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PREFÁCIO 
 

 

Ao assumir a Subsecretaria de Integração de Ações Sociais 

aceitei o desafio de estar à frente das ações de qualificação 
profissional e social e, em especial, do Programa Fábrica Social, com 
o objetivo de contribuir efetivamente para que os nossos alunos, 
beneficiários de programa de transferência de renda, possam 
alcançar autonomia profissional e financeira. 

Sabendo da importância de tal incumbência é que inauguro, 
com imensa satisfação, o primeiro Projeto Pedagógico no âmbito desta 
Subsecretaria, com a finalidade de concretizar uma forma ainda 
mais dialógica, fortalecendo a confiança necessária entre os alunos e 
os educadores para contribuírem com o melhor de si no decorrer deste 
inovador processo de aprendizagem.  

Desse modo, convém destacar que este Projeto Pedagógico 
apresenta propostas de atividades didático-pedagógicas que irão 
requerer não só o domínio de conteúdo por parte dos alunos e dos 
educadores, mas a riqueza de possibilidades que o saber lhes 
proporciona, contribuindo para que sua aprendizagem se transforme 
em legado à sociedade do Distrito Federal. 

 
 

Gerson Vicente de Paula Júnior 
Subsecretário de Integração de Ações Sociais 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Criado em 2013, o Programa Fábrica Social vem passando 

atualmente por um processo de modernização e aperfeiçoamento, 
tanto no que se refere à gestão da Subsecretaria de Integração de Ações 
Sociais, da qual faz parte o Programa Fábrica Social, quanto no que 
diz respeito aos cursos ofertados. Oferece capacitação e qualificação 
profissional nas áreas de Confecção de Vestuário, Acessórios e 
Materiais Esportivos, Construção Civil, Jardinagem e Cultivo de 
Alimentos, Marcenaria Sustentável e Instalação e Manutenção de 
Sistemas Fotovoltaicos. 

Os indicadores econômicos e financeiros do país apontam que a 
economia brasileira vem sofrendo queda desde o ano de 2014, o que 
colaborou para a implantação de uma crise em diversos setores 
produtivos e de prestação de serviços. Ademais, segundo dados 
apresentados pelo IBGE, nos anos de 2015 e 2016, houve retração do 
PIB, de 3,5% e 3,3%, respectivamente. Como consequência, diversas 
empresas foram fechadas, houve queda da atividade econômica, 
diminuição do consumo e aumento do número de desemprego. 

Embora o PIB tenha crescido 1,1% em 2017 e 2018, o que 
demonstra uma recuperação, ainda que lenta, em todos os setores 
econômicos, os níveis de desemprego continuam elevados. No Distrito 
Federal, conforme divulgado pela CODEPLAN, a taxa de desemprego 
estabilizou em 18,3% em janeiro de 2019, o que significa dizer que, 
naquele período, do total da população do DF, 308 mil pessoas 
estavam desempregadas. 

Além dos fatores elencados, a falta de qualificação colabora 
para a não ocupação dos postos de trabalho, o que pressupõe que é 
preciso investir na capacitação e qualificação da população, 
especialmente no que se refere a pessoas em situação de 
vulnerabilidade social que, pelas condições sociais em que se 
encontram, acabam sendo excluídas do acesso ao emprego por não 
terem oportunidades de se capacitar. Nesse sentido, o Programa 
Fábrica Social desempenha um papel fundamental, pois oferece 
capacitação e qualificação profissional para 1.200 pessoas, em média, 
nas áreas de Confecção de Vestuário, Acessórios e Materiais 
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Esportivos, Construção Civil, Jardinagem e Cultivo de Alimentos, 
Marcenaria e Instalação e Manutenção de Sistemas Fotovoltaicos. 

Este Projeto Pedagógico é a concretização de um esforço conjunto 
no sentido de estruturar, de fundamentar, de planejar e de 
implementar os cursos ofertados, modernizando-os, inserindo novos 
módulos e inovando com a oferta da Vivência Profissional, a qual 
possibilitará ao aprendiz a prática dentro do ambiente profissional em 
empresas, colaborando para uma melhor inserção no mercado de 
trabalho.  

