ comunicações vhf; 
✓ comunicações hf. 

 
Equipamentos de navegação de bordo 

• Sistema de navegação vhf (vor); 

• Sistema de pouso por instrumentos (ils): 
✓ feixes balizadores (marker beacon) 

• Equipamento de detecção da distância (dme); 

• Detector automático da direção (adf); 

• Sistema atc (air traffic control); 

• Sistema de navegação Doppler; 

• Sistema de navegação inercial; 

• Sistema de radar meteorológico; 

• Sistema rádioaltímetro. 
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Transmissor localizador (ELT) 

• Operação do transmissor localizador; 

• Localização na aeronave. 
 
Instalação de equipamentos de comunicação e de navegação 

• Características; 

• Arrefecimento e umidade; 

• Isolamento da vibração; 

• Redução da radiointerferência; 

• Descarregadores de estática; 

• Instalação de antenas na aeronave: 
✓ linhas de transmissão. 

 
Rotina de manutenção do equipamento rádio 

• Procedimentos de manutenção. 
 

Carga horária (horas-aula) 

Teórica 40 
Prática em 
Laboratório* 

00 Total 40 horas-aula 

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

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste 
componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 

 
  

http://www.cpscetec.com.br/crt/
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C.15 – INSTRUMENTOS DE AERONAVES 

Função: Planejamento e Execução da Manutenção 

Atribuições e Responsabilidades  

• Interpretar procedimentos técnicos. 

• Realizar manutenção em sistemas diversos. 

Valores e Atitudes 

• Estimular a organização. 

• Estimular a proatividade. 

• Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações. 

Competências Habilidades 

1. Analisar as condições de instalação dos 

instrumentos, a fonte de alimentação de cada 

um, sua finalidade na aeronave, os princípios 

de funcionamento e os procedimentos de 

manutenção. 

1.1 Identificar os tipos de instrumentos de uma 
aeronave. 
1.2 Identificar os componentes básicos de um 
instrumento. 
1.3 Descrever o sistema de fixação dos instrumentos no 
painel. 
1.4 Identificar os serviços que devem ser executados 
pelos mecânicos. 
1.5 Descrever o princípio de funcionamento dos 
manômetros. 
1.6 Identificar o funcionamento dos instrumentos 
indicadores das condições de operação do motor. 
1.7 Indicar os componentes de um sistema Pitot. 
1.8 Identificar o princípio de funcionamento dos 
instrumentos ligados ao sistema Pitot. 
1.9 Descrever os procedimentos de manutenção de um 
sistema Pitot. 
1.10 Identificar o princípio de funcionamento dos 
indicadores de curva e inclinação. 
1.11 Caracterizar os tipos de sistemas de indicação 
“Sincro”. 
1.12 Identificar os componentes de um sistema 
indicador do tipo capacitor e sua operação. 
1.13 Identificar o princípio de operação do indicador de 
ângulo de ataque. 
1.14 Identificar os sistemas de indicação da rotação do 
motor. 
1.15 Descrever o princípio de funcionamento de um 
sincroscópio. 
1.16 Distinguir os diversos tipos de sistemas de 
indicação de temperatura. 
1.17 Indicar as características de um sistema indicador 
de fluxo. 
1.18 Identificar as fontes de força utilizadas na operação 
de instrumentos giroscópicos. 
1.19 Caracterizar os tipos de sistemas de sucção para 
operação de giroscópios. 
1.20 Identificar os procedimentos de manutenção dos 
sistemas de sucção. 
1.21 Descrever o princípio de funcionamento do 
indicador elétrico de atitude. 
1.22 Identificar o processo de funcionamento de uma 
bússola. 
1.23 Identificar os procedimentos de compensação de 
bússolas. 
1.24 Descrever a operação dos componentes básicos 
de um sistema de piloto automático. 
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1.25 Identificar os procedimentos de manutenção do 
sistema de piloto automático. 
1.26 Identificar as características do sistema anunciador 
de alarme. 
1.27 Identificar as condições típicas de funcionamento 

do sistema de alerta auditivo. 

Bases Tecnológicas 

 
Características dos instrumentos 

• Princípios básicos dos instrumentos; 

• Caixas de instrumento; 

• Mostradores; 

• Marcações de limites; 

• Painéis de instrumentos; 

• Características; 

• Reparo dos instrumentos: 
✓ Procedimentos. 

 
Indicadores de pressão 

• Manômetros; 

• Instrumentos dos motores; 

• Indicadores de pressão hidráulica; 

• Indicadores de pressão do sistema de degelo; 

• Indicadores de pressão do tipo diafragma; 

• Indicadores de sucção; 

• Indicadores da pressão de admissão. 
 
Sistema pitot 

• Funcionamento do sistema  pitot; 

• Altímetros: 
✓ erros de altímetros. 

• Indicadores de razão de subida (climb); 

• Indicador de velocidade aerodinâmica; 

• Indicador de número mach; 

• Indicadores combinados de velocímetro/ maquímetro; 

• Manutenção do sistema pitot: 
✓ procedimentos; 
✓ teste quanto a vazamentos no sistema pitot. 

 
Indicadores de curva e inclinação 

• Indicadores de curva e inclinação: 
✓ características, operação; 
✓ práticas de manutenção para os indicadores de curva. 

 
Sistema de indicação remota tipo “Sincro”: 

• Características do sistema de indicação; 

• Sistema selsyn de c.c.; 

• Sistema magnesyn; 

• Indicações remotas de pressão de óleo e de combustível. 
 
Sistema indicador de quantidade de combustível tipo capacitor: 

• Características do sistema de indicação a capacitor; 

• Operação. 
 
Sistemas de indicação do ângulo de ataque: 

• Características do indicador de ângulo de ataque; 

• Operação. 
 
Indicador de RPM (tacômetro): 
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• Indicador de RPM: 
✓ sistema indicador mecânico; 
✓ sistema indicador elétrico; 
✓ manutenção dos tacômetros. 

 
Sincroscópio: 

• Características do sincroscópio; 

• Operação. 
 
Indicadores de temperatura: 

• Indicadores de temperatura: 
✓ termômetro de resistência elétrica; 
✓ indicadores de temperatura do tipo bimetálico; 
✓ sistemas de indicação de temperatura dos gases; 
✓ termômetro de resistência de razão elétrica. 

 
Sistema medidor de fluxo de combustível: 

• Característica do sistema indicador de fluxo; 

• Operação. 
 
Instrumentos giroscópicos: 

• Características dos instrumentos giroscópicos; 

• Fontes de força para operação do giroscópio: 
✓ sistema de vácuo; 
✓ sistema de tubo venturi 

• Bomba de vácuo movida pelo motor; 

• Sistema típico de sucção produzida por bomba; 

• Sucção: 
✓ operação de um sistema típico de sucção 

• Giroscópios operados por pressão; 

• Práticas de manutenção de um sistema de sucção. 
 
Indicador elétrico de atitude: 

• Características do indicador elétrico de atitude; 

• Operação. 
 
Compasso magnético (bússola): 

• Características do compasso magnético; 

• Operação. 
 
Sistema de piloto automático: 

• Características do sistema de piloto automático; 

• Princípio de operação; 

• Componentes básicos de um piloto automático: 
✓ elementos de comando; 
✓ elementos sensíveis; 
✓ elementos de informação; 
✓ elementos de atuação 

• Sistema diretor de voo; 

• Manutenção do sistema de piloto automático. 
 
Sistema anunciador de alarme: 

• Características do sistema anunciador de alarme. 
 
Sistema de alerta auditivo: 

• Características do sistema de alerta auditivo. 
 

Carga horária (horas-aula) 
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Teoria 40 
Prática em 

Laboratório* 
40 Total  80 Horas-aula 

          * Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.10 do Plano de Curso. 

          ** Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas 

às competências. Para este componente curricular está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste 

componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 

 
  

http://www.cpscetec.com.br/crt/
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C.16 – INSPEÇÃO DE AERONAVES, MANUSEIO DE SOLO E PROCEDIMENTOS 
DE PISTA E HANGAR 

Função: Planejamento e Controle 

Atribuições e Responsabilidades  

• Interpretar procedimentos técnicos. 

• Realizar manutenção em sistemas diversos. 

• Trabalhar comprometido com a segurança de voo e das pessoas. 

Valores e Atitudes 

• Estimular a comunicação nas relações interpessoais. 

• Incentivar atitudes de autonomia.  

Competências Habilidades 

1. Analisar as condições operacionais dos 
componentes da aeronave e seus sistemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Descrever os procedimentos de inspeção em 
peças de aeronave pelos processos de 
partículas magnéticas, por líquidos 
penetrantes, por radiografia, por ultrassom e 
pelo teste de Eddy Current. 
 
3. Analisar os procedimentos gerais de 

manuseio de aeronave. 

 

4. Operar motores de aeronaves. 

 

1.1 Identificar as condições operacionais dos 
componentes da fuselagem e de seus sistemas. 
1.2 Descrever as condições operacionais dos 
equipamentos e acessórios das cabines. 
1.3 Descrever as operações de carga de baterias. 
1.4 Identificar os limites permissíveis das rachaduras e 
cortes nas rodas e pneus. 
1.5 Descrever as operações de regulagem dos 
conjuntos de freios. 
1.6 Identificar as condições operacionais dos 
revestimentos metálicos e de tela quanto a defeitos, 
folgas ou deterioração. 
1.7 Descrever as operações de manutenção preventiva 
e corretiva nos mecanismos de comando das 
superfícies de controle. 
1.8  Identificar as condições operacionais satisfatórias 
das superfícies fixas e das móveis de controle da 
aeronave. 
1.9 Descrever os limites de rachaduras e mossas no 
revestimento do motor e pás da hélice. 
1.10 Descrever os métodos de detecção de defeitos em 
cabos, fios metálicos e ligações. 
1.11 Identificar os processos de inspeção de cablagens 
e conexões quanto ao estado, fixação e defeitos 
evidentes. 
1.12 Identificar as condições de uso e o tempo de 
validade dos equipamentos de sobrevivência e de 
emergência. 
1.13 Citar o teste de funcionamento do sistema de piloto 
automático. 
1.14 Descrever o preenchimento da documentação de 
manutenção referente a aeronave com os dados da 
inspeção efetuada. 
1.15 Definir os procedimentos corretos no 
preenchimento de etiquetas. 
 
2.1 Citar os procedimentos de inspeção utilizando os 
processos por partículas magnética, líquidos 
penetrantes, radiografia, ultras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
om e Eddy Current. 
 
 
3.1 Aplicar técnicas e cuidados gerais envolvendo 

aeronaves. 

 

4.1 Identificar procedimentos de operação e 

funcionamento de motores de aeronaves. 



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

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

CNPJ: 62823257/0001-09 273 
Página nº 121 

 

5. Operar equipamentos de suporte em solo. 

 

 

6. Utilizar procedimentos que envolvam 

movimentos e parqueamento de aeronaves. 

 

 
7. Analisar os procedimentos de partida de 

motores convencionais e a reação. 

 

 

 

 

 

 

8. Avaliar os procedimentos de abastecimento 

e ancoragem de aeronaves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Analisar a sinalização padronizada durante 

as operações de táxi de aeronaves. 

 

 

 

 

 

10. Analisar as normas de segurança relativas 

aos trabalhos de manutenção. 

 

5.1 Utilizar os diversos dispositivos de apoio em solo 

em operações de manutenção. 

 

6.1 Desenvolver operações de macaqueamento, 

balizamento e estaqueamento de aeronaves. 

 
 
7.1 Identificar os procedimentos de partida de motores 

convencionais e a reação. 

7.2 Aplicar as medidas de segurança contra fogo. 

7.3 Descrever os procedimentos de inspeção de pré-

voo. 

7.4 Identificar o equipamento de apoio adequado a 

cada tipo de operação. 

 

8.1 Caracterizar os tipos de incêndios e os meios de 

extinção. 

8.2 Descrever os agentes extintores aplicáveis de 

acordo com a tabela de toxidade. 

8.3 Indicar as marcas de adequabilidade do extintor 

para cada classe de fogo. 

8.4 Descrever os procedimentos anteriores ao 

levantamento da aeronave. 

8.5 Citar os procedimentos indicados para o 

levantamento e o abaixamento da aeronave. 

8.6 Descrever os procedimentos de segurança durante 

os reabastecimentos de combustível. 

8.7 Descrever os procedimentos de precaução exigidos 

durante o reabastecimento de óleo. 

8.8 Descrever os procedimentos de precaução durante 

o reabastecimento do sistema de oxigênio. 

 

9.1 Aplicar os procedimentos de ancoragem com 

equipamento adequado à aeronave. 

9.2 Descrever as normas de segurança com 

helicópteros. 

9.3 Aplicar as normas de segurança referentes a 

reboque de aeronaves. 

 

10.1 Identificar os limites de circulação em pistas e 

hangares. 

10.2 Citar os procedimentos de segurança relativos aos 

trabalhos de manutenção. 

10.3 Caracterizar as operações de retirada de neve e 

de gelo de uma aeronave. 

Bases Tecnológicas 

 
Inspeção na fuselagem 

• Revestimentos, quanto à deterioração, empenos, outras evidências de falhas, bem como fixações 
inseguras ou defeituosas; 

• Componentes dos sistemas, quanto à correta instalação, a defeitos aparentes e operação 
satisfatória; 

• Tanque de combustível e acessórios, quanto ao estado geral e quanto a vazamentos. 
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Inspeção nas cabines de comando e de passageiros 

• Cabines, quanto à limpeza, ao estado geral e à fixação dos equipamentos e acessórios; 

• Poltronas e cintos de segurança, quanto à validade dos testes de resistência, ao esgarçamento 
e à operação das ferragens; 

• Janelas e para-brisas, quanto a deterioração e rachaduras; 

• Instrumentos, quanto às marcações de limites e à operação; 

• Controles de voo e dos motores, quanto à eficiência de operação; 

• Baterias, quanto à instalação e à carga; 

• Sistemas da aeronave, quanto a defeitos aparentes e à correta instalação. 
 
Inspeção no setor de trem de pouso 

• Componentes do trem de pouso, quanto ao estado e à segurança de fixação; 

• Amortecedores, quanto a vazamentos, nível de óleo e pressão; 

• Hastes, articulações e suportes, quanto ao desgaste excessivo, à fadiga do material e a 
deformações; 

• Mecanismo de retração e de distensão, quanto à operação correta; 

• Unidades e tubulações do sistema hidráulico, quanto a vazamentos; 

• Unidades do sistema elétrico, quanto ao desgaste e à operação correta dos interruptores; 

• Rodas e pneus, quanto a rachaduras nas rodas e estado dos rolamentos; quanto a cortes e 
desgastes dos pneus; quanto ao ajuste correto e à operação de freios. 

 
Inspeção no setor das asas e na seção central 

• Componentes do setor, quanto ao estado e à segurança de fixação; 

• Revestimento (tela ou metálico), quanto à deterioração, a empenos, a outras evidências de falhas, 
bem como a fixações inseguras ou defeituosas; 

• Estrutura interna (longarinas, nervuras e outros elementos), quanto a rachaduras, empenos e 
fixação; 

• Superfícies móveis, quanto a avarias ou defeitos evidentes, fixação imperfeita dos revestimentos 
e amplitude correta: 

✓ mecanismo de controle, quanto a liberdade de movimento, alinhamento e fixação; 

• Cabos de comando, quanto a esgarçamento, desgaste, passagem adequada pelas guias e polias 
e quanto a tensão correta. 

 
Inspeção no setor da empenagem 

• Superfícies fixas, quanto a avarias e defeitos evidentes e fixação adequada; 

• Superfícies móveis de controle, quanto a avarias ou defeitos evidentes, fixação adequada, 
entelagem frouxa ou chapa de revestimento empenado; 

• Revestimento da empenagem, quanto a desgastes, rasgos, deterioração ou deformação. 
 
Inspeção no setor do motor e da hélice 

• Seção do motor, quanto a evidência de vazamento de óleo, combustível ou fluido hidráulico e o 
motivo de tais vazamentos; 

• Escapamento do motor, quanto a rachaduras, defeitos e correta fixação; 

• Carenagens do motor, quanto a rachaduras, defeitos e correta instalação; 

• Setor da hélice, quanto a rachaduras, mossas, empenos e vazamento e óleo. 
 
Inspeção no setor de comunicação e navegação 

• Equipamentos rádio e eletrônico, quanto à instalação correta e fixação adequada; 

• Fiação e cablagens, quanto à disposição correta, fixação adequada e defeitos evidentes; 

• Ligação à mossa e à blindagem quanto a condições e instalação correta; 

• Antenas, quanto ao estado, fixação adequada e ligações corretas. 
 
 
Inspeção nos equipamentos diversos 

• Equipamentos de emergência e primeiros socorros, quanto ao estado geral e à armazenagem 
correta; 

• Paraquedas, salva-vidas e dispositivos de sinalização, quanto ao estado geral, ao tempo de 
validade e à armazenagem de acordo com as recomendações dos fabricantes. 

 
Inspeção no sistema de piloto automático 
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• Unidades do sistema piloto automático, quanto ao estado geral, à fixação adequada e ao 
funcionamento correto. 

 
Documentação da aeronave 

• Preenchimento da ficha de inspeção; 

• Lançamento da execução da inspeção no histórico (log book, cadernetas e fichas) da aeronave: 
✓ Lançamento, quando aplicável, das substituições efetuadas, anotando os números de 

série e as horas de funcionamento dos equipamentos; 

• Colocação das etiquetas adequadas nos equipamentos retirados, anotando o número de série e 
horas de funcionamento, bem como o motivo da retirada. 

 
Inspeção das partes da aeronave quanto a rachaduras, trincas, entre outras 

• Inspeção por partículas magnéticas: 
✓ inspeção por líquidos penetrantes; 
✓ inspeção por radiografia; 
✓ inspeção por ultrassom; 
✓ inspeção pelo processo eddy current. 

 
Manuseios de solo 

• Procedimentos; 

• Partida nos motores convencionais: 
✓ partida manual; 
✓ extinção de fogo no motor. 

• Partida nos motores turboélice: 
✓ procedimentos anteriores à partida; 
✓ procedimentos de partida. 

• Partida nos motores turbojato: 
✓ operação de pré-voo; 
✓ procedimentos de partida. 

 
Equipamentos de apoio 

• Unidades de força elétrica; 

• Unidades de força hidráulica; 

• Unidades de ar condicionado e de aquecimento; 

• Equipamento de pré-lubrificação. 
 
Equipamentos contra-fogo 

• Tipos de incêndio; 

• Extinção de incêndio; 

• Tipos de extintor versus agente extintor; 

• Verificação periódica dos extintores de incêndio; 

• Agentes extintores; 

• Marcas recomendadas para indicar a aplicabilidade do extintor; 

• Extintores para aeronaves: 
✓ extintores portáteis; 
✓ extintores de solo do tipo manual. 

 
Levantamento e abaixamento da aeronave pelos macacos 

• Procedimentos anteriores; 

• Levantamento da aeronave completa; 

• Levantamento apenas de uma das rodas da aeronave; 

• Abaixamento. 
 
Abastecimento de combustível nas aeronaves 

• Procedimentos de abastecimento de combustível; 

• Deveres da equipe durante o reabastecimento 

• Operações de reabastecimento: 

• Reabastecimento por pressão. 
 
Abastecimento de óleo nas aeronaves 
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• Procedimentos de abastecimento de óleo; 

• Operações de reabastecimento. 
 
Abastecimento de sistemas de oxigênio 

• Procedimentos de abastecimento do sistema de oxigênio; 

• Perigos do oxigênio – precauções. 
 
Ancoragem de aeronaves 

• Procedimento normal de ancoragem; 

• Pontos para amarração; 

• Cabo de ancoragem; 

• Cordas de amarração; 

• Correntes de amarração; 

• Ancoragem de aeronaves leves; 

• Segurança de aeronaves pesadas; 

• Ancoragem de aeronaves em condições de tempestade; 

• Segurança de aeronaves multimotoras; 

• Segurança de helicópteros; 

• Segurança de hidroavião e de aeronaves com esqui. 
 

Movimentação da aeronave 

• Reboque de aeronaves; 

• Sinais de táxi; 

• Taxiando a aeronave. 
 
Segurança na manutenção 

• Faixas de segurança; 

• Fios de força; 

• Sistema de ar comprimido; 

• Poças de óleo ou de graxa; 

• Montagem de pneus de aeronaves; 

• Soldagem. 
 
Operações em condições de neve ou gelo 

• Procedimento de retirada de neve ou de gelo de uma aeronave. 
 