A elaboração deste documento não seria possível sem a 
colaboração de diversas pessoas que, de maneira mais ou menos direta, 
contribuíram para sua concretização, às quais apresentamos aqui e 
agradecemos. Ao Secretário de Estado do Trabalho, João Pedro Ferraz 
Passos, por acreditar no Programa e pelo apoio em todo o processo de 
construção e implementação do Projeto Pedagógico. Ao Subsecretário 
de Integração de Ações Sociais, Gerson Vicente de Paula Júnior, por 
todo o esforço na modernização da gestão e dos cursos e na mudança 
de paradigmas em relação ao Programa Fábrica Social. À 
Coordenadora de Gestão Administrativa, Daniela Fernandes Martins 
dos Anjos Soares, pelo incentivo, apoio e embasamento teórico e legal 
na elaboração deste Projeto. Aos colegas diretores Alessandro Moreira 
Lanzieri, Alex Gomes de Oliveira e Marcos Vinícius Caetano Silva, pelo 
suporte em todas as ações para elaboração e execução do Projeto e da 
realização dos cursos. A todos os servidores da Subsecretaria de 
Integração de Ações Sociais sem os quais não seria possível nem o 
planejamento nem a realização do Programa. Em especial, nossos 
agradecimentos a Andrea Alves Ulhoa que, seja nos momentos em que 
participou ativamente da condução do Programa ou mesmo distante, 
contribuiu imensamente para a elaboração desta proposta. 

Como em toda proposta pedagógica, a sensação de incompletude 
se faz presente e se justifica pela sua dinamicidade e constante 
necessidade de se refazer e de se adequar às mudanças. Além disso, 
em um movimento dialético, em que a relação entre teoria e prática 
determina que as práticas pedagógicas sejam orientadas pelos 
princípios filosóficos do processo educativo, ao se planejar e orientar 
esse processo, o próprio Programa se autoquestiona sobre seu papel na 
transformação social dos sujeitos envolvidos. 

Ao apresentarmos este Projeto Pedagógico, almejamos que sua 
implementação contribua para mudar o contexto social do Distrito 
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Federal, especialmente no que se refere aos níveis de desemprego da 
população apresentados inicialmente. A qualificação profissional 
apresenta-se, então, como possibilidade de transformação social e 
econômica de pessoas em situação de vulnerabilidade social, por meio 
da inserção social produtiva, da geração de renda e de postos de 
trabalho e do desenvolvimento de habilidades de gestão, 
empreendedorismo e economia solidária, princípios fundamentais do 
Programa Fábrica Social. 

 

Antonio Cezar Nascimento de Brito 
Diretor Pedagógico 

 

Denise da Silva Machado Rabelo 
Coordenadora Pedagógica e Operacional 
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PLANO PEDAGÓGICO DO PROGRAMA FÁBRICA SOCIAL 

 

1 REFERENCIAL LEGAL 

Lei nº 4.601, de 14 de julho de 2011. 
Lei nº 5.091, de 03 de abril de 2013. 
Decreto n° 34.264, de 05 de abril de 2013. 
Portaria n° 105, de 21 de agosto de 2013. 
Portaria n° 244, de outubro de 2018. 

 

 

2 PERFIL INSTITUCIONAL 

 

2.1  Inserção regional 

 

A Região Administrativa onde se localiza a Subsecretaria de Integração de 

Ações Sociais compreende o Setor Complementar de Indústria e Abastecimento 

(SCIA) e a Estrutural. A Cidade Estrutural tem a sua sociogênese em um contexto 

marcado pelas mazelas sociais, tendo sida erguida em torno do aterro sanitário do 

Distrito Federal, para onde os catadores eram atraídos em busca de meios para a 

sobrevivência. Ao longo dos anos, esses catadores construíram ali os seus barracos 

feitos de tapume, papelão, folhas de zinco e restos de materiais retirados do próprio 

lixão, demarcando espaços de onde retirariam, durante anos, a sua sobrevivência, 

lugar que receberia o título de “maior depósito de lixo da América Latina”.  