Procedimentos com reboque motorizado para push Bach com aviões e helicópteros 

 

Como movimentar no hangar um helicóptero com trem de pouso tipo sky  

 

Levantando aeronaves de asas fixas e rotativas no macaco 

 

Sinalizações de solo no hangar, pátios e pistas 

 

GPU / fontes externas de partida e ar condicionado 

 

Carga horária (horas-aula) 

Teórica 40 
Prática em 
Laboratório* 

20 Total 60 horas-aula 

          * Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.10 do Plano de Curso. 

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

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste 
componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 

 

http://www.cpscetec.com.br/crt/
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C.17 – OFICINA DE SISTEMAS HIDRÁULICOS DE AERONAVES    

Função: Planejamento e Execução 

Atribuições e Responsabilidades  

• Interpretar procedimentos técnicos. 

• Realizar manutenção de sistemas hidráulicos. 

Valores e Atitudes 

• Incentivar atitudes de autonomia. 

• Estimular o respeito às normas estabelecidas. 

Competências Habilidades 

1. Remover componentes do sistema hidráulico 

de aeronaves. 

 

 

 

2. Descrever as operações de desmontagem, 

revisão, montagem e instalação, de acordo com 

as determinações dos fabricantes dos 

componentes e da aeronave. 

 

1.1 Identificar os tipos e as características dos fluidos 

hidráulicos. 

1.2 Identificar os tipos de sistemas hidráulicos e os 

equipamentos de teste. 

 

2.1 Identificar os procedimentos previstos pelos 

fabricantes para a remoção e a manutenção das 

unidades dos sistemas hidráulicos. 

2.2 Identificar os procedimentos previstos pelos 

fabricantes para instalação e inspeção das unidades 

dos sistemas hidráulicos. 

Bases Tecnológicas 

 

Fluidos hidráulicos 

• Fluidos hidráulicos: 

✓ problemas de armazenagem e de contaminação; 

✓ cuidados no manuseio. 

 

Circuitos hidráulicos básicos 

• Tipos de sistemas e operação; 

• Equipamentos de teste, tipo de bancada ou tipo portátil e fontes de acionamento. 

 

Manutenção das unidades de sistemas hidráulicos 

• Remoção, desmontagem, revisão e montagem das unidades do sistema hidráulico seguindo as 

determinações dos fabricantes: 

✓ reservatórios; bombas de força; bombas manuais; filtros; válvulas de corte, 

desconectoras, unidirecionais, de alívio, seletoras, lançadeiras; restritores; manômetros; 

acumuladores e reguladores de pressão; cilindros atuadores; motores hidráulicos; 

fusíveis hidráulicos; interruptores de pressão; tubulações e conexões; 

✓ pernas de força; amortecedores; mecanismo de recolhimento e de extensão normal e em 

emergência; sistema da roda do nariz ou bequilha; 

✓ rodas: rolamentos, pneus e câmaras de ar; 

✓ conjuntos de freio e unidades hidráulicas do sistema antiderrapante; 

✓ sistema de direção da roda do nariz; 

✓ sistemas de flapese de spoilers; 

✓ sistemas hidráulicos de acionamento das superfícies de comando: ailerons, profundores 

e leme de direção; 

✓ sistema hidráulico limpador de para-brisas; 

✓ sistema de piloto automático. 

• Instalação e inspeção das unidades seguindo as determinações dos fabricantes: 

✓ verificação de folgas; alinhamentos; regulagens; sangrias e pressões; 

✓ teste de recolhimento e de extensão do trem de pouso; 

✓ pesquisa e eliminação de panes do sistema hidráulico; 
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✓ preenchimentos de fichas, relatórios e etiquetas. 

 

Carga horária (horas-aula) 

Teórica 00 
Prática em 
Laboratório* 

20 Total 20 horas-aula 

          * Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.10 do Plano de Curso. 

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

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste 
componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 

 
  

http://www.cpscetec.com.br/crt/
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C.18 – INGLÊS INSTRUMENTAL III 

Função: Montagem de Argumentos e Elaboração de Textos 

Atribuições e Responsabilidades  

•  Interpretar procedimentos técnicos. 

Valores e Atitudes 

• Estimular a comunicação nas relações interpessoais. 

• Socializar os saberes. 

• Incentivar ações que promovam a cooperação. 

Competências Habilidades 

1. Interpretar textos técnicos escritos em 

inglês específico, usado na aviação. 

 

 

2. Traduzir manuais de manutenção de 

aeronaves. 

 

 

 

3. Traduzir e interpretar instruções técnicas 

de instalação e manutenção de 

equipamentos aeronáuticos. 

 

4. Interpretar discursos reconhecendo nos 

assuntos de manutenção as intenções e 

valores implícitos nas mensagens. 

1.1 Ler e comunicar-se oralmente e/ou por escrito com 

vocabulário específico da língua inglesa usado na 

manutenção de aeronaves. 

 

2.1 Selecionar formas de tradução mais adequadas 

para o uso de termos específicos. 

2.2 Comparar e relacionar informações contidas nos 

textos técnicos aeronáuticos. 

 

3.1 Utilizar corretamente os dicionários técnicos e 

glossários dos manuais de manutenção. 

3.2  

 

4.1 Ler e produzir textos como e-mails, relatórios de 

manutenção e correspondências. 

Bases Tecnológicas 

 

Listening: 

• Compreensão auditiva de instruções e relatos técnicos de manutenção de equipamentos 

aeronáuticos. 

 

Speaking: 

• Manifestação da opinião, debates e discussões sobre assuntos de manutenção de aeronaves. 

 

Reading: 

• Textos utilizados no cotidiano da oficina de manutenção de aeronaves. 

 

Writing: 

• Prática de produção de relatórios de trobleshooting. 

 

Carga horária (horas-aula) 

Teoria 40 
Prática em 

Laboratório* 
00 Total  40 Horas-aula 

         * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas 

às competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste 

componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 

 
 
  

http://www.cpscetec.com.br/crt/
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C.19 – OFICINA DE MONTAGEM E ALINHAMENTO DE AERONAVES 

Função: Planejamento e Execução 

Atribuições e Responsabilidades  

• Interpretar procedimentos técnicos. 

• Realizar manutenção em sistemas diversos. 

Valores e Atitudes 

• Fortalecer a persistência na resolução de situações-problema. 

• Estimular a comunicação nas relações interpessoais. 

Competências Habilidades 

1. Adotar os procedimentos de inspeção e 
reparo de aeronaves com revestimento 
metálico e de tecido. 
 
 
2. Definir os equipamentos e os procedimentos 
de verificação do alinhamento estrutural e da 
simetria de aeronave. 
 
3. Adotar os procedimentos de reparos, 
remoção de corrosão e tratamento de 
prevenção da corrosão. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Descrever os procedimentos de pesagem de 
aeronaves e de balanceamento com remoção 
ou instalação de lastros. 

1.1 Efetuar os procedimentos de reparos em estruturas 
e revestimentos metálicos de aviões pressurizados ou 
não. 
1.2 Remover corrosão de componentes de aviões. 
 
2.1 Identificar os procedimentos de verificação do 
alinhamento estrutural e a simetria de aviões. 
 
 
3.1 Efetuar a limpeza da aeronave utilizando os 
produtos recomendados pelo fabricante. 
3.2 Descrever as operações de pintura e acabamento 
em aeronaves. 
3.3 Inspecionar, quanto a danos e desgaste, os 
componentes do conjunto motor-transmissão-rotor e 
demais componentes da fuselagem, efetuando os 
reparos necessários. 
3.4 Utilizar os processos de remoção da corrosão. 
 
4.1 Identificar as condições de operação dos 
componentes. 
4.2 Executar os procedimentos de ajustagem dos 
comandos das superfícies de voo. 
4.3 Identificar os processos de pesagem e do 
balanceamento de aviões. 
4.4 Inspecionar os comandos de voo quanto ao 
sincronismo. 
4.5 Efetuar teste de motor, ajustagem e pesquisa de 
panes. 
4.6 Efetuar pesagem e balanceamento do helicóptero. 

Bases Tecnológicas 

 
Reparo dos componentes 

• Reparos em estruturas e revestimentos metálicos; reparos em revestimentos selados de aviões 
pressurizados; 

• Remoção de corrosão dos componentes do avião e tratamento de prevenção da corrosão; 

• Reparos em superfícies de comando com revestimento metálico e de tecido. 
 
Alinhamento: 

• Verificação do alinhamento do avião de acordo com o manual do fabricante: 
✓ alinhamento estrutural: ângulos de diedro e de incidência, estabilizadores, motores e 

simetria do avião. 
 
Acabamento e pintura de aviões e helicópteros 

• Limpeza da aeronave; 

• Mascaramento e pintura de partes da aeronave; 

• Polimento de plásticos e pequenos reparos em superfícies transparentes. 
 
Desmontagem de helicópteros 
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• Remoção dos componentes da fuselagem: motor, cone de cauda, portas, estabilizadores, trem 
de pouso, rotores e conjunto motor-transmissor-rotor: 

✓ inspeção dos componentes da fuselagem quanto à deformação, corrosão e desgaste. 
 
Reparos 

• Reparos em estruturas, revestimentos e superfícies de acrílico: 
✓ remoção de corrosão dos componentes e tratamento de prevenção da corrosão. 

 
Comandos de voo 

• Verificação das condições de operação de roldanas, guias e conectores de cabos, esticadores, 
ligações e articulações mecânicas, batentes; 

• Travamento dos comandos e das superfícies de comando na posição neutra; ajuste de tensão 
dos cabos; regulagem das hastes e batentes; verificação da amplitude e da sincronização de 
movimentos das superfícies de comando; 

• Rebalanceamento das superfícies que sofreram reparos. 
 
Pesagem e balanceamento 

• Pesagem e balanceamento do avião: 
✓ colocação ou remoção de lastro. 

 
Comandos de voo 

• Comandos de voo: inspeção e manutenção e sincronismo dos comandos. 
 
Testagem 

• Partida do motor, testes e ajustagens: 
✓ pesquisas de panes de motor e sistemas. 

 
Pesagem e balanceamento 

• Pesagem e balanceamento e colocação e remoção de lastros. 
 

Carga horária (horas-aula) 

Teórica 00 
Prática em 
Laboratório* 

20 Total 20 horas-aula 

          * Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.10 do Plano de Curso. 

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

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste 
componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 

 
 
 
  

http://www.cpscetec.com.br/crt/
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C.20 – OFICINA DE SISTEMA PNEUMÁTICO DE AERONAVES 

Função: Planejamento e Execução 

Atribuições e Responsabilidades  

• Interpretar procedimentos técnicos. 

• Realizar manutenção em sistemas diversos. 

• Trabalhar comprometido com a segurança de voo e das pessoas. 

Valores e Atitudes 

• Estimular a autoconfiança. 

• Incentivar comportamentos éticos. 

• Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações. 

Competências Habilidades 

1. Remover componentes do sistema 

pneumático de aeronaves. 

 

 

2. Avaliar as operações de desmontagem, 

revisão, montagem e instalação de acordo com 

as determinações dos fabricantes dos 

componentes e da aeronave. 

1.1 Aplicar os procedimentos previstos pelos 

fabricantes para remoção e manutenção das unidades 

dos sistemas pneumáticos. 

 

2.1 Executar as operações de manutenção e testes nos 

sistemas após a instalação dos componentes. 

2.2 Efetuar os procedimentos de manutenção dos 

componentes de sistemas de oxigênio. 

Bases Tecnológicas 

 

Componentes do sistema pneumático 

• Remoção, desmontagem, revisão e montagem dos componentes dos sistemas pneumáticos: 

✓ sistema pneumático em geral: compressores, bombas, válvulas, restritores, filtros, 

garrafas de ar, tubulações e conexões; 

✓ sistema de pressurização: compressores, válvulas de saída de fluxo, dutos de ar e 

conexões; 

✓ sistema de ar condicionado: aquecedores, trocadores de calor, válvulas, unidades do 

sistema de refrigeração 

 

Manutenção do sistema pneumático e subsistemas 

• Verificação do nível de óleo no compressor; 

• Limpeza do sistema para remoção de óleo e impurezas; 

• Teste de operação do condicionamento de ar; 

• Operações de manutenção do sistema de refrigeração a freon, de acordo com as determinações 

do fabricante. 

 

Sistemas de oxigênio 

• Manutenção dos componentes dos sistemas de oxigênio nos estados gasoso, líquido e sólido: 

✓ tubulações e conexões, válvulas, reguladores de pressão, indicadores de pressão e de 

fluxo, máscaras, conversores, geradores de oxigênio (velas) e reservatórios; 

✓ abastecimento do sistema de oxigênio; procedimentos de segurança e transporte de 

oxigênio; 

✓ testes de vazamento no sistema de oxigênio; 

✓ prevenção contra fogo e explosão do oxigênio.   

 

Carga horária (horas-aula) 

Teórica 00 
Prática em 
Laboratório* 

20 Total 20 horas-aula 

          * Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.10 do Plano de Curso. 
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          ** Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas 
às competências. Para este componente curricular está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste 
componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 

 
 
  

http://www.cpscetec.com.br/crt/
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4.7. Metodologia de Elaboração e Reelaboração Curricular e Público-alvo da 

Educação Profissional 

A cada novo paradigma legal da Educação Profissional e Tecnológica, o Centro Paula 

Souza executa as adequações cabíveis, desde o paradigma imediatamente anterior, da 

organização de cursos por área profissional, até a mais recente taxonomia de eixos 

tecnológicos do Ministério da Educação – MEC.  

 

Ao lado do atendimento à legislação (e de participação em consultas públicas, quando 

demandado pelos órgãos superiores, com o intuito de contribuir para as diretrizes e bases 

da Educação Profissional e Tecnológica), o desenvolvimento e o oferecimento de cursos 

técnicos em parceria com o setor produtivo/mercado de trabalho tem sido a principal diretriz 

do planejamento curricular da instituição.  

 

A metodologia atualmente utilizada pelo Grupo de Formulação e Análises Curriculares 

constitui-se primordialmente nas ações/processos descritos a seguir: 

1. Pesquisa dos perfis e atribuições profissionais na Classificação Brasileira de 

Ocupações – CBO – do Ministério do Trabalho e Emprego e, também, nas 

descrições de cargos do setor produtivo/mercado de trabalho, preferencialmente em 

parceria.  

2. Seleção de competências, de habilidades e de bases tecnológicas, de acordo com 

os perfis profissionais e com as atribuições.  

3. Consulta ao Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do MEC, para adequação da 

nomenclatura da habilitação, do perfil profissional, da descrição do mercado de 

trabalho, da infraestrutura recomendada e da possibilidade de temas a serem 

desenvolvidos.  

4. Estruturação de componentes curriculares e respectivas cargas horárias, de acordo 

com as funções do processo produtivo. Esses componentes curriculares são 

construídos a partir da descrição da função profissional subjacente à ideologia 

curricular, bem como pelas habilidades (capacidades práticas), pelas bases 

tecnológicas (referencial teórico) e pelas competências profissionais, a mobilização 

das diretrizes conceituais e das pragmáticas.  

5. Mapeamento e catalogação das titulações docentes necessárias para ministrar aulas 

em cada um dos componentes curriculares de todas as habilitações profissionais. 
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6.  Mapeamento e padronização da infraestrutura necessária para o oferecimento de 

cursos técnicos: laboratórios, equipamentos, instalações, mobiliário e bibliografia. 

7.  Estruturação dos planos de curso, documentos legais que organizam e ancoram os 

currículos na forma de planejamento pedagógico, de acordo com as legislações e 

fundamentações socioculturais, políticas e históricas, abrangendo justificativas, 

objetivos, perfil profissional e organização curricular, aproveitamento de 

experiências, de conhecimentos e avaliação da aprendizagem, bem como 

infraestrutura e pessoal docente, técnico e administrativo.  

8. Validação junto ao público interno (Unidades Escolares) e ao público externo 

(Mercado de Trabalho/Setor Produtivo) dos currículos desenvolvidos. 

9. Estruturação e desenvolvimento de turma-piloto para cursos cujos currículos são 

totalmente inéditos na instituição e para cursos não contemplados pelo MEC, em seu 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.  

10. Capacitação docente e administrativa na área de Currículo Escolar.  

11. Pesquisa e publicação na área de Currículo Escolar.  

O público-alvo da produção curricular em Educação Profissional e Tecnológica constitui-se 

nos trabalhadores de diferentes arranjos produtivos e níveis de escolarização, que precisam 

ampliar sua formação profissional, bem como em pessoas que iniciam ou que desejam 

migrar para outras áreas de atuação profissional.  

 

 

4.8. Enfoque Pedagógico 

Constituindo-se em meio para guiar a prática pedagógica, o currículo organizado a partir de 

competências será direcionado para a construção da aprendizagem do aluno enquanto 

sujeito do seu próprio desenvolvimento. Para tanto, a organização do processo de 

aprendizagem privilegiará a definição de objetivos de aprendizagem, e/ou questões 

geradoras que orientam e estimulam a investigação, o pensamento e as ações, assim como 

a solução de problemas. 

 

Dessa forma, a problematização e a interdisciplinaridade, a contextualização e os 

ambientes de formação se constituem ferramentas básicas para a construção das 

habilidades, atitudes e informações relacionadas às competências requeridas. 

 

4.8.1. Fortalecimento das competências relativas ao Empreendedorismo 
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Atualmente, dos cursos existentes (98 Habilitações Profissionais – modalidade 

concomitante ou subsequente ao Ensino Médio, dessas, 37 Habilitações Profissionais 

oferecidas na forma Integrada ao Ensino Médio, 33 Especializações Técnicas e 5 cursos 

de Formação Inicial e Continuada), aproximadamente 50% (cinquenta por cento) abordam 

transversalmente o tema “Empreendedorismo” ou apresentam explícito o componente 

curricular “Empreendedorismo” na respectiva matriz curricular.  

As ações do Grupo de Formulação e Análises Curriculares (Gfac) visam ampliar o tema, de 

maneira transversal. O referente projeto, que teve início em janeiro de 2014, desenvolve a 

proposta de inclusão do tema “Empreendedorismo” nos cursos em 

formulação/reformulação de todos os Eixos Tecnológicos. O contexto da proposta tem 

como foco o desenvolvimento de competências empreendedoras, que são de extrema 

importância para a formação do profissional contemporâneo. Assim, um conjunto de dez 

competências empreendedoras passa a fazer parte dos Planos de Curso, alinhadas com 

as habilidades e com as bases tecnológicas pertinentes aos componentes de foco 

comportamental, pragmático ou de planejamento. São elas:  

1. Resolver problemas novos, partindo do uso consciente de ferramentas de gestão e 

da criatividade.  

2. Comunicar ideias com clareza e objetividade, utilizando instrumental que otimize a 

comunicação.  

3. Tomar decisões, mobilizando as bases tecnológicas para a construção da 

competência geral de análise da situação-problema.  

4. Demonstrar iniciativa, antecipando os movimentos, ações e consequências dos 

acontecimentos do entorno.  

5. Desenvolver a ação criativa, fazendo uso de visão sistêmica, conectando saberes e 

buscando soluções eficazes.  

6. Desenvolver autonomia intelectual, encontrando caminhos alternativos para atingir 

metas de modo analítico e estratégico e em alinhamento com o meio produtivo.  

7. Representar as regras de convivência democrática, atuando em grupo e interagindo 

com a diversidade social, buscando mensurar o impacto de suas ações na esfera 

social, e não apenas na esfera econômica.  

8. Desenvolver e demonstrar visão estratégica, considerando os fatores envolvidos em 

cada questão e as metas pretendidas pelo setor produtivo em que se vê inserido.  

9. Analisar aspectos positivos e aspectos negativos de cada decisão.  
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10. Planejar e estruturar ações empreendedoras com o objetivo de aprimorar a relação 

custo-benefício, criando estrutura estável e durável, em termos de trabalho e 

sustentabilidade econômica.  

Como suporte ao desenvolvimento dessas competências, o projeto Empreendedorismo no 

Gfac implementa e capacita os docentes no uso de um conjunto de metodologias e 

ferramentas, praticadas pelos mercados atuais, como Design Thinking, Business Model 

Generation (BMG), Mapa de Empatia, Análise SWOT – Strengths, Weaknesses 

Opportunities and Threats (FOFA – Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) – e 

outras, que estruturam o planejamento, a visão sistêmica, a integração social, a tomada de 

decisão e a autoavaliação dos alunos, permitindo aos docentes avaliarem, junto com os 

discentes, o processo de resolução de problemas, e não apenas respostas “corretas”.  

O Grupo de Formulação e Análises Curriculares (Gfac) contempla os cursos elaborados e 

atualizados com uma abordagem temática do Empreendedorismo. Embora em alguns 

cursos o Empreendedorismo apareça em forma de componente, todos os cursos 

apresentam competências e atribuições gerais voltadas para a ação empreendedora 

adequada ao contexto de cada perfil profissional. Essas atribuições e competências gerais 

são desenvolvidas transversalmente em componentes específicos dos cursos, a partir do 

desenvolvimento de competências e de habilidades que contribuem para o 

desenvolvimento do perfil empreendedor. Além dos componentes de Planejamento do 

Trabalho de Conclusão de Curso (PTCC) e Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de 

Curso (DTCC), outros componentes presentes nos cursos também apresentam abordagem 

do tema Empreendedorismo, por comportarem competências e habilidades que contribuem 

para a formação integral do perfil técnico e empreendedor. 

 

4.8.2. Fortalecimento das competências relativas à Língua Inglesa e a Comunicação 

Profissional em Língua Estrangeira 

O Centro Paula Souza tem como uma de suas diretrizes a apreensão e a difusão do 

conhecimento globalizado, o que se dá, em grande medida, pela língua inglesa, com todos 

os conhecimentos e princípios técnicos e tecnológicos subjacentes.  

O ensino da Língua Inglesa, no que concerne à Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio, pauta-se no desenvolvimento de competências, de habilidades e de bases 

tecnológicas voltadas à comunicação profissional de cada área de atuação, de acordo com 

os conceitos e termos técnicos e científicos empregados.  
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São desenvolvidas habilidades linguísticas que envolvem a recepção e a produção da 

língua, com ênfase na interpretação de texto e na produção de alguns gêneros simples 

relacionados à comunicação de cada profissão, respeitando a atuação do profissional 

técnico, que pode ser expressada nos contextos de atendimento ao público, elaboração de 

artigos, documentações técnicas e apresentações orais, entrevistas, interpretação e 

produção de textos de vários níveis de complexidade.  

Nos cursos técnicos, a Língua Inglesa é trabalhada no componente curricular Inglês 

Instrumental (Inglês para Finalidades Específicas) e também no componente Língua 

Estrangeira Moderna – Inglês (que inclui comunicação profissional). 

 

4.8.3. Fortalecimento das competências relativas à Língua Portuguesa e à Comunicação 

Profissional em Língua Materna 

Nos cursos técnicos, a Língua Portuguesa é trabalhada nos componentes curriculares 

Linguagem, Trabalho e Tecnologia e Língua Portuguesa, Literatura e Comunicação 

Profissional, além das especificidades de algumas habilitações.  

As competências-chave de analisar, interpretar e produzir textos técnicos das diversas 

áreas profissionais são desenvolvidas nesses componentes, de acordo com as respectivas 

terminologias técnicas e científicas, nas modalidades oral e escrita de comunicação, 

visando à elaboração de gêneros textuais como cartas comerciais e oficiais, relatórios 

técnicos, memoriais, comunicados, protocolos, entre outros gêneros, considerando as 

características de cada área de atuação. 

 

4.8.4. Fortalecimento das competências relativas à Matemática 

Nos currículos das habilitações profissionais técnicas ofertadas na forma integrada ao 

Ensino Médio, a Matemática, que se constitui em uma área de Conhecimento Autônoma na 

Formação Geral no Brasil, como componente curricular, teve sua representatividade 

aumentada, com ênfase no desenvolvido das seguintes competências-chave, ao longo de 

três séries: “Interpretar, na forma oral e escrita, símbolos, códigos, nomenclaturas, 

instrumentos de medição e de cálculo para representar dados, fazer estimativas e elaborar 

hipóteses”; “Analisar regularidades em situações semelhantes para estabelecer regras e 

propriedades.”; “Analisar identidades ou invariantes que impõem condições para resolução 

de situações-problema.”; “Interpretar textos e informações da Ciência e da Tecnologia 

relacionados à Matemática e veiculados em diferentes meios.”; “Avaliar o caráter ético do 

conhecimento matemático e aplicá-lo em situações reais”; “Elaborar hipóteses recorrendo 
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a modelos, esboços, fatos conhecidos, relações e propriedades”; “Analisar a Matemática 

como ciência autônoma, que investiga relações, formas e eventos e desenvolve maneiras 

próprias de descrever e interpretar o mundo”.  

Pretende-se, em última instância, com esse fortalecimento do ensino da Matemática, 

desenvolver as capacidades práticas de utilizar o conhecimento matemático como apoio 

para avaliar as aplicações tecnológicas dos diferentes campos científicos e também de 

identificar recursos matemáticos, instrumentos e procedimentos para posicionar-se e 

argumentar sobre questões de interesse da comunidade.  

Dessa maneira, a Matemática atende aos macro-objetivos de comunicação no mundo 

profissional e no mundo social, seja no percurso da cognição, seja na manifestação da 

expressão em relação aos fatos técnicos, científicos e também cotidianos. 

 

4.8.5. Fortalecimento das competências relativas à Informática 

Nos cursos técnicos, a Informática é trabalhada no componente curricular Aplicativos 

Informatizados, e em outros componentes que requerem especificidades para a utilização 

de softwares e hardwares. 

Sinteticamente, são desenvolvidas as competências-chave de seleção e utilização de 

sistemas operacionais, softwares, aplicativos, plataformas de desenvolvimento de websites 

ou blogs, além de redes sociais para publicação de conteúdo na internet pertinentes a cada 

área de atuação. 

 

4.8.6. Fortalecimento das competências relativas à Ética e Cidadania Organizacional 

Nos cursos técnicos, a ética e a cidadania são trabalhadas no componente curricular Ética 

e Cidadania Organizacional. 

Dentre as competências-chave, destacam-se a análise e a utilização do Código de Defesa 

do Consumidor, da Legislação Trabalhista, dos Regulamentos e Regras Organizacionais e 

dos Procedimentos para a Promoção da Imagem Organizacional.  

São desenvolvidas habilidades que direcionam à identificação e utilização do código de 

ética da respectiva profissão, ao trabalho em equipe, ao respeito às diversidades e aos 

direitos humanos.  

Com o referido componente, objetiva-se estimular práticas de responsabilidade social e de 

sustentabilidade na formação profissional e ética do cidadão. 

 



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

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

CNPJ: 62823257/0001-09 273 
Página nº 138 

4.8.7. Fortalecimento das competências pessoais, dos valores e das atitudes na conduta 

profissional 

Na prática histórica de planejamento curricular das habilitações profissionais técnicas de 

nível médio do Centro Paula Souza, as competências pessoais, os valores e as atitudes na 

conduta profissional estão sendo gradualmente fortalecidos e expressos, cada vez mais 

explicitamente, na redação dos componentes curriculares.  

Concebemos as competências pessoais como capacidades teórico-práticas e 

comportamentais de um profissional técnico de uma área profissional ou eixo tecnológico, 

direcionadas ao convívio nos ambientes laborais, ao trabalho em equipe, à comunicação e 

interação, à pesquisa, melhoria e atualização contínuas, à conduta ética, e às boas práticas 

no ambiente organizacional.  

Quanto aos valores e atitudes, definimos como uma macroclasse, que se constitui em um 

conjunto de princípios que direcionam a conduta ética de um profissional técnico no mundo 

do trabalho e na vida social, para o alcance do qual estão envolvidos todos os atores, 

ambientes, relações e subprocessos do ensino e da aprendizagem (alunos, professores, 

grupo familiar dos alunos, funcionários administrativos, entorno na comunidade escolar, 

organizados em ambientes didáticos e também fora deles, com o estabelecimento de 

relações intra, extra e transescolares, para a mediação e o alcance do conhecimento 

aplicável na atuação profissional, fim e meta primordial da Educação Profissional e 

Tecnológica).  

Dessa forma, na orientação curricular do Centro Paula Souza para os cursos técnicos, não 

somente as competências e habilidades profissionais são o foco, mas também as 

competências individuais que levam a uma otimização da organização coletiva. Sob esse 

ponto de vista, há uma aproximação entre o sentido mais psicológico ou individualizante de 

competência, paralelamente (e conjuntamente) ao sentido mais prático e demonstrável de 

desempenho, que aproxima, sim, as competências às atribuições ou atividades de um 

cargo ou função, mas não as reduz à execução ou ao direcionamento excludente do 

conhecimento a uma ou outra “prática de mercado”, como querem algumas teorias e 

algumas críticas.  

A capacidade de demonstrar as competências e fazê-las úteis a uma sociedade, a nosso 

ver, não limita, mas sim amplia as habilidades sociais e críticas dos indivíduos em seu papel 

de profissional, que não é o único papel de um ser na sociedade, obviamente, bem como 

amplia a atuação do professor e das sistemáticas educativas, no que concerne a um ensino 

significativo, avaliável e a serviço da sociedade. 
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4.8.8. Fortalecimento das competências relativas à elaboração de projetos e solução de 

problemas do mundo do trabalho          

No Centro Paula Souza, a valorização dos aspectos culturais no currículo é manifestada na 

Educação por Projetos, na organização da Feira Tecnológica do Centro Paula Souza (com 

projetos interdisciplinares), nos trabalhos de conclusão de curso obrigatórios, no 

aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores e na própria educação por 

competências profissionais, cuja ênfase é a atuação profissional para a solução de 

problemas reais do mundo do trabalho e da vida do cidadão, ancorada histórica, social e 

politicamente, ou seja, contextualizada, com vistas à eficiência e à eficácia da Educação 

Escolar e ao desenvolvimento da autonomia do educando. A cultura é o fator comum entre 

sociedade, ideologia, História e conhecimento. 

A partir de 2015, uma crescente atenção foi dada ao desenvolvimento dos professores 

orientadores de projetos, assim como aos professores avaliadores. 

O ambiente virtual possibilita ao professor acesso a ferramentas de desenvolvimento de 

Design de Projetos (modelo baseado no Design Thinking) e a critérios relativos à Economia 

Criativa, com um passo a passo sobre os objetivos, metodologias, desenvolvimento e 

outros itens importantes na estruturação não somente da pesquisa, mas na conclusão do 

projeto. 

Ainda em relação aos professores orientadores, além das ferramentas do Design de 

Projetos e Economia Criativa, trabalhamos o contexto da avaliação por competências e das 

ferramentas e etapas de avaliação que constitui os Critérios de Avaliação utilizados para a 

Feteps. 

Em todos os cursos técnicos são desenvolvidos projetos interdisciplinares, a exemplo do 

trabalho de conclusão de curso (TCC), componente curricular obrigatório nos currículos das 

habilitações profissionais, destinado a desenvolver as competências-chave da pesquisa, 

análise e utilização de informações coletadas a partir de pesquisas bibliográficas e de 

pesquisas de campo, com o objetivo de propor soluções para os problemas relacionados a 

cada área de atuação. Na elaboração dos trabalhos de conclusão de curso, os alunos 

passam por duas fases, planejamento e desenvolvimento, com aplicação de 

conhecimentos de legislação, elaboração de instrumentos de pesquisa, estudos 

mercadológicos, elaboração de experimentos e de protótipos, além da sistematização 

monográfica e documentação dos projetos. 
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Em 2016, houve a 10ª edição da Feteps, na qual foram expostos 210 projetos de Etecs e 

Fatecs, 6 projetos de outros países (Chile, Colômbia, México, Peru) e 3 de instituições do 

Amazonas, organizados nos eixos temáticos: Artes, Cultura e Design, Gestão e Ciências 

Econômicas, Ciências Biológicas e Agrárias, Informática e Ciências da Computação, 

Tecnologia Industrial Mecânica, Tecnologia Industrial Elétrica, Saúde e Segurança, 

Tecnologia Química dos Alimentos, da Agroindústria e da Bioenergia, Infraestrutura, 

Hospitalidade e Lazer. Nesta oportunidade, foram premiados projetos relacionados à 

inclusão de pessoas com deficiência, economia criativa, além daqueles desenvolvidos 

pelas unidades escolares voltados a ações sociais. 

 

4.8.9. Fortalecimento das competências relacionadas a Gestão de Energia, Eficiência 

Energética e Energias Renováveis 

Os temas “gestão de energia” “eficiência energética” e “energias renováveis” são 

desenvolvidos em cursos técnicos do Centro Paula Souza visando a competências-chave 

relacionadas à interpretação e aplicação da legislação e das normas técnicas referentes ao 

fornecimento, à qualidade e à eficiência de energia e impactos ambientais; elaboração de 

planos de uso racional e de conservação de energia; instalação e manutenção de 

equipamentos dos respectivos sistemas.  

Esses temas são recorrentes em habilitações profissionais dos eixos tecnológicos de 

Controle e Processos Industriais e Produção Industrial. 

 

4.8.10. Fortalecimento das competências relacionadas a Saúde e Segurança do Trabalho 

e Meio Ambiente 

Em nosso país, a legislação sobre Segurança do trabalho é bastante abrangente, composta 

por Normas Regulamentadoras – NRs, leis complementares, como portarias e decretos, e 

também convenções da Organização Internacional do Trabalho, ratificadas pelo Brasil. 

Ainda assim, registra-se uma alta taxa de doenças e acidentes do trabalho. Os riscos estão 

presentes em todos os ambientes laborais, nas mais diversas áreas de atuação do 

trabalhador. A incorporação das boas práticas de gestão da Saúde e Segurança no 

Trabalho contribui para a proteção contra os riscos presentes no ambiente laboral, 

prevenindo acidentes e doenças, diminuindo prejuízos, além de promover a melhoria 

contínua dos ambientes de trabalho e da qualidade de vida dos trabalhadores. Assim, o 

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, instituição responsável pela maior 

parcela da Educação Profissional no Estado de São Paulo, considerando estes fatores, que 
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são de extrema importância para a formação e desempenho do futuro profissional, propõe 

desenvolver em todas as habilitações profissionais técnicas competências-chave 

relacionadas à análise e aplicação da legislação, das normas técnicas e de procedimentos 

referentes à identificação de riscos e prevenção de acidentes e doenças do trabalho e de 

impactos ambientais,  

 

4.8.11. Padronização da infraestrutura, softwares e bibliografia para oferecimento de cursos 

técnicos 

Desde 2008, a Unidade do Ensino Médio e Técnico desenvolve o projeto de Padronização 

de Laboratórios, que surgiu da necessidade de estabelecimento de um padrão de 

informações referentes ao tipo e à quantidade de instalações e de equipamentos 

necessários ao oferecimento das habilitações profissionais e do ensino médio no Centro 

Paula Souza.  

São reunidas equipes de especialistas, que partem dos Referenciais Curriculares da 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de pesquisas e contatos com o setor 

produtivo.  

Os objetivos principais são definir padrões de laboratórios (quanto a espaços físicos e 

equipamentos), para os novos cursos elaborados pelas equipes de professores 

especialistas do Laboratório de Currículos.  

Em 2017, estão sendo desenvolvidos 28 projetos de Padronização, relacionados aos eixos 

tecnológicos: Recursos Naturais; Produção Cultural e Design; Controle e Processos 

Industrias; Turismo, Hospitalidade e Lazer; Ambiente e Saúde.  

Os resultados esperados para o projeto em 2017 são:  

• Produção da documentação necessária à Padronização de Laboratórios:  

✓ documento completo: contempla a descrição completa dos equipamentos, 

mobiliário, acessórios e softwares de acordo com o sistema BEC /SIAFISICO e itens 

de consumo e suas quantidades, bem como a descrição e elaboração dos leiautes 

dos espaços físicos; 

✓ documento resumido: contempla informações básicas como identificação do 

equipamento, mobiliários e acessórios, softwares e suas quantidades, leiautes e 

possibilidades de compartilhamento dos laboratórios na unidade com várias 

habilitações profissionais. 
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• Subsidiar os setores da Administração Central e Etecs, no que se refere à 

implantação de novas unidades e novos cursos, utilizando-se como subsídio a 

documentação produzida pela Padronização de Laboratórios. 

• Atualização da publicação eletrônica – site, divulgação da publicação resumida e 

documento completo. 

 

4.8.12. Catalogação da Titulação Docente dos professores habilitados a ministrar aulas 

nos componentes curriculares dos cursos técnicos 

Desde 2008, a Unidade do Ensino Médio e Técnico desenvolve o projeto de catalogação 

da titulação docente dos professores habilitados a ministrar aulas nos componentes 

curriculares dos cursos técnicos, que resulta no Catálogo de Requisitos de Titulação para 

Docência (CRT).  

O CRT tem por competência estabelecer, para cada componente curricular, a titulação dos 

docentes que os habilita a ministrá-los e, por consequência, disciplinar os concursos 

públicos para ingresso na carreira docente, bem como o processo de atribuição de aulas. 

Este novo formato foi estruturado e disponibilizado para consulta na forma de site, 

contemplando as bases de busca: “Titulações” (diplomas de graduação dos professores); 

“Habilitações” (cursos técnicos) e “Componentes Curriculares”.  

O CRT é atualizado semestralmente, disponibilizado eletronicamente nos meses de julho e 

de dezembro, na página da Unidade do Ensino Médio e Técnico e, excepcionalmente, em 

outra época, em arquivo separado, no mesmo espaço, nos casos em que houver 

necessidade, interesse da Instituição ou alteração da legislação.  

O gerenciamento do CRT requer, além do monitoramento do site, o atendimento ao público 

docente externo ao Centro Paula Souza e também a orientação a docentes e gestores da 

Instituição nos momentos de atribuição de aulas e abertura de concursos e processos 

seletivos. Visa-se com esses procedimentos, ligados diretamente à carreira docente do 

Centro Paula Souza, à constituição de instrumento de regulação que apresente 

imparcialidade dos processos (todos os cursos são cadastrados), a transparência das 

ações institucionais (possibilidade de consulta via internet sem necessidade de senha - site 

aberto), a disposição de diálogo da instituição (sistema de contato com público externo) e 

a renovação constante, com a possibilidade de solicitação de análise e inclusão de 

titulações de quaisquer interessados, da comunidade externa ou da comunidade interna do 

Centro Paula Souza. 
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4.10. Prática Profissional 

A Prática Profissional será desenvolvida em laboratórios da Unidade Escolar e nas 

empresas representantes do setor produtivo, se necessário, e/ou estabelecido em 

convênios ou acordos de cooperação. 

 

A prática será incluída na carga horária da Habilitação Profissional e não está desvinculada 

da teoria, pois constitui e organiza o currículo. Estudos de caso, visitas técnicas, 

conhecimento de mercado e das empresas, pesquisas, relatórios, trabalhos individuais e 

trabalhos em equipes serão procedimentos pedagógicos desenvolvidos ao longo do curso. 

 

O tempo necessário e a forma como será desenvolvida a Prática Profissional realizada na 

escola e/ou nas empresas ficarão explicitados na proposta pedagógica da Unidade Escolar 

e no plano de trabalho dos docentes. 

 

Todos os componentes curriculares preveem a prática, juntamente com os conhecimentos 

teóricos, visto que as competências constituem-se na mobilização e na aplicação das 

habilidades (práticas) e de fundamentação teórica, técnica, científica, tecnológica (bases 

tecnológicas).  

 

Os componentes curriculares, organizados por competências, trazem explícitas as 

habilidades a serem desenvolvidas, relacionadas (inclusive numericamente a cada 

competência), bem como o aparato teórico, que subsidia o desenvolvimento de 

competências e de habilidades. 

 

A explicitação da carga horária "prática" no campo específico de cada componente 

curricular, no final de cada quadro, em que há a divisão entre "Teórica" e "prática" é uma 

distinção puramente metodológica, que visa direcionar o processo de divisão de classes 

em turmas (distribuição da quantidade de alunos, em duas ou mais turmas, quando da 

necessidade de utilizar outros espaços além dos espaços convencionais da sala de aula, 

como laboratórios, campos de estágio, empresas, áreas de atendimento de Saúde, 

indústrias, fábricas entre outras possibilidades, nas ocasiões em que esses espaços não 

comportarem o número total de alunos da classe, sendo, então, necessário distribuir a 

classe, dividindo-a em turmas). 



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

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

CNPJ: 62823257/0001-09 273 
Página nº 144 

 

Assim, todos os componentes desenvolvem práticas, o que pode ser constatado pela 

própria existência da coluna ‘habilidades', mas será evidenciada a carga horária “prática” 

quando se tratar da necessidade de utilização de espaços diferenciados de ensino-

aprendizagem, além da sala de aula, espaços esses que podem demandar a divisão de 

classes em turmas, por não acomodarem todos os alunos de uma turma convencional. 

 

Dessa forma, um componente que venha a ter sua carga horária explicitada como 100% 

teórica não deixa de desenvolver práticas - apenas significa que essas práticas não 

demandam espaços diferenciados nem a divisão de classes em turmas. 

 

Cada caso de divisão de classes em turmas será avaliado de acordo com suas 

peculiaridades; cada Unidade Escolar deve seguir os trâmites e orientações estabelecidos 

pela Unidade do Ensino Médio e Técnico para obter a divisão de classes em turmas. 