Na década de 19901, ampliou-se significativamente a área de ocupação nos 

arredores do “lixão”, originando a chamada “Invasão da Estrutural”, depois “Vila 

Estrutural”, pertencente à região administrativa do Guará que, a partir do ano de 2004, 

passa a fazer parte da Região Administrativa XXV – Setor Complementar de Indústria 

e Abastecimento (SCIA), quando o olhar da administração pública volta-se para sua 

população, a qual girava em torno de 39.015 habitantes até o ano de 2015, a maior 

parcela composta por mulheres. Conforme dados apresentados pela Pesquisa Distrital 

                                                           
1 Os dados elencados referem-se à divulgação da PDAD (Pesquisa Distrital por Amostragem de 
Domicílios) mais recente, realizada no ano de 2015 e disponível no sítio eletrônico da CODEPLAN: 
http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/PDAD-Estrutural.pdf 

http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/PDAD-Estrutural.pdf
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por Amostra de Domicílios (PDAD), realizada em 2015, a população da Estrutural é 

majoritariamente composta por habitantes em condições de produtividade, tendo em 

vista que, do total de habitantes, 23,85% é composto pelo grupo de 15 a 24 anos e 

mais de 43,11% estão na faixa etária de 25 a 59 anos. Os idosos, acima de 60 anos, 

são 5,11%. A população de zero a 14 anos totaliza 27,93%.  

Quanto ao nível de escolaridade, a população concentra-se na categoria dos 

que têm nível fundamental incompleto, 45,21%, seguida pelo ensino médio 

completo, 16,60%. Os que possuem ensino superior completo, incluindo 

especialização, mestrado e doutorado, são 1,53%. Analfabetos na região 

representam 2,55%.  

Ainda de acordo com a PDAD, no que se refere à atividade remunerada, a 

empregabilidade formal, com carteira assinada, contempla 52,74% dos ocupados, 

enquanto os empregados sem carteira assinada totalizam 8,91% e os autônomos 

32,18%. Os setores que mais se destacaram na cidade foram os de Serviços 

Gerais, 33,64%, Comércio, 26,35% e Serviços Pessoais, 12,87%. 

 

2.2  Marco Regulatório 
 

O Programa Fábrica Social foi criado pela Lei nº 5.091, de 03 de abril de 

2013, que acrescenta o artigo 8º-A à Lei n° 4.601, de 14 de julho de 2011 e expressa 

que, entre outras iniciativas, a geração de trabalho, emprego e renda, no âmbito do 

Plano pela Superação da Extrema Pobreza no Distrito Federal – “DF sem Miséria”, 

seria implementada por intermédio de atividades práticas em oficinas específicas, 

denominadas Fábricas Sociais, visando à qualificação e à capacitação profissional 

dos seus participantes. 

A Lei n° 5.091/2013 criou também a Coordenadoria de Integração das Ações 

Sociais, vinculada à Secretaria de Estado Extraordinária da Copa 2014 do Distrito 

Federal, para planejar, programar e controlar as atividades de qualificação, bem 

como operacionalizar as unidades de formação profissional.  

Em seu artigo 3º, a referida Lei determinou também que as atividades de 

formação e capacitação profissional deveriam ser implementadas em territórios de 
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maior vulnerabilidade social, justificando assim a alocação estratégica do Programa 

no SCIA, Região Administrativa XXV, limítrofe à Cidade Estrutural, destacada à 

época por ser uma das regiões com menor Índice de Desenvolvimento Humano do 

Distrito Federal. 

Na sequência, pelo Decreto nº 34.264 de 05 de abril de 2013, foi 

regulamentado o artigo 8º-A da Lei n° 4.601/2011, acrescido pela Lei nº 5.091, de 

03 de abril de 2013, que dispunha sobre atividades práticas a serem desenvolvidas 

nas oficinas específicas, denominadas Fábricas Sociais. 