 

 

4.11. Estágio Supervisionado 

A Habilitação Profissional de TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE AERONAVES EM 

CÉLULA não exige o cumprimento de estágio supervisionado em sua organização 

curricular, contando com aproximadamente 520 horas-aula de práticas profissionais, que 

poderão ser desenvolvidas integralmente na escola e/ou em empresas da região. Essas 

práticas ocorrerão com a utilização de procedimentos didáticos como simulações, 

experiências, ensaios e demais técnicas de ensino que permitam a vivência dos alunos em 

situações próximas à realidade do setor produtivo. O trabalho com projetos, estudos de 

caso, visitas técnicas monitoradas, pesquisas de campo e aulas práticas em laboratórios 

devem garantir o desenvolvimento de competências específicas da área de formação. 

O aluno, a seu critério, poderá realizar estágio supervisionado, não sendo, no entanto, 

condição para a conclusão do curso. Quando realizado, as horas efetivamente cumpridas 

deverão constar do Histórico Escolar do aluno. A escola acompanhará as atividades de 

estágio, cuja sistemática será definida em um Plano de Estágio Supervisionado 

devidamente incorporado ao Projeto Pedagógico da Unidade Escolar. O Plano de Estágio 

Supervisionado deverá prever os seguintes registros: 

• sistemática de acompanhamento, controle e avaliação; 

• justificativa; 

• metodologias; 
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• objetivos; 

• identificação do responsável pela Orientação de Estágio; 

• definição de possíveis campos/áreas para realização de estágios. 

O estágio somente poderá ser realizado de maneira concomitante com o curso, ou seja, ao 

aluno será permitido realizar estágio apenas enquanto estiver regularmente matriculado. 

Após a conclusão de todos os componentes curriculares será vedada a realização de 

estágio supervisionado. 

 

 

4.12. Novas Organizações Curriculares 

O Plano de Curso propõe a organização curricular estruturada em 03 módulos, com um 

total de 1200 horas ou 1500 horas-aula. 

A Unidade Escolar, para dar atendimento às demandas individuais, sociais e do setor 

produtivo, poderá propor nova organização curricular, alterando o número de módulos, 

distribuição das aulas e dos componentes curriculares, desde que aprovada pelos 

Departamentos Grupo de Formulação e Análises Curriculares e Grupo de Supervisão 

Educacional – Cetec – Ceeteps.  A organização curricular proposta levará em conta, 

contudo, o perfil de conclusão da habilitação, da qualificação e a carga horária prevista para 

a habilitação. 

A nova organização curricular proposta entrará em vigor após a homologação pelo Órgão 

de Supervisão Educacional do Ceeteps. 

 

 

4.13. Glossário Temático do Grupo de Formulação e Análises Curriculares (Gfac): 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

Apresentamos um glossário temático, com alguns termos relacionados à área de currículo 

em Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

 

4.13.1. Currículo de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

Esquema teórico-metodológico que direciona o planejamento, a sistematização e o 

desenvolvimento de perfis profissionais, atribuições, atividades, competências, habilidades, 

bases tecnológicas, valores e conhecimentos, organizados em componentes curriculares e 

por eixo tecnológico/área de conhecimento, a fim de atender a objetivos de Formação 

Profissional de Nível Médio, de acordo com as funções do mercado de trabalho e dos 
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processos produtivos e gerenciais, bem como as demandas sociopolíticas e culturais, as 

relações e atores sociais da escola. 

 

4.13.2. Currículo oculto em Educação Profissional e Tecnológica 

Processo e produto decorrentes da execução do currículo idealizado, frutos da interação 

entre os atores sociais envolvidos nos processos de ensino e de aprendizagem, que 

transcende e modifica as etapas de planejamento curricular, a partir de um conjunto de 

valores, crenças, hábitos, atitudes e práticas de uma comunidade, de uma região, em um 

contexto sócio-histórico, político e cultural e ideológico. 

  

4.13.3. Perfil profissional 

Descrição sumária das atribuições, atividades e das competências de um profissional de 

uma área técnica, no exercício de um determinado cargo ou ocupação. 

Tem fundamentação no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos do MEC – CNCT – 

(http://pronatec.mec.gov.br/cnct), na descrição sumária das famílias ocupacionais do 

Ministério do Trabalho e a descrição de cargos e funções de instituições públicas e 

privadas. 

  

4.13.4. Competências profissionais 

Capacidades teórico-práticas e comportamentais de um profissional técnico de uma área 

profissional ou eixo tecnológico, direcionadas à solução de problemas do mundo do 

trabalho, ligados a processos produtivos e gerenciais, em determinados cargos, funções ou 

de modo autônomo. 

Apresentamos, a seguir, uma relação de verbos que, organizados em categorias 

conceituais, exprimem ações e capacidades, representando linguisticamente os conceitos 

relacionados às competências profissionais:  

• Categoria conceitual - Analisar: 

✓ interpretar, contextualizar, descrever, desenvolver conexões, estabelecer 

relações,  confrontar, refletir, discernir, distinguir, detectar, apreciar, entender, 

compreender, associar, correlacionar, articular conhecimento, comparar, 

situar. 

• Categoria conceitual - Analisar/pesquisar: 

✓ identificar, procurar, investigar, solucionar, distinguir, escolher, obter 

informações. 

http://pronatec.mec.gov.br/cnct
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• Categoria conceitual - Analisar/projetar: 

✓ formular hipóteses, propor soluções, conceber, desenvolver modelo, elaborar 

estratégia, construir situação-problema. 

• Categoria conceitual - Analisar/executar: 

✓ utilizar, exprimir-se, produzir, representar, realizar, traduzir, expressar-se, 

experimentar, acionar, agir, apresentar, selecionar, aplicar, sistematizar, 

equacionar, elaborar, classificar, organizar, relacionar, quantificar, 

transcrever, validar, construir. 

• Categoria conceitual - Analisar/avaliar: 

✓ criticar, diagnosticar, emitir juízo de valor, discriminar. 

  

4.13.5. Competências gerais 

Competências profissionais relativas a um eixo tecnológico ou área profissional, 

relacionadas ao desenvolvimento de atribuições e atividades de um cargo ou função, ou de 

um conjunto de cargos/funções. 

  

4.13.6. Competências pessoais 

Capacidades teórico-práticas e comportamentais de um profissional técnico de uma área 

profissional ou eixo tecnológico, direcionadas ao convívio nos ambientes laborais, ao 

trabalho em equipe, à comunicação e interação, à pesquisa, melhoria e atualização 

contínuas, à conduta ética, e às boas práticas no ambiente organizacional. 

  

4.13.7. Atribuições e responsabilidades 

Conjunto de responsabilidades, atividades e atitudes relativas ao perfil do profissional 

técnico no exercício de um cargo, função ou em trabalho autônomo. 

 

4.13.7.1 Atribuições empreendedoras 

São atribuições relacionadas ao desenvolvimento de capacidades pessoais gerais 

orientadas para o desempenho de ações empreendedoras. As atribuições empreendedoras 

se manifestam em aspectos do chamado empreendedorismo interno – ou 

intraempreendedorismo, particularidades voltadas ao desempenho e diferencial profissional 

no mercado de trabalho, e aspectos do empreendedorismo externo, aqueles voltados para 

a abertura de empresas e desenvolvimento de negócios. As ações empreendedoras são 

organizadas pela classificação funcional – Planejamento, Execução e Controle – e atuam 
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nos quatro campos do perfil empreendedor: Ações comportamentais e atitudinais, Ações 

de análise e planejamento, Ações de liderança e integração social e Ações de criatividade 

e inovação. As atribuições empreendedoras são circunscritas nos limites de atuação do 

perfil técnico de cada formação profissional. 

  

4.13.8.  Áreas de atividades 

Campos de atuação do profissional, expressos pelo detalhamento de atividades relativas a 

determinado cargo ou função na cadeia produtiva e gerencial. 

As áreas de atividades inseridas no currículo são baseadas nas ocupações relacionadas 

ao curso, que podem ser acessadas pelo site da CBO: <http://www.mtecbo.gov.br>. 

   

4.13.9. Valores e atitudes 

Conjunto de princípios que direcionam a conduta ética de um profissional técnico no mundo 

do trabalho e na vida social, para o alcance do qual estão envolvidos todos os atores, 

ambientes, relações e subprocessos do ensino e da aprendizagem (alunos, professores, 

grupo familiar dos alunos, funcionários administrativos, entorno na comunidade escolar, 

organizados em ambientes didáticos e também fora deles, com o estabelecimento de 

relações intra, extra e transescolares, para a mediação e o alcance do conhecimento 

aplicável na atuação profissional, fim e meta primordial da Educação Profissional e 

Tecnológica)  

 

4.13.10. Componentes curriculares 

Divisões do currículo que organizam o desenvolvimento de temas afins. Compreendem 

atribuições, responsabilidades, atividades, competências, habilidades e bases tecnológicas 

– além de sugestões de metodologias de avaliação, de trabalhos interdisciplinares, de 

bibliografia de ferramentas de ensino aprendizagem – direcionadas a uma função produtiva. 

São elaborados com base nos temas apresentados no Catálogo Nacional dos Cursos 

Técnicos do MEC e de acordo com as funções produtivas do mundo do trabalho. 

Apresentam carga horária teórica e carga horária prática. 

Os componentes curriculares são planejados e relacionados a uma família de titulações 

docentes (Engenharias, Tecnologias, Ciências), para que somente profissionais habilitados 

possam ministrar as aulas. 

  

4.13.11. Componentes curriculares transversais 

http://www.mtecbo.gov.br/
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Componentes curriculares relacionados a temas e projetos interdisciplinares, relativos a 

ética e cidadania organizacional, empreendedorismo, uso de tecnologias informatizadas, 

comunicação profissional em língua materna e em línguas estrangeiras (como Inglês e 

Espanhol), com o uso das respectivas terminologias técnico-científicas, que bases 

científicas e tecnológicas das competências de planejamento e desenvolvimento de 

projetos, de modo colaborativo e empreendedor. 

Para instrumentalizar o aluno no cumprimento da jornada curricular e, principalmente, 

desenvolver competências diferenciadas de convívio no mundo trabalho, trabalho em 

equipe e empreendedoras, transformando-o num profissional capaz de agir de acordo com 

a ética profissional, de se expressar oralmente e por escrito, de operar recursos de 

informática, de valorizar o trabalho coletivo, de desenvolver postura profissional e de 

planejar, executar, e gerenciar projetos, são oferecidos os seguintes componentes 

curriculares nos cursos técnicos: 

• Aplicativos Informatizados; 

• Ética e Cidadania Organizacional; 

• Inglês Instrumental; 

• Espanhol; 

• Linguagem, Trabalho e Tecnologia; 

• Empreendedorismo; 

• Saúde e Segurança do Trabalho; 

• Planejamento e Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

  

4.13.12. Carga horária 

Segmento de tempo destinado ao desenvolvimento de componentes curriculares, 

abrangendo teoria e prática. 

A carga horária mínima é especificada, para cada habilitação profissional, no Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos do MEC, podendo ser de 800, 1000 ou 1200 (horas-relógio) 

de 60 minutos, a serem convertidas em horas-aula nas matrizes curriculares. 

As matrizes curriculares do Centro Paula Souza apresentam a carga horária em horas-aula, 

ao passo que o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos apresenta a carga horária em horas-

relógio. 

A carga horária prática será desenvolvida nos laboratórios e oficinas da Unidade Escolar, 

além de visitas técnicas e empresas/instituições, e será incluída na carga horária da 

Habilitação Profissional, porém não está desvinculada da teoria: constitui e organiza o 
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currículo. Será trabalhada ao longo do curso por meio de atividades como estudos de caso, 

visitas técnicas, conhecimento de mercado e das empresas, pesquisas, trabalhos em 

grupo, trabalhos individuais. 

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.  

 

4.13.13. Aula 

Unidade do processo de ensino e aprendizagem relativa à execução do currículo, conforme 

o planejamento geral do curso e da disciplina, que diz respeito a um ou mais componentes 

curriculares, métodos, práticas ou turmas. 

  

4.13.14. Aula teórica 

Aula desenvolvida em um ou mais ambientes que não demandam espaços diferenciados 

para sua execução, como laboratórios, oficinas e outros ambientes compostos por 

equipamentos determinados. 

  

4.13.15. Aula prática 

Aula desenvolvida em espaços diferenciados para sua execução, como laboratórios, 

oficinas e outros ambientes compostos por equipamentos determinados. 

  

4.13.16. Função 

Conjunto de ações orientadas para uma mesma finalidade produtiva, para grandes 

atribuições, etapas significativas e específicas. Principais funções ou macrofunções: 

• Planejamento: ação ou resultado da elaboração de um projeto com informações e 

procedimentos que garantam a realização da meta pretendida. 

• Execução: ato ou efeito de realizar um projeto ou uma instrução, de passar do plano 

ao ato concretizado. 

• Gestão/Controle: ato ou resultado de gerir, de administrar. Definido, também, como 

um conjunto de ações administrativas que garantam o cumprimento do prazo, de 

previsão de custos e da qualidade estabelecidos no projeto.  

 

4.13.17. Habilidade Profissional 
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Capacidade de agir prontamente, mentalmente e por intermédio dos sentidos, com ou sem 

o uso de equipamentos, máquinas, ferramentas, ou de qualquer instrumento, mobilizando 

habilidade motora e uso imediato de recursos para a solução de problemas do mundo do 

trabalho. 

É o aspecto prático das competências profissionais, relativo ao “saber fazer” determinada 

operação, o qual permite a materialização das capacidades relativas às competências. 

As habilidades constituem saberes que originam um saber-fazer, que não é produto de uma 

instrução mecanicista, mas de uma construção mental que pode incorporar novos saberes. 

A seguir, elencamos alguns verbos cuja referência é associada ao uso sistemático de 

equipamentos, de máquinas, de ferramentas, de instrumentos e até diretamente dos 

próprios sentidos, representando conceitos de ação e de capacidades práticas: 

• coletar; 

• colher; 

• compilar; 

• conduzir; 

• conferir; 

• cortar; 

• digitar; 

• enumerar; 

• expedir; 

• ligar; 

• medir; 

• nomear; 

• operar; 

• quantificar; 

• registrar; 

• selecionar; 

• separar; 

• executar. 

 

4.13.18. Bases Tecnológicas 

Conjunto sistematizado de conceitos, princípios, técnicas e tecnologias resultantes, em 

geral, da aplicação de conhecimentos científicos e tecnológicos a uma área produtiva, que 

dão suporte ao desenvolvimento das competências e das habilidades. Substantivos que 

representam as bases tecnológicas fundamentais: 

• conceitos; 

• definições; 

• fundamentos; 

• legislação; 

• noções; 

• normas; 

• princípios; 

• procedimentos. 

 

4.13.19. Matriz curricular 

Documento legal em forma de quadro representativo da disposição dos componentes 

curriculares (incluindo trabalhos de conclusão de curso e estágio) e respectivas cargas 

horárias (teóricas e práticas) de uma habilitação profissional técnica de nível médio, na 

estrutura de módulos ou séries, com terminalidade definida temporalmente (que pode ou 

não coincidir com a ordenação do semestre ou do ano letivo) e de acordo com a 
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possibilidade de certificação intermediária (para qualificações profissionais técnicas de 

nível médio) e de certificação final (para habilitações profissionais técnicas de nível médio). 

As matrizes curriculares são também o documento oficial que aprova a instauração de uma 

habilitação profissional técnica de nível médio em uma determinada Unidade Escolar, em 

determinado recorte temporal (semestre ou ano letivo), a partir de uma legislação (federal 

e estadual) e a responsabilização de um Diretor de Escola e de um Supervisor Educacional. 

  

4.13.20. Relações entre competências, habilidades e bases tecnológicas 

As competências, habilidades e bases tecnológicas são intrinsecamente relacionadas entre 

si, tendo em vista a macrocompetência de solucionar problemas do mundo do trabalho. 

Citamos a definição de “competência” que traz o artigo 6º da Resolução CNE/CEB n.º 4/99: 

“As competências requeridas pela educação profissional, consideradas a 

natureza do trabalho, são: 

I - competências básicas, constituídas no ensino fundamental e médio; 

II - competências profissionais gerais, comuns aos técnicos de cada área; 

III - competências profissionais específicas de cada qualificação ou 

habilitação”. (Resolução CNE/CEB 4/99) 

Em relação aos conceitos de competências, de habilidade, de conhecimento e de valor, 

transcrevemos trecho do Parecer CNE/CEB n.º 16/99: 

“O conhecimento é entendido como o que muitos denominam simplesmente saber. A 

habilidade refere-se ao saber fazer relacionado com a prática do trabalho, transcendendo 

a mera ação motora. O valor se expressa no saber ser, na atitude relacionada com o 

julgamento da pertinência da ação, com a qualidade do trabalho, a ética do comportamento, 

a convivência participativa e solidária e outros atributos humanos, tais como a iniciativa e a 

criatividade”. 

Pode-se dizer, portanto, que alguém desenvolveu competência profissional quando 

constitui, articula e mobiliza valores, conhecimentos e habilidades para a resolução de 

problemas não só rotineiros, mas também inusitados em seu campo de atuação 

profissional. Assim, age eficazmente diante do inesperado e do inabitual, superando a 

experiência acumulada transformada em hábito, mobilização também da criatividade e para 

uma atuação transformadora. 

Para a aquisição de competências profissionais, faz-se necessário o desenvolvimento de 

habilidades, mobilizando também fulcro teórico solidamente construído, com aparato 

científico e tecnológico. Logo, habilidades e bases tecnológicas/científicas são faces 
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complementares da mesma “moeda”, para utilizar a conhecida metáfora. A competência é 

relacionada à capacidade de solucionar problemas, com a aplicação de competência 

imediata (habilidades), de modo racional e planejado, de acordo com os postulados 

técnicos e científicos (bases tecnológicas). 

Se o trabalho pedagógico for direcionado apenas à aquisição de conhecimentos, os 

egressos não serão instrumentalizados para a aplicação dos saberes, dando origem a uma 

formação profissional falha, já que haverá grandes dificuldades para solução de problemas 

e para a flexibilidade de atuação (capacidade de adaptar-se a vários contextos). 

Se o trabalho pedagógico for direcionado apenas ao desenvolvimento das habilidades, de 

forma exclusivamente mecânica, não haverá também o desenvolvimento da capacidade de 

flexibilização nem de solução de problemas, pois novos problemas serão um obstáculo, ou 

seja: o profissional terá dificuldades de resolver situações inusitadas e inesperadas. 

Para a vida moderna, tendo em vista projetos profissionais, projetos pessoais e de vida em 

sociedade, é necessário adotar um parâmetro para desenvolvimento de competências, pois 

está sendo exigida (da pessoa integral) a capacidade de aprendizado e mudança contínuos, 

traduzidos em parte na capacidade de adaptação, pois as necessidades mudam 

constantemente, com as transformações técnicas e científicas, mas também com as 

alterações sociais e culturais. 

 

4.13.21. Plano de Curso 

Documento legal que organiza o currículo na forma de planejamento pedagógico, de acordo 

com as legislações e outras fundamentações socioculturais, políticas e históricas, 

abrangendo justificativas, objetivos, perfil profissional, organização curricular das 

competências, habilidades, bases tecnológicas, temas e cargas horárias teóricas e práticas, 

aproveitamento de experiências e conhecimentos e avaliação da aprendizagem, 

infraestrutura de laboratórios e equipamentos e pessoal docente, técnico e administrativo. 
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CAPÍTULO 5 CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E 

EXPERIÊNCIAS ANTERIORES 

 

 

Consoante dispõe o artigo 36 da Resolução CNE/CEB 6/2012, o aproveitamento de 

conhecimentos e experiências adquiridas anteriormente pelos alunos, diretamente 

relacionados com o perfil profissional de conclusão da respectiva habilitação profissional, 

poderá ocorrer por meio de: 

✓ qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico concluídos em outros 

cursos; 

✓ cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, mediante avaliação 

do aluno; 

✓ experiências adquiridas no trabalho ou por outros meios informais, mediante avaliação 

do aluno; 

✓ avaliação de competências reconhecidas em processos formais de certificação 

profissional. 

 

O aproveitamento de competências, anteriormente adquiridas pelo aluno, por meio da 

educação formal/informal ou do trabalho, para fins de prosseguimento de estudos, será feito 

mediante avaliação a ser realizada por comissão de professores, designada pela Direção 

da Escola, atendendo os referenciais constantes de sua proposta pedagógica. 

 

Quando a avaliação de competências tiver como objetivo a expedição de diploma, para 

conclusão de estudos, seguir-se-ão as diretrizes definidas e indicadas pelo Ministério da 

Educação e assim como o contido na deliberação CEE 107/2011.
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CAPÍTULO 6  CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

 

 

A avaliação, elemento fundamental para acompanhamento e redirecionamento do processo 

de desenvolvimento de competências, estará voltada para a construção dos perfis de 

conclusão estabelecidos para as diferentes habilitações profissionais e as respectivas 

qualificações previstas. 