Assim deu-se início às atividades do Programa Fábrica Social, destinado à 

qualificação e à capacitação profissional dos seus participantes; à promoção da inserção 

social das famílias pobres e/ou em situação de extrema pobreza no Distrito Federal e à 

realização de atividades de formação de mão de obra apta a desenvolver atividades 

relacionadas à confecção de uniformes em geral, de materiais esportivos, de jogos 

intelectivos, de material didático para realização de atividades lúdicas e outras iniciativas 

afins, conforme artigo 2º do Decreto n° 34.264, de 05 de abril de 2013. 

Logo após a publicação do Decreto n° 34.264/2013, foi publicada a Portaria 

nº 105, de 21 de agosto de 2013, regulamentando o Centro de Capacitação 

Profissional – Fábrica Social, estabelecendo quais sejam os objetivos da Fábrica 

Social, como promover a inserção de famílias pobres e extremamente pobres, 

localizadas nas áreas de maior vulnerabilidade social no Distrito Federal e realizar 

ações de capacitação e qualificação formadoras de mão de obra relacionadas à 

“confecção de uniformes em geral, de materiais esportivos, de jogos intelectivos, 

de material didático para realização de atividades lúdicas e outras iniciativas afins.” 

Essa Portaria estabelece ainda o público-alvo a ser atendido, os requisitos de 

acesso ao Programa, a destinação de vagas, o processo seletivo, a atualização dos 

dados cadastrais dos participantes, a permanência no programa, a frequência, as 

ausências, a jornada de atividade, a avaliação de aprendizagem, o pagamento do 

auxílio pecuniário, certificado, as áreas de capacitação, material confeccionado 

(uniformes em geral, materiais esportivos e jogos intelectivos), a distribuição do 

material confeccionado e a prestação de contas. 
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Após a regulamentação do Programa, diversas outras portarias foram 

publicadas, das quais destacam-se: 

 Portaria nº 106, de 21/08/2013 – Trata do Termo de Avaliação de 

Aprendizagem. 

 Portaria nº 119, de 16/09/2013 – Altera o item 8.1.2.2 da Portaria nº 105, de 

21/08/2013, no que se refere à incidência de ausências no pagamento do 

auxílio pecuniário. 

 Portaria Normativa nº 06, de 19/09/2013 – Institui prazo para apresentação 

de justificativa em caso de ausência. 

 Portaria Normativa nº 07, de 14/10/2013 – Determina sobre quais oficinas 

incidirá o Adicional de incentivo por assiduidade. 

 Portaria nº 138, de 18/12/2013 – Altera o item 8.1.2.2 da Portaria nº 105, de 

21/08/2013, no que se refere à incidência de ausências no pagamento do 

auxílio pecuniário. 

 Portaria nº 244, de 1º/10/2018 – Institui os valores a serem pagos por 

Aproveitamento Individual (AAI) aos participantes do curso de Confecção do 

Vestuário, Acessórios e Materiais Esportivos do Programa Fábrica Social. 

 

3 CONCEITUAÇÃO 

 

O Programa Fábrica Social consiste em um centro de formação criado para 

capacitar profissionalmente cidadãos em situação de vulnerabilidade social, inscritos 

no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Coerente 

com os princípios de inclusão social para combater a miséria e reduzir a pobreza 

por meio da inclusão produtiva, o Programa Fábrica Social compõe e fortalece, de 

maneira relevante, as políticas públicas sociais com vistas a inclusão de alunos no 

mundo do trabalho. 

A ideia da Fábrica Social é a evolução adaptada do projeto Pintando a 

Liberdade que vigorou a partir de 2003 em todo país, buscando promover a inclusão 

produtiva de presidiários em módulos de produção de material esportivo, tais como 
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bolas, redes, mochilas, bonés, agasalhos, entre outros. Naquele momento, o 

projeto favoreceu o atendimento de duas necessidades básicas dos encarcerados: 

a remissão de pena pelo trabalho – um dia trabalhado reduzia a pena em igual 

período – e a concessão de benefício social por produtividade como forma garantir 

que o preso pudesse contribuir na manutenção da família, evitando que seus 

dependentes incidissem em práticas ilegais. Refere-se também ao Programa 

Pintando a Cidadania que, em ação semelhante, levava para pessoas em situação 

de risco social a oportunidade de se inserirem em fábricas de material esportivo, 

com o objetivo de promover a inclusão social de pessoas residentes em 

comunidades carentes, mediante o pagamento de benefício social por 

produtividade. 