 

Constitui-se num processo contínuo e permanente com a utilização de instrumentos 

diversificados – textos, provas, relatórios, autoavaliação, roteiros, pesquisas, portfólio, 

projetos, entre outros – que permitam analisar de forma ampla o desenvolvimento de 

competências em diferentes indivíduos e em diferentes situações de aprendizagem. 

 

O caráter diagnóstico dessa avaliação permite subsidiar as decisões dos Conselhos de 

Classe e das Comissões de Professores acerca dos processos regimentalmente previstos 

de: 

• classificação; 

• reclassificação; 

• aproveitamento de estudos. 

Permite também orientar/reorientar os processos de: 

• recuperação contínua; 

• progressão parcial. 

 

Estes dois últimos, destinados a alunos com aproveitamento insatisfatório, constituir-se-ão 

de atividades, recursos e metodologias diferenciadas e individualizadas com a finalidade 

de eliminar/reduzir dificuldades que inviabilizam o desenvolvimento das competências 

visadas. 

 

Acresce-se, ainda, que o instituto da Progressão Parcial cria condições para que os alunos 

com menção insatisfatória em até três componentes curriculares possam, 

concomitantemente, cursar o módulo seguinte, ouvido o Conselho de Classe. 
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Por outro lado, o instituto da Reclassificação permite ao aluno a matrícula em módulo 

diverso daquele em que está classificado, expressa em parecer elaborado por Comissão 

de Professores, fundamentada nos resultados de diferentes avaliações realizadas. 

 

Também através de avaliação do instituto de Aproveitamento de Estudos, permite 

reconhecer como válidas as competências desenvolvidas em outros cursos – dentro do 

sistema formal ou informal de ensino, dentro da formação inicial e continuada de 

trabalhadores, etapas ou módulos das habilitações profissionais de nível técnico ou as 

adquiridas no trabalho. 

 

Ao final de cada módulo, após análise com o aluno, os resultados serão expressos por uma 

das menções a seguir, conforme estão conceituadas e operacionalmente definidas: 

 

Menção Conceito Definição Operacional 

MB Muito Bom 
O aluno obteve excelente desempenho no desenvolvimento 

das competências do componente curricular no período. 

B Bom 
O aluno obteve bom desempenho no desenvolvimento das 

competências do componente curricular no período. 

R Regular 
O aluno obteve desempenho regular no desenvolvimento das 

competências do componente curricular no período. 

I Insatisfatório 
O aluno obteve desempenho insatisfatório no desenvolvimento 

das competências do componente curricular no período. 

 

Será considerado concluinte do curso ou classificado para o módulo seguinte o aluno que 

tenha obtido aproveitamento suficiente para promoção – MB, B ou R – e a frequência 

mínima estabelecida. 

 

A frequência mínima exigida será de 75% (setenta e cinco) do total das horas efetivamente 

trabalhadas pela escola, calculada sobre a totalidade dos componentes curriculares de 

cada módulo e terá apuração independente do aproveitamento. 

 

A emissão de Menção Final e demais decisões, acerca da promoção ou retenção do aluno, 

refletirão a análise do seu desempenho feita pelos docentes nos Conselhos de Classe e/ 
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ou nas Comissões Especiais, avaliando a aquisição de competências previstas para os 

módulos correspondentes. 
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CAPÍTULO 7   INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

 

 

LABORATÓRIO DE CÉLULA  

Equipamentos 

Quantidade Identificação 

01 Esmeril 

01 Furadeira de coluna 

02 Furadeira elétrica portátil 

02 Furadeira de bancada 

01 Compressor de ar 

04 Kit de reparos para material composto 

04 Módulos de madeira para treinamento de entelagem 

04 Kit para dope 

03 Macaco hidráulico (1 ton, 2 ton, 3 ton) 

02 Macaco jacaré (3 ton.) 

02 Kit para testes não destrutivos (NDT – líquido penetrante). 

04 Extintor (água, PQS, CO2 e espuma mecânica) 

01 Extintor de CO2 duplo sobre rodas 

02 Densímetro 

01 Guilhotina para chapas 

01 Dobradeira de chapas 

01 Calandra para chapas 

01 Encolhedeira 

02 Marteletes pneumáticos 

02 Furadeiras pneumáticas retas. 

02 Furadeira pneumática angular 

01 Serra tico-tico para chapas 

01 Aparelho de soldagem oxiacetilênica 

01 Aparelho de soldagem elétrica 

01 Goniômetro 

01 Manômetro para teste de compressão 
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01 Calibrador de pneus 

01 Calibrador de lâminas 

01 Calibrador de vel 

01 Torquímetro de estalo com catraca 

01 Torquímetro de estrutura rígida (sem catraca) 

01 Torquímetro tipo relógio 

01 Torquímetro de barra flexível 

01 Torquímetro de torção 

01 Condicionador de ar 

01 Microcomputador 

Ferramentas /Acessórios 

Quantidade Identificação 

04 Jogo de brocas 

04 Alicate corte diagonal 5”.  

04 Alicate bico meia cana reto 190mm 

04 Alicate bico redondo ref. 22050 – Belzer 165mm 

04 Alicate bico papagaio 24mm 

04 Alicate universal 8”.  

04 Cadeado 35mm com duas chaves 

04 Caixa porta ferramentas ref. 100B 

04 Cabo com catraca reversível enc. ½” x 260mm.  

04 Cabo com catraca reversível enc. 3/8” x 200mm.  

04 Cabo manivela para soquete enc. 3/8” x 315mm 

04 Cabo manivela para soquete enc. 3/8” x 380mm 

04 Chave ajustável 6”.  

04 Chave ajustável 12” 

04 Chave combinada ¼” 

04 Chave combinada 5/16” 

04 Chave combinada 3/8”. 

04 Chave combinada 7/16” 

04 Chave combinada ½”.  

04 Chave combinada 9/16”.  

04 Chave combinada 5/8”.  
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04 Chave combinada 11/16”.  

04 Chave combinada ¾”.  

04 Chave combinada 13/16”.  

04 Chave combinada 7/8”.  

04 Chave combinada 15/16 

04 Chave combinada 1”.  

04 Chave de boca nº 15º ¼” x 5/16”. 

04 Chave de boca nº 15º 3/8 x 7/16”. 

04 Chave de boca nº 15º 19/32” x 5/8”. 

04 Chave de boca nº 15º ¼” x 9/16”. 

04 Chave de boca nº 15º ½” x 9/16”. 

04 Chave de boca nº 15º 5/8 x 11/16”. 

04 Chave de boca nº 15º 3/4” x 13/16”. 

04 Chave de boca nº 15º 7/8” x 15/16”. 

04 Chave de boca nº 1 x 1.15/16” 15º. 

04 Chave estria ¼” x 5/16”. 

04 Chave estria 7/16” x ½”. 

04 Chave estria 1/2” x 9/16”. 

04 Chave estria 5/8” x 11/16”. 

04 Chave estria 3/4” x 13/16”. 

04 Chave estria 7/8 x 15/16”. 

04 Chave estria 1” x 1.1/16”. 

04 Soquete enc. ¼”6PT x 3/16” curto. 

04 Soquete enc. ¼”6PT x 7/32” curto. 

04 Soquete enc. ¼”6PT x ¼” curto. 

04 Soquete enc. ¼”6PT x 9/32” curto. 

04 Soquete enc. ¼”6PT x 5/16” curto. 

04 Soquete enc. ¼”6PT x 11/32” curto. 

04 Soquete enc. ¼”6PT x 3/8” curto. 

04 Soquete enc. ¼”6PT x 7/16” curto. 

04 Soquete enc. ¼”6PT x ½” curto. 

04 Soquete enc. 3/8”6PT x ¼” curto. 

04 Soquete enc. 3/8”12PT x 5/16” curto. 
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04 Soquete enc. 3/8”12PT x 3/8” curto. 

04 Soquete enc. 3/8”12PT x 7/16” curto. 

04 Soquete enc. ¼”12PT x ½” curto. 

04 Soquete enc. 3/8 12PT x 9/16” curto. 

04 Soquete enc. ¼”6PT x 19/32” curto. 

04 Soquete enc. 3/8”12PT x 5/8” curto. 

04 Soquete enc. 3/8”12PT x 11/16” curto. 

04 Soquete enc. 3/8”12PT x ¾” curto. 

04 Soquete enc. ¼”12PT x 25/32” curto. 

04 Soquete enc. 3/8”12PT x 13/16” curto. 

04 Soquete enc. 3/8”12PT x 7/8” curto. 

04 Cabo T para soquete enc. 3/8” x 165mm.  

04 Cabo articulado para soquete enc. 3/8” x 240mm. 

04 Extensão rígida enc. 3/8” x 120mm. 

04 Extensão rígida enc. 3/8” x 250mm. 

04 Junta universal para soquete enc. 3/8”. 

04 Dedo mecânico flexível ref. 826-1 Facon. 

04 Lanterna 2 pilhas sem ímã com refletor pequeno.  

04 Chave de fenda 3 x 100mm. 

04 Chave de fenda 4,5 x 100mm. 

04 Chave de fenda 4,0 x 150mm. 

04 Chave de fenda 6 x 100mm. 

04 Chave de fenda 6 x 150mm 

04 Chave de fenda 8 x 150mm. 

04 Chave de fenda comum em Z haste redonda 6,5 x 150mm. 

04 Chave de fenda comum haste curta 5,5 x 40mm. 

04 Chave philips nº 1 x 75mm. 

04 Chave philips nº 1 x 125mm. 

04 Chave philips em Z nº 0 x 100mm. 

04 Espelho orientável GA-51– SNAP-ON. 

04 Chave hexagonal 1/16”. 

04 Chave hexagonal 5/64”. 

04 Chave hexagonal 3/32”. 
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04 Chave hexagonal 1/8”. 

04 Chave hexagonal 5/32”. 

04 Chave hexagonal 3/16”. 

04 Chave hexagonal 7/32”. 

04 Chave hexagonal ¼”.  

04 Chave hexagonal 5/16”. 

04 Chave hexagonal 3/8”.  

04 Tecido para entelagem (fibra de vidro, ANACron) 

04 Linha para entelagem  

04 Tesoura de picotar 

04 Extensão elétrica (20 m) 

04 Lâmpada fria 

04 Bandeja para limpeza de peças 

02 Rolo de arame para frenagem, 

04 Lata de graxa 

04 Lata de óleo lubrificante para ferramentas 

04 Lata de óleo desingripante 

01 Carrinho para transporte de ferramentas 

04 Adaptador redutor para soquete 3/8” x ¼”.  

02 Tesoura de chapas (mão direita e mão esquerda).  

02 Tesoura de chapas reta 

01 Jogo de encontradores 

04 Chapa de espessuras variadas 

04 Caixa de rebite sólido e cego – especificações variadas 

02 Martelo bola 

01 Martelo bola 300 gramas. 

02 Martelo pena (reta e cruzada) 

04 Macete (nylon, couro, borracha, cobre) 

04 Alicate para instalação de rebites cegos (especiais) 

04 Alicate para freno 

01 Jogo de mameadores 

02 Jogo de escariador com regulagem micrométrica 
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04 Jogo de punção (de centro, toca/saca pinos, vazadora, estampadora, 

automática, cônica) 

01 Escala para rebites 

02 Conjunto de grampos “glecos”. 

02 Alicate para “glecos” 

04 Jogo de lima para metal 

04 Escova de aço para limpeza de limas 

04 Alicate para cravação de rebites cego 

01 Lente de aumento (10x) 

01 Barra de reboque 

03 Jogo de calços para rodas de aeronaves 

04 Alicate para frenagem 

EPI´s 

Quantidade Identificação 

30 Equipamento de proteção individual (EPI). (abafador tipo concha, protetor 

auricular tipo plug, óculos incolor, protetor facial incolor, luva de vaqueta, 

luva sintética longa, máscara combitox de filtro duplo) 

05 Máscara para solda, luva, avental, ombreira, perneira protetor de pé de 

raspa de couro 

30 Luva cirúrgica 

Mobiliário 

Quantidade Identificação 

02 Armário de aço. 

04 Bancada metálica com tampo de madeira 

01 Conjunto de mesa e cadeira para professor. 

20 Banqueta para trabalho em bancada. 

Acessórios 

Quantidade Identificação 

01 Quadro Branco  

01 Quadro de Aviso 

01 Suporte para projetor multimídia 

01 Tela de projeção, modelo retrátil 

40 Macacão de mecânico 
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LABORATÓRIO DE SISTEMAS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS 

Equipamentos 

Quantidade Identificação 

01 Bomba hidráulica de pistões para aeronaves 

01 Bomba hidráulica de engrenagens para aeronaves 

01 Bomba hidráulica de palhetas para aeronaves 

01 Bomba hidráulica rotora para aeronaves 

01 Circuito hidráulico básico de aeronaves 

01 Circuito básico de freios de aeronaves 

02 Conjunto de Rodas de aeronaves 

01 Circuito pneumático para aeronaves 

04 Conexão AGS, MS, NA, AC 

02 Unidade de desconexão rápida 

01 Painel de sistema hidráulico de aeronaves (bancada) 

01 Painel de sistema pneumático de aeronaves (bancada) 

02 Conjunto de flangeador 

01 Morsa de bancada 

01 Calibrador de folga 

01 Serra manual para metais 

05 CLP digital 

04 Extintor (água, PQS, CO2 e espuma mecânica) 

01 Condicionador de ar 

05 Microcomputador 

Ferramentas 

Quantidade Identificação 

04 Tubo de aço inoxidável, alumínio, latão, cobre 

04 Mangueira de Borracha sintética tipo Buna-N, Neoprene, Butyl e Teflon 

para aeronaves  

01 Dobradeira de tubos 

02 Ferramenta de corte para tubos 

01 Chave de fenda e Phillips 

01 Jogo de chaves de boca e de colar 
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01 Jogo de soquetes e acessórios 

01 Jogo de chaves do tipo Allen 

01 Jogo de alicates 

01 Jogo de talhadeiras, punções e toca-pinos 

01 Régua de aço em milímetros e frações da polegada 

01 Carrinho para transporte de ferramentas 

04 Extensão elétrica (20 m) 

04 Bandeja para limpeza de peças 

EPI´s 

Quantidade Identificação 

30 Equipamento de proteção individual (EPI). (abafador tipo concha, protetor 

auricular tipo plug, óculos incolor, protetor facial incolor, luva de vaqueta, 

luva sintética longa, máscara combitox de filtro duplo) 

30 Luva cirúrgica 

Mobiliário 

Quantidade Identificação 

02 Armário de aço. 

04 Bancada metálicas com tampo de madeira 

01 Conjunto de mesa e cadeira para professor. 

20 Banqueta para trabalho em bancada. 

Acessórios 

Quantidade Identificação 

01 Quadro Branco não Magnético 

01 Quadro de Aviso 

01 Suporte para projetor multimídia 

01 Tela de projeção, modelo retrátil 

 

 

LABORATÓRIO DE METROLOGIA 

Equipamentos 

Quantidade Identificação 

01 Projetor de perfil. 

01 Projetor de multimídia. 
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01 Medidor de rugosidade. 

01 Bloco padrão; em aço especial; em jogo; classe 0; contendo 46 peças. 

O7 Mesa de desempeno. 

01 Medidor de camada. 

02 Esquadro combinado. 

05 Esquadro de precisão. 

01 Régua de seno. 

01 Mesa de seno. 

20 Paquímetro universal (medição interna, externa e profundidade. 

Graduação em milímetros e polegadas) 

05 Paquímetro mecânico; com relógio; (medição interna, externa e 

profundidade. Graduação em milímetros e polegadas). 

05 Paquímetro digital; quadrimensional (ou universal). 

05 Paquímetro vareta retangular de profundidade; tipo eletrônico; modelo 

digital. 

03 Micrômetro com capacidade de 50 a 75 mm. 

03 Micrômetro. Com capacidade 75-100 mm. 

10 Micrômetro analógico, capacidade 25 a 50 mm com padrão de calibração. 

10 Micrômetro; analógico, capacidade 0 a 25 mm com padrão de calibração. 

02 Micrômetro capacidade de 50 - 75 mm, com padrão de calibração. 

02 Micrometro capacidade 75-100 mm, com padrão de calibração. 

03 Micrômetro; interno de três pontas, digital; capacidade de 25 a 30 mm. 

03 Micrometro; interno de 3 pontas em jogo, capacidade de medição 50 a 

100 mm,; composto por 4 micrometros ,2 anéis padrão calibrados rbc. 

03 Micrômetro externo digital, amplitude 25 a 50 mm. 

02 Micrômetro externo digital, amplitude 50 a 75 mm. 

02 Micrômetro; de profundidade, digital com seis hastes intercambiáveis. 

02 Micrômetro externo – digital, amplitude de 0 a 25 mm. 

02 Ferramenta calibrador. 

01 Relógio comparador digital. 

05 Relógio de metrologia com mostrador 0 - 40 – 0. 

05 Relógio de metrologia analógico, amplitude de 0 - 10 mm com mostrador 

contínuo (0 - 100). 
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05 Suporte para relógio comparador com base magnética. 

01 Ferramenta calibrador. 

02 Bloco em "v" magnético. 

01 Condicionador de ar  

01 Microcomputador. 

01 Projetor Multimidia 

01 Estabilizador de tensão.  

04 Extintor (água, PQS, CO2 e espuma mecânica) 

Softwares Específicos para o curso 

Quantidade Identificação 

26 Matlab 

26 Minitab 

EPI´s 

Quantidade Identificação 

30 Equipamento de proteção individual (EPI). (abafador tipo concha, protetor 

auricular tipo plug, óculos incolor, protetor facial incolor, luva de vaqueta, 

luva sintética longa, máscara combitox de filtro duplo) 

Mobiliário 

Quantidade Identificação 

02 Armário de aço. 

04 Bancada para medição de peças. 

01 Conjunto de mesa e cadeira para professor. 

20 Banqueta para trabalho em bancada. 

Acessórios 

Quantidade Identificação 

01 Quadro Branco  

01 Quadro de Aviso 

01 Suporte para projetor multimídia 

01 Tela de projeção, modelo retrátil 

04 Extensão elétrica (20 m) 

 

 

O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA é de uso compartilhado da unidade 
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escolar e, como tal, deverá ser utilizado para todos os cursos. 
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Manutenção de 
Aeronaves em 

Célula 

Básica MAKEL,Roberto 
O Helicóptero sem 
segredos 

2  Do Autor 1997  

Controle e 
Processos 
Industriais 

Técnico em 
Manutenção de 
Aeronaves em 

Célula 

Básica MARIOTTO, Demóstene Aviation English Course 4 
São 

Paulo 
ASA 2010  

Controle e 
Processos 
Industriais 

Técnico em 
Manutenção de 
Aeronaves em 

Célula 

Básica 
MATTOS, Márcio de 
Araújo 

Aviônica - Eletricidade 
Básica 

 São 
Paulo 

Nelpa 2013  

Controle e 
Processos 
Industriais 

Técnico em 
Manutenção de 
Aeronaves em 

Célula 

Básica ROCHA, Prof.  Teoria de Vôo Helicópteros   Independente 2009 
9788590
979104 
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Controle e 
Processos 
Industriais 

Técnico em 
Manutenção de 
Aeronaves em 

Célula 

Básica  RODRIGUES, Paulo 
Helicópteros - 
Conhecimentos Técnicos 

3 
São 

Paulo 
ASA 2010  

Controle e 
Processos 
Industriais 

Técnico em 
Manutenção de 
Aeronaves em 

Célula 

Básica 
SABATOVSKI, Emilio; 
KNIHS, Karla; 
FONTOURA, Iara. 

Código brasileiro de 
aeronáutica 

5 Curitiba Jurua 2009  

Controle e 
Processos 
Industriais 

Técnico em 
Manutenção de 
Aeronaves em 

Célula 

Básica SAINTIVE, Newton Soler. 
 Teoria de voo: introdução 
a aerodinâmica.  

5 
São 

Paulo 
ASA 2010  

Controle e 
Processos 
Industriais 

Técnico em 
Manutenção de 
Aeronaves em 

Célula 

Básica SAINTIVE, Newton Soler.  
Teoria de voo: introdução à 
aerodinâmica : PP, PC, IFR 

6 
São 

Paulo 
Asa 2011  

Controle e 
Processos 
Industriais 

Técnico em 
Manutenção de 
Aeronaves em 

Célula 

Básica SUZANO, M 
Conhecimentos Técnicos 
Gerais de Aeronaves 

2 
Rio de 
Janeiro 

Interciencia 2011  

Controle e 
Processos 
Industriais 

Técnico em 
Manutenção de 
Aeronaves em 

Célula 
Básica TOOLEY, M., WYATT, D  

Aircraft communications 
and navigation systems: 
principles, maintenance 
and operation for aircraft 
engineers and technicians. 

  Oxford, 
UK:  

 Butterworth-
Heinemann, 

2008  

Controle e 
Processos 
Industriais 

Técnico em 
Manutenção de 
Aeronaves em 

Célula 

Básica TOOLEY, M., WYATT, D  

Aircraft electrical and 
electronic systems: 
principles, maintenance 
and operation. 

  Oxford, 
UK:  

 Butterworth-
Heinemann, 

2007  
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CAPÍTULO 8                 PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO 

 

 

A contratação dos docentes que irão atuar no Curso de TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE 

AERONAVES EM CÉLULA será feita por meio de Concurso Público e/ou Processo Seletivo 

como determinam as normas próprias do Ceeteps, obedecendo à ordem discriminada a 

seguir: 

 

✓ Licenciados na Área Profissional relativa ao componente (disciplina); 

✓ Graduados na Área do componente (disciplina). 

 

Aos docentes contratados, o Ceeteps mantém um Programa de Capacitação voltado à 

formação continuada de competências diretamente ligadas ao exercício do magistério. 

 

TITULAÇÕES DOCENTES POR COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE 

CURRICULAR 
TITULAÇÃO 

Aerodinâmica, Peso e 

Balanceamento 

• Engenharia Aeroespacial 

• Engenharia Aeronáutica 

• Engenharia Mecânica - Aeronáutica 

• Tecnologia em Automação e Manufatura Digital 

• Tecnologia em Ciências Aeronáuticas 

• Tecnologia em Manufatura Aeronáutica 

• Tecnologia em Manutenção de Aeronaves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Administração de Sistemas de Informação 

• Análise de Sistemas 

• Análise de Sistemas Administrativos em Processos 

de Dados 

• Análise de Sistemas de Informação 

• Análise de Sistemas e Tecnologia da Informação 

• Ciência e Tecnologia 

• Ciência (s) da (de) Computação 
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Aplicativos Informatizados 

em Aviação 

• Computação 

• Computação (LP) 

• Computação Científica 

• Engenharia da (de) Computação 

• Física - Opção Informática 

• Física Computacional 

• Informática 

• Informática (EII) 

• Informática (LP) 

• Matemática Aplicada às Ciências da Computação 

• Matemática Aplicada e Computação Científica 

• Matemática Aplicada e Computacional 

• Matemática com Informática 

• Matemática Computacional 

• Processamento de Dados 

• Processamento de Dados (EII) 

• Programação de Sistemas (EII) 

• Sistemas de Informação 

• Sistemas de Informação - Habilitação 

Planejamento Estratégico 

• Sistemas e Tecnologia da Informação 

• Sistemas e Tecnologia da Informação (LP) 

• Tecnologia da(de) Informação e Comunicação 

• Tecnologia de Computação 

• Tecnologia em Análise de Sistemas e Tecnologia 

(s) da Informação 

• Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas 

• Tecnologia em Análise e Projeto de Sistemas 

• Tecnologia em Banco de Dados 

• Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas 

• Tecnologia em Gestão da Tecnologia da 

Informação 



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

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

CNPJ: 62823257/0001-09 273 
Página nº 174 

• Tecnologia em Informática 

• Tecnologia em Informática - Banco de Dados 

• Tecnologia em Informática - Ênfase em Gestão de 

Negócios 

• Tecnologia em Informática com Ênfase em Banco 

de Dados 

• Tecnologia em Informática para (a) Gestão de 

Negócios 

• Tecnologia em Processamento de Dados 

• Tecnologia em Projetos de Sistemas de 

Informações 

• Tecnologia em Redes de Computadores 

• Tecnologia em Sistema para Internet 

• Tecnologia em Sistemas da Informação 

• Tecnologia em Web 

• Tecnologia em Web Design 

Controle Técnico na 

Manutenção, Manuais, 

Práticas Padrões 

• Engenharia Aeroespacial 

• Engenharia Aeronáutica 

• Engenharia de Automação e Sistemas 

• Engenharia de Produção Mecânica 

• Engenharia Industrial Mecânica 

• Engenharia Mecânica 

• Engenharia Mecânica - Aeronáutica 

• Engenharia Mecânica - Automação e Sistemas 

• Engenharia Mecânica - Ênfase Mecânica 

Automobilística 

• Engenharia Mecânica - Modalidade Controle e 

Automação 

• Engenharia Mecatrônica 

• Tecnologia (em) Mecânica 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade 

Desenhista Projetista 
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• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Mecânica 

de Precisão 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Oficinas 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Processos 

de Produção 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Projetos 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Soldagem 

• Tecnologia (em) Mecânica - Projetos 

• Tecnologia (em) Mecânica Automobilística 

• Tecnologia em Automação e Manufatura Digital 

• Tecnologia em Automobilística 

• Tecnologia em Ciências Aeronáuticas 

• Tecnologia em Fabricação Mecânica 

• Tecnologia em Manufatura Aeronáutica 

• Tecnologia em Manutenção de Aeronaves 

• Tecnologia em Projetos de Estruturas 

Aeronáuticas 

• Tecnologia em Projetos Mecânicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Eletroeletrônica (EII) 

• Eletrônica (EII) 

• Eletrotécnica (EII) 

• Engenharia Aeroespacial 

• Engenharia Aeronáutica 

• Engenharia de Controle e Automação - 

Mecatrônica 

• Engenharia de Produção Elétrica 

• Engenharia de Telecomunicações 

• Engenharia de Telemática 

• Engenharia Elétrica 

• Engenharia Elétrica - Modalidade Eletrônica 

• Engenharia Elétrica - Modalidade Eletrotécnica/ 

Eletrônica 

• Engenharia Elétrica Ênfase Eletrônica 
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Eletricidade, Geradores e 

Motores Elétricos de 

Aviação 

• Engenharia Elétrica Ênfase Eletrônica para 

Telecomunicações 

• Engenharia Elétrica Ênfase em Computação 

• Engenharia Elétrica Ênfase em Telecomunicações 

• Engenharia Eletrônica 

• Engenharia Eletrônica - Aeronáutica 

• Engenharia Eletrotécnica 

• Engenharia Industrial - Modalidade Elétrica/ 

Eletrotécnica 

• Engenharia Industrial Elétrica 

• Tecnologia em Automação e Manufatura Digital 

• Tecnologia em Ciências Aeronáuticas 

• Tecnologia em Elétrica - Modalidade Eletrotécnica 

• Tecnologia em Elétrica - Modalidade Máquinas 

Elétricas 

• Tecnologia em Eletricidade 

• Tecnologia em Eletricidade - Modalidade 

Eletrônica 

• Tecnologia em Eletrônica 

• Tecnologia em Eletrônica - Modalidade Técnicas 

Digitais 

• Tecnologia em Eletrônica de Sistemas Digitais 

• Tecnologia em Eletrônica Industrial 

• Tecnologia em Eletrotécnica 

• Tecnologia em Manufatura Aeronáutica 

• Tecnologia em Manutenção de Aeronaves 

• Tecnologia em Materiais - Processos e 

Componentes Eletrônicos 

• Tecnologia em Sistemas Elétricos 

• Tecnologia em Sistemas Elétricos - Modalidade 

Distribuição de Energia 

• Tecnologia em Sistemas Elétricos - Modalidade 

Eletrônica 
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• Tecnologia em Técnicas Digitais 

Entelagem e Pintura 

• Engenharia Aeroespacial 

• Engenharia Aeronáutica 

• Engenharia de Automação e Sistemas 

• Engenharia de Materiais 

• Engenharia de Produção de Materiais 

• Engenharia de Produção Mecânica 

• Engenharia Industrial de Materiais 

• Engenharia Industrial Mecânica 

• Engenharia Mecânica 

• Engenharia Mecânica - Aeronáutica 

• Engenharia Mecânica - Automação e Sistemas 

• Engenharia Mecânica - Ênfase em Ciência dos 

Materiais 

• Engenharia Mecânica - Ênfase Mecânica 

Automobilística 

• Engenharia Mecânica - Modalidade Controle e 

Automação 

• Engenharia Mecatrônica 

• Tecnologia (em) Mecânica 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade 

Desenhista Projetista 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Mecânica 

de Precisão 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Oficinas 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Processos 

de Produção 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Projetos 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Soldagem 

• Tecnologia (em) Mecânica - Projetos 

• Tecnologia (em) Mecânica Automobilística 

• Tecnologia em Automação e Manufatura Digital 

• Tecnologia em Automobilística 



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

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

CNPJ: 62823257/0001-09 273 
Página nº 178 

• Tecnologia em Ciências Aeronáuticas 

• Tecnologia em Fabricação Mecânica 

• Tecnologia em Manufatura Aeronáutica 

• Tecnologia em Manutenção de Aeronaves 

• Tecnologia em Projetos Mecânicos 

Estruturas de Aeronaves, 

Sistemas de Controle de 

Voo 

• Engenharia Aeroespacial 

• Engenharia Aeronáutica 

• Engenharia de Automação e Sistemas 

• Engenharia de Materiais 

• Engenharia de Produção de Materiais 

• Engenharia de Produção Mecânica 

• Engenharia Industrial de Materiais 

• Engenharia Industrial Mecânica 

• Engenharia Mecânica 

• Engenharia Mecânica - Aeronáutica 

• Engenharia Mecânica - Automação e Sistemas 

• Engenharia Mecânica - Ênfase em Ciência dos 

Materiais 

• Engenharia Mecânica - Ênfase Mecânica 

Automobilística 

• Engenharia Mecânica - Modalidade Controle e 

Automação 

• Engenharia Mecatrônica 

• Tecnologia em Automação e Manufatura Digital 

• Tecnologia em Ciências Aeronáuticas 

• Tecnologia em Manufatura Aeronáutica 

• Tecnologia em Manutenção de Aeronaves 

 

 

 

 

 

 

• Administração 

• Administração - Ênfase em Análise de Sistemas 

• Administração - Habilitação em Administração de 

Empresas 

• Administração - Habilitação em Administração 

Hoteleira 
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Ética e Cidadania 

Organizacional 

• Administração - Habilitação em Análise de 

Sistemas 

• Administração - Habilitação em Comércio Exterior 

• Administração - Habilitação em Comércio 

Internacional 

• Administração - Habilitação em Finanças e 

Controladoria 

• Administração - Habilitação em Hotelaria e Turismo 

• Administração - Habilitação em Marketing 

• Administração - Habilitação em Mercados 

Internacionais 

• Administração de Empresas 

• Administração de Empresas e Negócios 

• Administração Geral 

• Administração Geral - Ênfase em Marketing 

• Ciências Administrativas 

• Ciências Contábeis 

• Ciências Contábeis e Atuariais 

• Ciências Econômicas 

• Ciências Econômicas e Administrativas 

• Ciências Gerenciais e Orçamentos Contábeis 

• Ciências Jurídicas 

• Ciências Jurídicas e Sociais 

• Ciências Sociais 

• Ciências Sociais (LP) 

• Direito 

• Economia 

• Estudos Sociais com Habilitação em Geografia 

(LP) 

• Estudos Sociais com Habilitação em História (LP) 

• Filosofia 

• Filosofia (LP) 

• História 
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• História (LP) 

• Pedagogia 

• Pedagogia (LP) 

• Psicologia 

• Psicologia (LP) 

• Relações Internacionais 

• Sociologia 

• Sociologia (LP) 

• Sociologia e Política 

• Sociologia e Política (LP) 

• Tecnologia em Comercio Exterior 

• Tecnologia em Comércio Internacional 

• Tecnologia em Gestão de Negócios e Finanças 

• Tecnologia em Planejamento Administrativo 

• Tecnologia em Planejamento Administrativo e 

Programação Econômica 

• Tecnologia em Processos Gerenciais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Engenharia Aeroespacial 

• Engenharia Aeronáutica 

• Engenharia de Automação e Sistemas 

• Engenharia de Materiais 

• Engenharia de Produção de Materiais 

• Engenharia de Produção Mecânica 

• Engenharia Industrial de Materiais 

• Engenharia Industrial Mecânica 

• Engenharia Mecânica 

• Engenharia Mecânica - Aeronáutica 

• Engenharia Mecânica - Automação e Sistemas 

• Engenharia Mecânica - Ênfase em Ciência dos 

Materiais 

• Engenharia Mecânica - Ênfase Mecânica 

Automobilística 
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Ferramentas Manuais e de 

Medição, Materiais de 

Aviação e Processos 

• Engenharia Mecânica - Modalidade Controle e 

Automação 

• Engenharia Mecatrônica 

• Tecnologia (em)  Mecânica 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade 

Desenhista Projetista 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Mecânica 

de Precisão 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Oficinas 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Processos 

de Produção 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Projetos 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Soldagem 

• Tecnologia (em) Mecânica - Projetos 

• Tecnologia (em) Mecânica Automobilística 

• Tecnologia em Automação e Manufatura Digital 

• Tecnologia em Automobilística 

• Tecnologia em Ciências Aeronáuticas 

• Tecnologia em Fabricação Mecânica 

• Tecnologia em Manufatura Aeronáutica 

• Tecnologia em Manutenção de Aeronaves 

• Tecnologia em Processos de Produção 

• Tecnologia em Projetos Mecânicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Agrimensura (EII) 

• Agronomia 

• Arquitetura 

• Arquitetura e Urbanismo 

• Biologia 

• Biologia (LP) 

• Ciências Agrárias (LP) 

• Ciências Agrícolas (LP) 

• Ciências Biológicas 

• Ciências Biológicas (LP) 
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Gestão Ambiental 

• Ciências com Habilitação em Biologia (LP) 

• Ciências com Habilitação em Química (LP) 

• Ciências com Habilitação em Química e 

Atribuições Tecnológicas 

• Ciências Exatas com Habilitação em Química (LP) 

• Ciências Físicas e Biológicas (LP) 

• Ecologia (G/LP) 

• Educação Ambiental (LP) 

• Engenharia Agrícola 

• Engenharia Agronômica 

• Engenharia Ambiental 

• Engenharia Ambiental e Sanitária 

• Engenharia Ambiental e Urbana 

• Engenharia Cartográfica 

• Engenharia Civil 

• Engenharia de Agrimensura 

• Engenharia de Biossistemas 

• Engenharia de Minas 

• Engenharia de Produção Agroindustrial 

• Engenharia de Produção Civil 

• Engenharia de Produção de Minas 

• Engenharia de Produção Química 

• Engenharia Florestal 

• Engenharia Hidráulica 

• Engenharia Hídrica 

• Engenharia Industrial Civil 

• Engenharia Industrial de Minas 

• Engenharia Industrial Química 

• Engenharia Química 

• Engenharia Sanitária 

• Estudos Sociais com Habilitação em Geografia 

(LP) 

• Geociências 
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• Geociências e Educação Ambiental (LP) 

• Geofísica 

• Geografia 

• Geografia (LP) 

• Geologia 

• História Natural (G/LP) 

• Medicina Veterinária 

• Química 

• Química (LP) 

• Química Ambiental 

• Química com Atribuições Tecnológicas 

• Química Industrial 

• Saneamento (EII) 

• Tecnologia (em) Química 

• Tecnologia (em) Química - Produção Industrial de 

Calçados 

• Tecnologia de Produção de Plásticos 

• Tecnologia em Agronomia 

• Tecnologia em Construção Civil 

• Tecnologia em Construção Civil - Edifícios 

• Tecnologia em Construção Civil - Modalidade 

Edifícios 

• Tecnologia em Construção Civil - Modalidade 

Estruturas Metálicas 

• Tecnologia em Construção Civil - Modalidade 

Movimento de Terra e Pavimentação 

• Tecnologia em Construção Civil - Modalidade 

Obras Hidráulicas 

• Tecnologia em Construção Civil - Movimentação 

de Terra e Pavimentação 

• Tecnologia em Construção Civil - Movimento de 

Terra e Pavimentação 

• Tecnologia em Construção em(de) Edifícios 



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

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

CNPJ: 62823257/0001-09 273 
Página nº 184 

• Tecnologia em Gerenciamento Ambiental Industrial 

• Tecnologia em Gestão Ambiental 

• Tecnologia em Gestão e Saneamento Ambiental 

• Tecnologia em Hidráulica e Saneamento Ambiental 

• Tecnologia em Materiais Poliméricos 

• Tecnologia em Meio Ambiente com Especialização 

em Gerenciamento de Resíduos Industriais 

• Tecnologia em Processos Gerenciais 

• Tecnologia em Processos Químicos Industriais 

• Tecnologia em Produção (da/de Produção) 

• Tecnologia em Produção de Materiais Plásticos 

• Tecnologia em Saneamento Ambiental 

• Tecnologia Sanitária 

• Zootecnia 

Inglês Instrumental I, II e III 

• Inglês (LP) 

• Letras - Língua Portuguesa e Inglesa (LP) 

• Letras - Tradutor e Intérprete 

• Letras com Habilitação de Tradutor/ Inglês 

• Letras com Habilitação em Inglês (LP) 

• Letras com Habilitação em Português e Inglês 

• Letras com Habilitação em Português e Inglês (LP) 

• Letras com Habilitação em Secretariado Bilíngue/ 

Inglês 

• Letras com Habilitação em Secretariado Executivo 

Bilíngue/ Inglês 

• Letras com Habilitação em Secretário Executivo 

Bilíngue 

• Letras com Habilitação em Secretário Executivo 

Bilíngue/ Inglês 

• Letras com Habilitação em Tradutor e Intérprete/ 

Inglês 

• Secretariado Bilíngue 
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• Secretariado Bilíngue - Habilitação Português/ 

Inglês 

• Secretariado Executivo 

• Secretariado Executivo Bilíngue 

• Secretariado Executivo Bilíngue - Habilitação 

Português/ Inglês 

• Secretariado Executivo com Habilitação em Inglês 

• Secretariado Executivo Trilíngue 

• Tecnologia em Automação de Escritórios e 

Secretariado/ Inglês 

• Tecnologia em Automação em Secretariado 

Executivo Bilíngue/ Inglês 

• Tecnologia em Formação de Secretariado/ Inglês 

• Tecnologia em Formação de Secretário/ Inglês 

• Tecnologia em Secretariado Executivo Bilíngue/ 

Inglês 

• Tradutor e Intérprete 

• Tradutor e Intérprete com Habilitação em Inglês 

Inspeção de Aeronaves, 

Manuseio de Solo e 

Procedimentos de Pista e 

Hangar 

• Engenharia Aeroespacial 

• Engenharia Aeronáutica 

• Engenharia Eletrônica - Aeronáutica 

• Tecnologia em Automação e Manufatura Digital 

• Tecnologia em Ciências Aeronáuticas 

• Tecnologia em Manufatura Aeronáutica 

• Tecnologia em Manutenção de Aeronaves 

Instrumentos de Aeronaves 

• Engenharia Aeroespacial 

• Engenharia Aeronáutica 

• Engenharia Mecânica - Aeronáutica 

• Tecnologia em Automação e Manufatura Digital 

• Tecnologia em Ciências Aeronáuticas 

• Tecnologia em Manufatura Aeronáutica 

• Tecnologia em Manutenção de Aeronaves 
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• Tecnologia em Projetos de Estruturas 

Aeronáuticas 

 

 

 

 

 

Linguagem, Trabalho e 

Tecnologia 

• Letras (LP) 

• Letras - Língua Portuguesa e Inglesa (LP) 

• Letras - Tradutor e Intérprete 

• Letras com Habilitação em Linguística 

• Letras com Habilitação em Português (LP) 

• Letras com Habilitação em Português e Espanhol 

(LP) 

• Letras com Habilitação em Português e Inglês 

• Letras com Habilitação em Português e Inglês (LP) 

• Letras com Habilitação em Português/ Espanhol e 

Respectivas Literaturas (LP) 

• Letras com Habilitação em Português/ Inglês e 

Respectivas Literaturas (LP) 

• Letras com Habilitação em Secretário Bilíngue/ 

Português 

• Letras com Habilitação em Secretário Executivo 

Bilíngue/ Português 

• Letras com Habilitação em Tradutor e Intérprete/ 

Português 

• Linguística (G/LP) 

• Secretariado 

• Secretariado Executivo 

• Secretariado Executivo Bilíngue 

• Secretariado Executivo Bilíngue - Habilitação 

Português/ Inglês 

• Secretariado Executivo com Habilitação em 

Português 

• Secretariado Executivo Trilíngue 

• Secretariado Executivo Trilíngue - Português / 

Inglês / Espanhol 
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• Tecnologia em Automação de Escritórios e 

Secretariado 

• Tecnologia em Formação de Secretário 

• Tecnologia em Secretariado Executivo Bilíngue 

• Tecnologia em Secretariado Executivo Trilíngue 

• Tradutor e Intérprete com Habilitação em 

Português 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática, Desenho 

Técnico de Aeronaves e 

Física 

• Ciências com Habilitação em Matemática 

• Ciências com Habilitação em Matemática (LP) 