No que se refere ao Distrito Federal, a proposta, inicialmente, intentava suprir 

uma demanda social criada pelos movimentos de desativação do “lixão” da Cidade 

Estrutural e, posteriormente, foi ampliada para atendimento aos segmentos mais 

vulneráveis de todo o Distrito Federal, razão pela qual a Fábrica Social foi instalada 

próxima à Estrutural, destacada à época por ser uma das regiões mais pobres do 

Distrito Federal. 

A alternativa para a inclusão social foi buscar a inclusão produtiva das pessoas 

em situação de vulnerabilidade, mediante a articulação de ações e programas que 

visassem a inserção no mercado de trabalho, seja por meio do emprego formal, do 

empreendedorismo ou de empreendimentos da economia solidária, sobremaneira na 

oferta de cursos de qualificação social e profissional desses cidadãos.  

Nessa dimensão, situa-se o Programa Fábrica Social como locus privilegiado 

para o desenvolvimento de ações e cursos de qualificação profissional, constituindo-

se em aprendizagem para o trabalho, para a geração de emprego e renda, 

garantindo aos participantes do Programa a possibilidade concreta de inserção e 

permanência no mercado de trabalho, com vistas a uma vida digna e satisfatória. 

Desde o ano de 2011, quando se instituiu o Plano pela Superação da 

Extrema Pobreza no Distrito Federal – “DF sem Miséria”, o Governo do Distrito 

Federal assumiu o compromisso de melhorar a qualidade de vida da população, 

garantir direitos de cidadania e combater a extrema pobreza no Distrito Federal com 
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ações estruturadas nos eixos de garantia de renda, acesso a serviços públicos e 

inclusão produtiva, geração de emprego e renda. 

Partindo do pressuposto de que as ações citadas se articulam com a 

qualificação profissional de modo a oportunizar ao sujeito superar a situação de 

vulnerabilidade social em que se encontra, o Programa Fábrica Social objetiva a 

promoção de ações de Formação Profissional, com foco nos segmentos mais 

vulneráveis da população, tendo como meta a garantia de acesso de 1.200 (mil e 

duzentas) pessoas por ano no Programa.  

Em que pese o esforço para adaptação do modelo testado em outros 

estados e municípios, no Distrito Federal privilegiou-se, equivocadamente, à época 

da implantação do Programa, a orientação organizacional de uma fábrica 

tradicional, baseada na gestão do processo de produção e dos resultados 

(produtos), negligenciando a formação profissional dos participantes do processo, 

permitindo e incentivando assim o desvirtuamento do Programa, beneficiando até 

mesmo profissionais já formados, aptos para o mercado de trabalho, dos quais 

poderia ser dispensada aquela formação. 

A concepção gerencial e operacional da Fábrica Social reproduziu, nos dois 

primeiros anos de atividades, os moldes de uma “fábrica chinesa”, seguindo o 

modelo “taylorista/fordista” de meados do século XX, e instalou, às luzes de um 

eufemismo baseado na capacitação profissional, uma lógica de exploração de mão 

de obra e de precarização das relações trabalhistas, relegando os direitos de 

trabalhadores em troca da promessa de ganho fácil e jornada de “capacitação” 

(trabalho) reduzida (4 horas) no chão da Fábrica. Não foi observada, como é 

recomendada, a orientação por uma proposta didático-pedagógica, de avaliação da 

aprendizagem e de certificação profissional, aspectos estes essenciais ao 

desenvolvimento do Programa. 