• Ciências Exatas com Habilitação em Física 

• Ciências Exatas com Habilitação em Física (LP) 

• Ciências Exatas com Habilitação em Matemática 

• Ciências Exatas com Habilitação em Matemática 

(LP) 

• Ciências Exatas com Habilitação em Química 

• Ciências Exatas com Habilitação em Química (LP) 

• Engenharia Aeroespacial 

• Engenharia Aeronáutica 

• Engenharia de Automação e Sistemas 

• Engenharia de Materiais 

• Engenharia de Produção de Materiais 

• Engenharia de Produção Mecânica 

• Engenharia Industrial de Materiais 

• Engenharia Industrial Mecânica 

• Engenharia Mecânica 

• Engenharia Mecânica - Aeronáutica 

• Engenharia Mecânica - Automação e Sistemas 

• Engenharia Mecânica - Ênfase em Ciência dos 

Materiais 

• Engenharia Mecânica - Ênfase Mecânica 

Automobilística 

• Engenharia Mecânica - Modalidade Controle e 

Automação 
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• Engenharia Mecatrônica 

• Física 

• Física (LP) 

• Matemática 

• Matemática (LP) 

• Química 

• Química (LP) 

• Tecnologia em Automação e Manufatura Digital 

• Tecnologia em Ciências Aeronáuticas 

• Tecnologia em Manufatura Aeronáutica 

• Tecnologia em Manutenção de Aeronaves 

• Tecnologia em Materiais 

Metrologia em Aviação 

• Engenharia Aeroespacial 

• Engenharia Aeronáutica 

• Engenharia de Automação e Sistemas 

• Engenharia de Materiais 

• Engenharia de Produção de Materiais 

• Engenharia de Produção Mecânica 

• Engenharia Industrial de Materiais 

• Engenharia Industrial Mecânica 

• Engenharia Mecânica 

• Engenharia Mecânica - Aeronáutica 

• Engenharia Mecânica - Automação e Sistemas 

• Engenharia Mecânica - Ênfase em Ciência dos 

Materiais 

• Engenharia Mecânica - Ênfase Mecânica 

Automobilística 

• Engenharia Mecânica - Modalidade Controle e 

Automação 

• Engenharia Mecatrônica 

• Tecnologia em Automação e Manufatura Digital 

• Tecnologia em Ciências Aeronáuticas 

• Tecnologia em Manufatura Aeronáutica 
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• Tecnologia em Manutenção de Aeronaves 

• Tecnologia em Projetos de Estruturas 

Aeronáuticas 

Oficina de Montagem e 

Alinhamento de Aeronaves 

• Engenharia Aeroespacial 

• Engenharia Aeronáutica 

• Engenharia Mecânica - Aeronáutica 

• Tecnologia em Automação e Manufatura Digital 

• Tecnologia em Ciências Aeronáuticas 

• Tecnologia em Manufatura Aeronáutica 

• Tecnologia em Manutenção de Aeronaves 

• Tecnologia em Projetos de Estruturas 

Aeronáuticas 

Oficina de Sistemas 

Hidráulicos de Aeronaves 

• Engenharia Aeroespacial 

• Engenharia Aeronáutica 

• Engenharia de Automação e Sistemas 

• Engenharia Industrial Mecânica 

• Engenharia Mecânica 

• Engenharia Mecânica - Aeronáutica 

• Engenharia Mecânica - Automação e Sistemas 

• Engenharia Mecânica - Ênfase Mecânica 

Automobilística 

• Engenharia Mecânica - Modalidade Controle e 

Automação 

• Engenharia Mecatrônica 

• Mecânica (EII) 

• Tecnologia (em) Mecânica 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Mecânica 

de Precisão 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Oficinas 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Processos 

de Produção 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Projetos 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Soldagem 
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• Tecnologia (em) Mecânica - Projetos 

• Tecnologia (em) Mecânica Automobilística 

• Tecnologia em Automação e Manufatura Digital 

• Tecnologia em Automobilística 

• Tecnologia em Ciências Aeronáuticas 

• Tecnologia em Fabricação Mecânica 

• Tecnologia em Manufatura Aeronáutica 

• Tecnologia em Manutenção de Aeronaves 

• Tecnologia em Processos de Produção 

• Tecnologia em Projetos de Estruturas 

Aeronáuticas 

• Tecnologia em Projetos Mecânicos 

Oficina de Sistema 

Pneumático de Aeronaves 

• Engenharia Aeroespacial 

• Engenharia Aeronáutica 

• Engenharia de Automação e Sistemas 

• Engenharia de Produção Mecânica 

• Engenharia Industrial Mecânica 

• Engenharia Mecânica 

• Engenharia Mecânica - Aeronáutica 

• Engenharia Mecânica - Automação e Sistemas 

• Engenharia Mecânica - Ênfase Mecânica 

Automobilística 

• Engenharia Mecânica - Modalidade Controle e 

Automação 

• Engenharia Mecatrônica 

• Mecânica (EII) 

• Tecnologia (em)  Mecânica 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Mecânica 

de Precisão 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Oficinas 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Processos 

de Produção 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Projetos 
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• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Soldagem 

• Tecnologia (em) Mecânica - Projetos 

• Tecnologia (em) Mecânica Automobilística 

• Tecnologia em Automação e Manufatura Digital 

• Tecnologia em Automobilística 

• Tecnologia em Ciências Aeronáuticas 

• Tecnologia em Fabricação Mecânica 

• Tecnologia em Manufatura Aeronáutica 

• Tecnologia em Manutenção de Aeronaves 

• Tecnologia em Projetos Mecânicos 

Práticas de Oficinas de 

Aeronaves 

• Engenharia Aeroespacial 

• Engenharia Aeronáutica 

• Engenharia Mecânica - Aeronáutica 

• Tecnologia em Automação e Manufatura Digital 

• Tecnologia em Ciências Aeronáuticas 

• Tecnologia em Manufatura Aeronáutica 

• Tecnologia em Manutenção de Aeronaves 

• Tecnologia em Projetos de Estruturas 

Aeronáuticas 

Primeiros Socorros e 

Segurança de Voo 

• Engenharia Aeroespacial 

• Engenharia Aeronáutica 

• Engenharia Civil - Aeronáutica 

• Engenharia Eletrônica - Aeronáutica 

• Engenharia Mecânica - Aeronáutica 

• Tecnologia em Automação e Manufatura Digital 

• Tecnologia em Ciências Aeronáuticas 

• Tecnologia em Manufatura Aeronáutica 

• Tecnologia em Manutenção de Aeronaves 

Princípios da Inspeção e 

Regulamentação da 

Manutenção, 

Regulamentação da Aviação 

• Ciências Jurídicas 

• Ciências Jurídicas e Sociais 

• Direito 

• Engenharia Aeroespacial 

• Engenharia Aeronáutica 
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Civil, Regulamentação da 

Profissão de Mecânico 

• Engenharia de Automação e Sistemas 

• Engenharia de Materiais 

• Engenharia de Produção de Materiais 

• Engenharia de Produção Mecânica 

• Engenharia Industrial de Materiais 

• Engenharia Industrial Mecânica 

• Engenharia Mecânica 

• Engenharia Mecânica - Aeronáutica 

• Engenharia Mecânica - Automação e Sistemas 

• Engenharia Mecânica - Ênfase em Ciência dos 

Materiais 

• Engenharia Mecânica - Ênfase Mecânica 

Automobilística 

• Engenharia Mecânica - Modalidade Controle e 

Automação 

• Engenharia Mecatrônica 

• Tecnologia em Automação e Manufatura Digital 

• Tecnologia em Ciências Aeronáuticas 

• Tecnologia em Manufatura Aeronáutica 

• Tecnologia em Manutenção de Aeronaves 

Reparos Estruturais e 

Montagem de Aeronaves 

• Engenharia Aeroespacial 

• Engenharia Aeronáutica 

• Engenharia de Automação e Sistemas 

• Engenharia de Materiais 

• Engenharia de Produção de Materiais 

• Engenharia de Produção Mecânica 

• Engenharia Industrial de Materiais 

• Engenharia Industrial Mecânica 

• Engenharia Mecânica 

• Engenharia Mecânica - Aeronáutica 

• Engenharia Mecânica - Automação e Sistemas 

• Engenharia Mecânica - Ênfase em Ciência dos 

Materiais 
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• Engenharia Mecânica - Ênfase Mecânica 

Automobilística 

• Engenharia Mecânica - Modalidade Controle e 

Automação 

• Engenharia Mecatrônica 

• Tecnologia (em) Mecânica 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade 

Desenhista Projetista 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Mecânica 

de Precisão 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Oficinas 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Processos 

de Produção 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Projetos 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Soldagem 

• Tecnologia (em) Mecânica - Projetos 

• Tecnologia (em) Mecânica Automobilística 

• Tecnologia em Automação e Manufatura Digital 

• Tecnologia em Automobilística 

• Tecnologia em Ciências Aeronáuticas 

• Tecnologia em Fabricação Mecânica 

• Tecnologia em Manufatura Aeronáutica 

• Tecnologia em Manutenção de Aeronaves 

• Tecnologia em Projetos de Estruturas 

Aeronáuticas 

• Tecnologia em Projetos Mecânicos 

Sistemas de Comunicação e 

Navegação 

• Engenharia Aeroespacial 

• Engenharia Aeronáutica 

• Engenharia Eletrônica - Aeronáutica 

• Tecnologia em Automação e Manufatura Digital 

• Tecnologia em Ciências Aeronáuticas 

• Tecnologia em Manufatura Aeronáutica 

• Tecnologia em Manutenção de Aeronaves 



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

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

CNPJ: 62823257/0001-09 273 
Página nº 194 

Sistemas de Proteção 

contra os Efeitos da Chuva, 

do Gelo e contra o Fogo 

• Engenharia Aeroespacial 

• Engenharia Aeronáutica 

• Engenharia Eletrônica - Aeronáutica 

• Tecnologia em Automação e Manufatura Digital 

• Tecnologia em Ciências Aeronáuticas 

• Tecnologia em Manufatura Aeronáutica 

• Tecnologia em Manutenção de Aeronaves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas Elétricos 

• Eletroeletrônica (EII) 

• Eletrônica (EII) 

• Eletrotécnica (EII) 

• Engenharia Aeroespacial 

• Engenharia Aeronáutica 

• Engenharia de Produção Elétrica 

• Engenharia de Telecomunicações 

• Engenharia de Telemática 

• Engenharia Elétrica 

• Engenharia Elétrica - Modalidade Eletrônica 

• Engenharia Elétrica - Modalidade Eletrotécnica/ 

Eletrônica 

• Engenharia Elétrica Ênfase Eletrônica 

• Engenharia Elétrica Ênfase Eletrônica para 

Telecomunicações 

• Engenharia Elétrica Ênfase em Computação 

• Engenharia Elétrica Ênfase em Telecomunicações 

• Engenharia Eletrônica 

• Engenharia Eletrônica - Aeronáutica 

• Engenharia Eletrotécnica 

• Engenharia Industrial - Modalidade Elétrica/ 

Eletrotécnica 

• Engenharia Industrial Elétrica 

• Tecnologia em Automação e Manufatura Digital 

• Tecnologia em Ciências Aeronáuticas 

• Tecnologia em Elétrica - Modalidade Eletrotécnica 
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• Tecnologia em Elétrica - Modalidade Máquinas 

Elétricas 

• Tecnologia em Eletricidade 

• Tecnologia em Eletricidade - Modalidade 

Eletrônica 

• Tecnologia em Eletrônica 

• Tecnologia em Eletrônica - Modalidade Técnicas 

Digitais 

• Tecnologia em Eletrônica de Sistemas Digitais 

• Tecnologia em Eletrônica Industrial 

• Tecnologia em Eletrotécnica 

• Tecnologia em Manufatura Aeronáutica 

• Tecnologia em Manutenção de Aeronaves 

• Tecnologia em Materiais - Processos e 

Componentes Eletrônicos 

• Tecnologia em Sistemas Elétricos 

• Tecnologia em Sistemas Elétricos - Modalidade 

Distribuição de Energia 

• Tecnologia em Sistemas Elétricos - Modalidade 

Eletrônica 

• Tecnologia em Técnicas Digitais 

Sistemas Hidráulicos e de 

Trem de Pouso 

• Engenharia Aeroespacial 

• Engenharia Aeronáutica 

• Engenharia de Automação e Sistemas 

• Engenharia de Produção Mecânica 

• Engenharia Industrial Mecânica 

• Engenharia Mecânica 

• Engenharia Mecânica - Aeronáutica 

• Engenharia Mecânica - Automação e Sistemas 

• Engenharia Mecânica - Ênfase em Ciência dos 

Materiais 

• Engenharia Mecânica - Ênfase Mecânica 

Automobilística 



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

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

CNPJ: 62823257/0001-09 273 
Página nº 196 

• Engenharia Mecânica - Modalidade Controle e 

Automação 

• Engenharia Mecatrônica 

• Mecânica (EII) 

• Tecnologia (em) Mecânica 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade 

Desenhista Projetista 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Mecânica 

de Precisão 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Oficinas 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Processos 

de Produção 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Projetos 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Soldagem 

• Tecnologia (em) Mecânica - Projetos 

• Tecnologia (em) Mecânica Automobilística 

• Tecnologia em Automação e Manufatura Digital 

• Tecnologia em Automobilística 

• Tecnologia em Ciências Aeronáuticas 

• Tecnologia em Fabricação Mecânica 

• Tecnologia em Manufatura Aeronáutica 

• Tecnologia em Manutenção de Aeronaves 

• Tecnologia em Processos de Produção 

• Tecnologia em Projetos Mecânicos 

Sistemas Pneumáticos, de 

Pressurização, de Ar 

Condicionado e de Oxigênio 

• Engenharia Aeroespacial 

• Engenharia Aeronáutica 

• Engenharia de Automação e Sistemas 

• Engenharia de Produção Mecânica 

• Engenharia Industrial Mecânica 

• Engenharia Mecânica 

• Engenharia Mecânica - Aeronáutica 

• Engenharia Mecânica - Automação e Sistemas 
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• Engenharia Mecânica - Ênfase em Ciência dos 

Materiais 

• Engenharia Mecânica - Ênfase Mecânica 

Automobilística 

• Engenharia Mecânica - Modalidade Controle e 

Automação 

• Engenharia Mecatrônica 

• Mecânica (EII) 

• Tecnologia (em)Mecânica 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade 

Desenhista Projetista 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Mecânica 

de Precisão 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Oficinas 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Processos 

de Produção 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Projetos 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Soldagem 

• Tecnologia (em) Mecânica - Projetos 

• Tecnologia (em) Mecânica Automobilística 

• Tecnologia em Automação e Manufatura Digital 

• Tecnologia em Automobilística 

• Tecnologia em Ciências Aeronáuticas 

• Tecnologia em Fabricação Mecânica 

• Tecnologia em Manufatura Aeronáutica 

• Tecnologia em Manutenção de Aeronaves 

• Tecnologia em Projetos Mecânicos 

Soldagem, Resistência de 

Materiais, Compostos 

Plásticos e Corrosões 

• Engenharia Aeroespacial 

• Engenharia Aeronáutica 

• Engenharia de Automação e Sistemas 

• Engenharia de Materiais 

• Engenharia de Produção de Materiais 

• Engenharia de Produção Mecânica 
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• Engenharia Industrial de Materiais 

• Engenharia Industrial Mecânica 

• Engenharia Mecânica 

• Engenharia Mecânica - Aeronáutica 

• Engenharia Mecânica - Automação e Sistemas 

• Engenharia Mecânica - Ênfase Mecânica 

Automobilística 

• Engenharia Mecânica - Modalidade Controle e 

Automação 

• Engenharia Mecatrônica 

• Tecnologia (em)  Mecânica 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade 

Desenhista Projetista 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Mecânica 

de Precisão 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Oficinas 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Processos 

de Produção 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Projetos 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Soldagem 

• Tecnologia (em) Mecânica - Projetos 

• Tecnologia (em) Mecânica Automobilística 

• Tecnologia em Automação e Manufatura Digital 

• Tecnologia em Ciências Aeronáuticas 

• Tecnologia em Fabricação Mecânica 

• Tecnologia em Manufatura Aeronáutica 

• Tecnologia em Manutenção de Aeronaves 

• Tecnologia em Processos de Produção 

• Tecnologia em Projetos de Estruturas 

Aeronáuticas 

• Tecnologia em Projetos Mecânicos 
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Tubulações e Conexões, 

Combustíveis e Sistemas de 

Combustível 

• Engenharia Aeroespacial 

• Engenharia Aeronáutica 

• Engenharia de Minas 

• Engenharia de Produção de Minas 

• Engenharia Industrial de Minas 

• Engenharia Mecânica 

• Engenharia Mecânica - Aeronáutica 

• Tecnologia (em)  Mecânica 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade 

Desenhista Projetista 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Mecânica 

de Precisão 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Oficinas 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Processos 

de Produção 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Projetos 

• Tecnologia (em) Mecânica - Modalidade Soldagem 

• Tecnologia (em) Mecânica - Projetos 

• Tecnologia (em) Mecânica Automobilística 

• Tecnologia em Automação e Manufatura Digital 

• Tecnologia em Automobilística 

• Tecnologia em Ciências Aeronáuticas 

• Tecnologia em Fabricação Mecânica 

• Tecnologia em Manufatura Aeronáutica 

• Tecnologia em Manutenção de Aeronaves 

• Tecnologia em Projetos Mecânicos 

 

 

Fundamentos de Aeronaves, 

Perigos no Ambiente de 

Trabalho e Procedimentos 

de Segurança em Hangar e 

Pista 

• Engenharia Aeroespacial 

• Engenharia Aeronáutica 

• Engenharia Civil - Aeronáutica 

• Engenharia Eletrônica - Aeronáutica 

• Engenharia Mecânica - Aeronáutica 

• Tecnologia em Automação e Manufatura Digital 

• Tecnologia em Ciências Aeronáuticas 
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• Tecnologia em Manufatura Aeronáutica 

O quadro acima apresenta a indicação da formação e qualificação para a função 

docente. Para a organização dos concursos públicos, a unidade escolar deverá 

consultar o Catálogo de Requisitos de Titulação para Docência. 

 

Toda Unidade Escolar conta com: 

• Diretor de Escola Técnica; 

• Diretor de Serviço – Área Administrativa; 

• Diretor de Serviço – Área Acadêmica; 

• Coordenador de Projetos Responsável pela Coordenação Pedagógica; 

• Coordenador de Projetos Responsável pelo Apoio e Orientação Educacional; 

• Coordenador de Curso; 

• Auxiliar de Docente; 

• Docentes. 
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CAPÍTULO 9                            DIPLOMA 

 

 

Ao aluno concluinte do curso será conferido e expedido o diploma de TÉCNICO EM 

MANUTENÇÃO DE AERONAVES EM CÉLULA, satisfeitas as exigências relativas: 

 

✓ ao cumprimento do currículo previsto para habilitação; 

✓ à apresentação do certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente. 

 

O Diploma terá validade nacional. 
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PARECER TÉCNICO 
Fundamentação Legal: Deliberação CEE n.º 105/2011 e Indicação CEE n.º 8/2000 

Processo Centro Paula Souza n.º  N.º de Cadastro (MEC/CIE)  

1. Identificação da Instituição de Ensino 

1.1. Nome e Sigla 

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS 

1.2. CNPJ 

62823257/0001-09 

1.3.  Logradouro 

Rua dos Andradas 

Número 140 Complemento  

CEP 01208-000 Bairro  Santa Ifigênia 

Município São Paulo – SP 

Endereço Eletrônico  

Website http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/ 

1.4. Autorização do curso 

Órgão Responsável Unidade de Ensino Médio e Técnico/CEETEPS 

Fundamentação legal Supervisão delegada: Resolução SE/SP nº 78, de 07-11-2008. 

1.5. Unidade de Ensino Médio e Técnico 

Coordenador Almério Melquíades de Araújo 

e-mail  

Telefone do diretor(a)  

1.6. Dependência Administrativa 

Estadual/Municipal/Privada Estadual 

1.7. Ato de Fundação/Constituição Decreto Lei Estadual 

1.8. Entidade Mantenedora 

CNPJ 62823257/0001-09 

Razão Social Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 

Natureza Jurídica Autarquia estadual 

Representante Legal Laura M. J. Laganá 

Ano de Fundação/Constituição 1969 
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2. Curso 

2.1. Curso: novo, autorizado ou autorizado e em funcionamento. 

Curso novo 

2.2. Curso presencial ou na modalidade a distância 

Curso Presencial  

2.3. ETECs/município que oferecem o curso 

ETEC ALBERTO SANTOS DUMONT 

2.4. Quantidade de vagas ofertadas  

40 (quarenta) 

2.5. Período do Curso (matutino/vespertino/noturno) 

Noturno 

2.6. Denominação do curso 

Técnico em Manutenção de Aeronaves em Célula 

2.7. Eixo Tecnológico 

Controle e Processos Industriais 

2.8. Formas de oferta 

Articulado concomitante e subsequente 

2.9. Carga Horária Total, incluindo estágio se for o caso. 

1200 (mil e duzentas) horas mais 60 (sessenta) horas de prática de oficina. 

3. Análise do Especialista 

3.1. Justificativa e Objetivos 

O plano de curso justifica a necessidade do técnico, com base na estrutura do mercado de 
trabalho da área. Apresenta dados quantitativos sobre a situação socioeconômica, profissional e 
educacional, conforme solicita a Indicação CEE 108/2011.A proposta do curso centra atenção em 
duas modalidades: articulada concomitante e subsequente ao Ensino Médio com oferta de 
educação técnica ao profissional que trabalha e deseja ampliar conhecimento, e para aquele que 
vem cursando o Ensino Médio deseja preparar-se para o mercado de trabalho. 

3.2. Requisitos de Acesso 

O ingresso no primeiro módulo do curso TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE 
AERONAVES EM CÉLULA dar-se-á por meio de processo classificatório para alunos 
que tenham concluído, no mínimo, a segunda série e estejam matriculados na terceira 
série do Ensino Médio ou equivalente e que tenham 17 anos completos em 31 de janeiro 
para matrículas no primeiro semestre ou 17 anos completos até 31 de julho para 
matrículas no segundo semestre. 
O acesso aos demais módulos ocorrerá por avaliação de competências adquiridas no 
trabalho, por aproveitamento de estudos realizados ou por reclassificação. 

3.3. Perfil Profissional de Conclusão 
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O perfil profissional do Técnico em Manutenção de Aeronaves em Célula concomitante e 
subsequente apresentado está coerente com as descrições do Eixo Tecnológico de Controle e 
Processos Industriais e do proposto para a habilitação, constantes no Catálogo Nacional de 
Cursos Técnicos – CNCT.  As competências gerais, atribuições e atividades estão baseadas na 
Classificação Brasileira de Ocupações – CBO. 
A organização curricular do curso não prevê certificação parcial. Os perfis das qualificações 
técnicas estão claramente descritos no plano de curso e referenciados à CBO. As nomenclaturas 
das qualificações correspondem a ocupações existentes no mercado de trabalho. 

3.4. Organização Curricular 

O curso está estruturado em 3 (três) módulos de 500 (quinhentas) horas-aula cada, totalizando 
1500 (mil e quinhentas) horas-aula. Considerando que as “as horas destinadas eventualmente a 
estágio profissional supervisionado ou a trabalho de conclusão de curso ou similar e a avaliações 
finais” (Parecer CNE/CEB nº 11/2012,) devem ser acrescidas aos mínimos de carga horária 
previstos no CNCT, o curso proposto apresenta carga horária de 1200 (hum mil e duzentas) horas 
e atende às exigências legais.  
Os componentes curriculares estão classificados por módulo e descritos em termos de 
competências, habilidades e bases tecnológicas. A carga horária destinada à prática profissional 
está indicada em cada componente. Os temas recomendados no CNCT estão incluídos na 
organização curricular como disciplina ou conteúdo curricular.  

3.4.1. Proposta de Estágio 

O plano de curso indica que o estágio supervisionado não é obrigatório para obtenção do diploma. 
O aluno poderá realizar estágio concomitante com o curso. Cada Unidade de Ensino dispõe de 
um Plano de Estágio Supervisionado, “incorporado ao Projeto Pedagógico da Unidade Escolar” 
com “os seguintes registros: sistemática de acompanhamento, controle e avaliação; justificativa; 
metodologias; objetivos; identificação do responsável pela Orientação de Estágio; definição de 
possíveis campos/ áreas para realização de estágios”  
A proposta de estágio atende à legislação vigente. 

3.5. Critérios de aproveitamento de conhecimentos e de experiências anteriores 

O plano de curso indica a possibilidade de aproveitamento de conhecimentos e experiências 
anteriores decorrentes de: “qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico 
concluídos em outros cursos; cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, 
mediante avaliação do aluno; experiências adquiridas no trabalho ou por outros meios informais, 
mediante avaliação do aluno; avaliação de competências reconhecidas em processos formais de 
certificação profissional” desde que compatíveis com o perfil profissional de conclusão. 
A avaliação de competências, para fins de prosseguimento de estudos, será feita “mediante 
avaliação a ser realizada por comissão de professores, designada pela Direção da Escola, 
atendendo os referenciais constantes de sua proposta pedagógica”. Quando for para fins de 
conclusão de curso, “seguir-se-ão as diretrizes definidas e indicadas pelo Ministério da Educação 
e assim como o contido na deliberação CEE 107/2011”. 
As condições e procedimentos indicados atendem à legislação vigente.  

3.6. Critérios de Avaliação 

Os critérios de avaliação estão descritos no plano de curso. A avaliação é entendida como 
“processo contínuo e permanente com a utilização de instrumentos diversificados – textos, 
provas, relatórios, autoavaliação, roteiros, pesquisas, portfólio, projetos, etc. – que permitam 
analisar de forma ampla o desenvolvimento de competências em diferentes indivíduos e em 
diferentes situações de aprendizagem”. Os resultados do rendimento do aluno são expressos em 
menções, correspondentes a conceitos, operacionalmente definidos.  
Para fins de promoção, há exigência de frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) 
“do total das horas efetivamente trabalhadas pela escola, calculada sobre a totalidade dos 
componentes curriculares de cada módulo”, apurada independentemente do rendimento. 
Os alunos com rendimento insatisfatório poderão valer-se de recuperação contínua e do instituto 
da progressão parcial. 
Os critérios de avaliação indicados no plano de curso atendem à legislação. 
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3.7. Instalações e Equipamentos 

O plano apresenta quatro laboratórios específicos para o desenvolvimento do curso, disponíveis 
para as Unidades de Ensino que o oferecem com descrição das instalações, equipamentos, 
mobiliário e softwares. Indica também bibliografia para o curso. As instalações e equipamentos 
atendem à infraestrutura recomendada pelo CNCT. 

3.8. Pessoal Docente e Técnico 

Os docentes são contratados mediante concurso público ou processo seletivo. O plano de curso 
indica os requisitos de formação e qualificação, que atendem ao disposto na Indicação CEE 
8/2000, na redação dada pela Indicação CEE 64/2007. 
O plano cita, ainda, o pessoal técnico e administrativo envolvido com o curso e os requisitos de 
titulação e a qualificação necessários para contratação e admissão destes profissionais. 

3.9. Certificado e Diploma 

O diploma de Técnico em Manutenção de Aeronaves em Célula é conferido ao aluno que cumprir 
com aproveitamento o “currículo previsto para a habilitação” e apresentar “certificado de 
conclusão do Ensino Médio ou equivalente”. As condições estabelecidas para obtenção do 
diploma atende à legislação. 

4. Parecer do Especialista 

Após análise do Plano de Curso de Técnico em Manutenção de Aeronaves em Célula 
concomitante e subsequente do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, situada 
a Rua dos Andradas, 140, Santa Ifigênia, em São Paulo, eu, Wanderlei de Jesus Pegoretti, na 
condição de especialista e à vista do exposto no presente parecer, manifesto-me favorável à 
aprovação do Plano de Curso em questão, uma vez que a Instituição de Ensino reúne as 
condições necessárias para a sua aprovação. 
Este parecer técnico foi emitido com base no plano de curso do Técnico em Manutenção de 
Aeronaves em Célula concomitante e subsequente a ser implantado na rede de escolas técnicas 
do CEETEPS. A análise das justificativas de implantação do curso em cada unidade de ensino, 
as condições de infraestrutura, a disponibilidade do pessoal docente e técnico e outras, que são 
objeto da visita técnica do especialista, serão realizadas com base na Deliberação CEETEPS nº 
2/2004 (Disponível 
em:http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/QuemSomos/Departamentos/cgd/Deliberacoes%202
004.pdf). 
 
 
 
Wanderlei de Jesus Pegoretti 
Nome e assinatura do especialista 
RG 7.796.204 

5. Qualificação do Especialista 

5.1. Nome 

Wanderlei de Jesus Pegoretti 

RG 7.796.204 CPF  

Registro no Conselho Profissional da Categoria  

5.2. Formação Acadêmica 

Engenheiro Eletricista  
Pós-graduação em Telecomunicação  
Mecânico Aeronáutico formação em Aviônicos 

5.3. Experiência Profissional 
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Engenheiro Eletricista e Professor da área elétrica na Etec Rubens de Faria e Souza – Sorocaba. 

Pós-graduação em Telecomunicação; 

Mecânico Aeronáutico formação em Aviônicos 

Responsável Técnico: INASO - Instrumentos Aeronáuticos Sorocaba 2000 a 2002 

WAS - Work Aviation Service 2002 a 2004 

Aeroavionics 2004 á 2007 

WAS - Work Aviation Service 2007 á 2010 

Professor área Elétrica em Mecânico Manutenção Aeronáutica - CEMA, WINGS 

Especialista em Aviação - Mecânico Aeronáutico 
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PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE 15-09-2015 

 

 

 

 

 

O Coordenador do Ensino Médio e Técnico do Centro Estadual de Educação Tecnológica 

Paula Souza designa Amneris Ribeiro Caciatori, R.G. 29.346.971-4, Sebastião Mário 

dos Santos, R.G. 4.463.749 e Sônia Regina Corrêa Fernandes, R.G. 9.630.740-7, para 

procederem à análise e emitirem aprovação do Plano de Curso da Habilitação Profissional 

de TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE AERONAVES EM CÉLULA, a ser implantada na rede 

de escolas do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – Ceeteps. 

 

 

 

 

 

São Paulo, 15 de setembro de 2015. 

 

 

 

ALMÉRIO MELQUÍADES DE ARAÚJO 

Coordenador do Ensino Médio e Técnico
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APROVAÇÃO DO PLANO DE CURSO 

 

 

 

 

 

A Supervisão Educacional, supervisão delegada pela Resolução SE nº 78, de 07/11/2008, 

com fundamento no item 14.5 da Indicação CEE 08/2000, aprova o Plano de Curso do Eixo 

Tecnológico de “Controle e Processos Industriais”, referente à Habilitação Profissional de 

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE AERONAVES EM CÉLULA, a ser implantada na rede 

de escolas do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, a partir de 27-01-

2016. 

 

 

 

 

 

São Paulo, 27 de janeiro de 2016. 

 

 

 

Amneris Ribeiro 

Caciatori 
 

Sebastião Mário dos 

Santos 
 

Sônia Regina Corrêa 

Fernandes 

R.G. 29.346.971-4  R.G. 4.463.749  R.G. 9.630.740-7 

Supervisora Educacional  Supervisor Educacional  Diretora de Departamento 
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PORTARIA CETEC Nº 821, DE 27-01-2016 

 

O Coordenador do Ensino Médio e Técnico, no uso de suas atribuições, com fundamento 

nos termos da Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996 (e suas respectivas atualizações), na 

Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014, na Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012, na 

Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008, no Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, no Parecer 

CNE/CEB n.º 39/2004, no Parecer CNE/CEB n.º 11, de 12-6-2008, na Deliberação CEE N.º 

105/2011, na Indicação CEE n.º 108/2011, na Indicação CEE 8/2000 e, à vista do Parecer 

da Supervisão Educacional, expede a presente Portaria: 

 

Artigo 1º - Fica aprovado, nos termos da seção IV-A da Lei Federal n. º 9394/96, do item 

14.5 da Indicação CEE n. º 8/2000, o Plano de Curso do Eixo Tecnológico “Controle e 

Processos Industriais”, Habilitação Profissional de Técnico em Manutenção de Aeronaves 

em Célula. 

 

Artigo 2º - O curso referido no artigo anterior está autorizado a ser implantado na Rede de 

Escolas do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, a partir de 27-1-2016. 

 

Artigo 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 

 

São Paulo, 27 de janeiro de 2016. 

 
 
 

ALMÉRIO MELQUÍADES DE ARAÚJO 
Coordenador do Ensino Médio e Técnico 

 
Publicada no DOE de 28-1-2016 – Poder Executivo – Seção I – Página 52. 
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ANEXO I – MATRIZ  CURRICULAR ANTERIOR 
 

MATRIZ CURRICULAR  

Eixo Tecnológico CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS Habilitação Profissional de TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE AERONAVES EM CÉLULA Plano de Curso 273 

Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 821, de 27-1-2016, publicada no Diário Oficial de 28-1-2016 – Poder Executivo – Seção I – página 50. 

MÓDULO BÁSICO  MÓDULO CÉLULA I  MÓDULO CÉLULA II  

Componentes Curriculares 
Carga Horária (Horas-aula) 

Componentes Curriculares 
Carga Horária (Horas-aula) 

Componentes Curriculares 
Carga Horária (Horas-aula) 

Teoria Prática Total Teoria Prática Total Teoria Prática Total 

B.1 – Matemática, Desenho Técnico de Aeronaves 
e Física 

40 00 40 
C.1 – Estruturas de Aeronaves, Sistemas de 
Controle de Voo 

40 40 80 
C.11 – Sistemas Pneumáticos, de Pressurização, de 
Ar Condicionado e de Oxigênio 

40 40 80 

B.2 – Inglês Instrumental I 40 00 40 C.2 – Entelagem e Pintura 40 00 40 
C.12 – Reparos Estruturais e Montagem de 
Aeronaves 

60 40 100 

B.3 – Aerodinâmica, Peso e Balanceamento 60 00 60 C.3 – Inglês Instrumental II 40 00 40 
C.13 – Fundamentos de Aeronaves, Perigos no 
Ambiente de Trabalho e Procedimentos de 
Segurança em Hangar e Pista 

40 00 40 

B.4 – Ferramentas Manuais e de Medição, 
Materiais de Aviação e Processos 

00 40 40 
C.4 – Soldagem, Resistência de Materiais, 
Compostos Plásticos e Corrosões 

00 60 60 C.14 – Sistemas de Comunicação e de Navegação 40 00 40 

B.5 – Tubulações e Conexões, Combustíveis e 
Sistemas de Combustível 

40 00 40 C.5 – Sistemas Hidráulicos e de Trem de Pouso 40 40 80 C.15 – Instrumentos de Aeronaves 40 40 80 

B.6 – Eletricidade, Geradores e Motores Elétricos 
de Aviação 

20 40 60 
C.6 – Controle Técnico na Manutenção, Manuais, 
Práticas Padrões 

40 00 40 
C.16 – Inspeção de Aeronaves, Manuseio de Solo e 
Procedimentos de Pista e Hangar 

40 20 60 

B.7 – Princípios da Inspeção e Regulamentação da 
Manutenção, Regulamentação da Aviação Civil, 
Regulamentação da Profissão de Mecânico 

40 00 40 C.7 – Metrologia em Aviação 00 40 40 
C.17 – Oficina de Sistemas Hidráulicos de 
Aeronaves 

00 20 20 

B.8 – Primeiros Socorros e Segurança de Voo 20 00 20 C.8 – Práticas de Oficinas de Aeronaves 00 20 20 C.18 – Inglês Instrumental III 40 00 40 

B.9 – Ética e Cidadania Organizacional 40 00 40 C.9 – Sistemas de Proteção contra os efeitos da 
Chuva, do Gelo e contra o Fogo 

40 00 40 
C.19 – Oficina de Montagem e Alinhamento de 
Aeronaves 

00 20 20 
B.10 – Gestão Ambiental 40 00 40 

B.11 – Aplicativos Informatizados em Aviação 00 40 40 C.10 – Sistemas Elétricos 60 00 60 
C.20 – Oficina de Sistema Pneumático de 
Aeronaves 

00 20 20 

B.12 – Linguagem, Trabalho e Tecnologia 40 00 40 

TOTAL 300 200 500 TOTAL 300 200 500 TOTAL 380 120 500 

MÓDULO BÁSICO 
SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA 

MÓDULOS BÁSICO + CÉLULA I 
SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA 

MÓDULOS BÁSICO + CÉLULA I + CÉLULA II 
Habilitação Profissional de 

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE AERONAVES EM CÉLULA 

Total da Carga Horária Teórica: 980 horas-aula Total da Carga Horária Prática: 520 horas-aula Estágio Supervisionado: Este curso não requer Estágio Supervisionado. 
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ANEXO II – MATRIZ  CURRICULAR ATAULIZADA 
 

MATRIZ CURRICULAR  

Eixo Tecnológico CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS Habilitação Profissional de TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE AERONAVES EM CÉLULA Plano de Curso 273 

Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alterado pelo Decreto nº 8.268, de 
18-6-2014. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 821, de 27-1-2016, publicada no Diário Oficial de 28-1-2016 – Poder Executivo – Seção I – página 50. 

MÓDULO BÁSICO  MÓDULO CÉLULA I  MÓDULO CÉLULA II  

Componentes Curriculares 
Carga Horária (Horas-aula) 

Componentes Curriculares 
Carga Horária (Horas-aula) 

Componentes Curriculares 
Carga Horária (Horas-aula) 

Teoria Prática Total Teoria Prática Total Teoria Prática Total 

B.1 – Matemática, Desenho Técnico de Aeronaves 
e Física 

40 00 40 
C.1 – Estruturas de Aeronaves, Sistemas de 
Controle de Voo 

40 40 80 
C.11 – Sistemas Pneumáticos, de Pressurização, de 
Ar Condicionado e de Oxigênio 

40 40 80 

B.2 – Inglês Instrumental I 40 00 40 C.2 – Entelagem e Pintura 40 00 40 
C.12 – Reparos Estruturais e Montagem de 
Aeronaves 

60 40 100 

B.3 – Aerodinâmica, Peso e Balanceamento 60 00 60 C.3 – Inglês Instrumental II 40 00 40 
C.13 – Fundamentos de Aeronaves, Perigos no 
Ambiente de Trabalho e Procedimentos de 
Segurança em Hangar e Pista 

40 00 40 

B.4 – Ferramentas Manuais e de Medição, 
Materiais de Aviação e Processos 

00 40 40 
C.4 – Soldagem, Resistência de Materiais, 
Compostos Plásticos e Corrosões 

00 60 60 C.14 – Sistemas de Comunicação e de Navegação 40 00 40 

B.5 – Tubulações e Conexões, Combustíveis e 
Sistemas de Combustível 

40 00 40 C.5 – Sistemas Hidráulicos e de Trem de Pouso 40 40 80 C.15 – Instrumentos de Aeronaves 40 40 80 

B.6 – Eletricidade, Geradores e Motores Elétricos 
de Aviação 

20 40 60 
C.6 – Controle Técnico na Manutenção, Manuais, 
Práticas Padrões 

40 00 40 
C.16 – Inspeção de Aeronaves, Manuseio de Solo e 
Procedimentos de Pista e Hangar 

40 20 60 

B.7 – Princípios da Inspeção e Regulamentação da 
Manutenção, Regulamentação da Aviação Civil, 
Regulamentação da Profissão de Mecânico 

40 00 40 C.7 – Metrologia em Aviação 00 40 40 
C.17 – Oficina de Sistemas Hidráulicos de 
Aeronaves 

00 20 20 

B.8 – Primeiros Socorros e Segurança de Voo 20 00 20 C.8 – Práticas de Oficinas de Aeronaves 00 20 20 C.18 – Inglês Instrumental III 40 00 40 

B.9 – Ética e Cidadania Organizacional 40 00 40 C.9 – Sistemas de Proteção contra os efeitos da 
Chuva, do Gelo e contra o Fogo 

40 00 40 
C.19 – Oficina de Montagem e Alinhamento de 
Aeronaves 

00 20 20 
B.10 – Gestão Ambiental 40 00 40 

B.11 – Aplicativos Informatizados em Aviação 00 40 40 C.10 – Sistemas Elétricos 60 00 60 
C.20 – Oficina de Sistema Pneumático de 
Aeronaves 

00 20 20 

B.12 – Linguagem, Trabalho e Tecnologia 40 00 40 

TOTAL 300 200 500 TOTAL 300 200 500 TOTAL 380 120 500 

MÓDULO BÁSICO 
SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA 

MÓDULOS BÁSICO + CÉLULA I 
SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA 

MÓDULOS BÁSICO + CÉLULA I + CÉLULA II 
Habilitação Profissional de 

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE AERONAVES EM CÉLULA 

Total da Carga Horária Teórica: 980 horas-aula Total da Carga Horária Prática: 520 horas-aula Estágio Supervisionado: Este curso não requer Estágio Supervisionado. 

Observação A carga horária descrita como prática é aquela com possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.10 do Plano de Curso. 

 