Diante das distorções e dos equívocos cometidos, desde o ano de 2015, 

deu-se início a reconceitualização do Programa, assumindo uma concepção mais 

ampliada de formação profissional, favorecendo o desenvolvimento de uma “nova 

cultura” na operacionalização da Fábrica Social. 
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Para tanto, o processo de produção passou a ser entendido como meio para 

alcançar a formação profissional dos alunos e os produtos resultantes do processo 

ensino-aprendizagem passaram a ser entendidos como materialização do 

conhecimento adquirido pelos alunos e como itens que retornam à sociedade com 

valor agregado que beneficia a todos, especialmente os segmentos mais 

vulneráveis da população, na demonstração de uma política pública que contribui 

na democratização das oportunidades de capacitação profissional. 

Na linha da reconceitualização proposta, deu-se a ampliação dos cursos 

ofertados, com a compreensão de que entre o público-alvo, muitos não estariam 

vocacionados à aprendizagem da confecção de vestuário, acessórios e materiais 

esportivos. Foram abertas assim, com atenção à necessidade formativa e ao 

atendimento da demanda do mercado à época, vagas para outros cursos, 

possibilitando a diversificação da oferta no âmbito do Programa. 

Nessa direção, corroborando a tese de desenvolvimento de uma política 

pública autossustentável, verificou-se que, no ano de 2018, foram atendidos 1.549 

alunos, distribuídos nos cursos de Confecção de Vestuário, Acessórios e Materiais 

Esportivos (1.297 alunos), Construção Civil (46 alunos), Instalação e Manutenção 

de Sistemas Fotovoltaicos (45 alunos), Produção e Cultivo de Alimentos Saudáveis 

(80 alunos) e Marcenaria Criativa (81 alunos). 

As atividades práticas dos alunos do curso de Confecção de Vestuário, 

Acessórios e Materiais Esportivos resultam em produtos que são doados para 

administração direta e indireta do Distrito Federal e retornam à sociedade com valor 

agregado. No período compreendido entre janeiro e dezembro de 2018, foram 

produzidos 50.792 (cinquenta mil, setecentos e noventa e dois) itens, entre 

camisetas, jalecos, camisas privativas, batas fenestradas, blusas, calças, lençóis 

etc., sendo atendidas 189 (cento e oitenta e nove) unidades da administração 

pública, dentre as quais merecem destaque os inúmeros hospitais que receberam 

peças de vestuário hospitalar, como campos fenestrados, capotes cirúrgicos, lençóis, 

batas fenestradas, entre outros. Os alunos regularmente matriculados no Programa 

Fábrica Social recebem auxílio pecuniário mensal constituído pelo somatório dos 
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seguintes benefícios: auxílio por aproveitamento individual (AAI), adicional de 

incentivo por assiduidade (IA), auxílio alimentação (AA) e auxílio transporte (AT).  

Considerando que o pagamento do Auxílio Pecuniário pago mensalmente ao 

aluno2 caracteriza-se como um programa de transferência de renda, que favorece 

a inclusão produtiva de pessoas pobres e/ou em situação de extrema pobreza, 

constata-se que o Programa Fábrica Social se caracteriza também como política 

pública de transferência de renda, constituindo-se em uma importante ferramenta 

para o atendimento da população vulnerável, especialmente as pessoas que 

trabalhavam no “lixão” da Cidade Estrutural, o qual, após seu encerramento, 

apresenta possibilidades e desafios para o Programa Fábrica Social, demandando 

atendimento e capacitação para que esses sujeitos se insiram em outras atividades 

profissionais ou se habilitem para gerir sua fonte de renda, por meio de 

cooperativas e de empreendedorismo e associativismo. 

A maioria dos alunos inscritos nos cursos da Fábrica Social é composta por 

mulheres, das quais inúmeras são mães, chefes e, muitas vezes, arrimo de família. 

Nesse sentido, para que possam permanecer no Programa, necessitam receber, 

ao longo do processo de formação, o Auxílio Pecuniário, possibilitando-lhes o 

sustento dos núcleos familiares durante o processo de ensino-aprendizagem. 

Ressalte-se que, para além do simples benefício pecuniário pago aos 

alunos, existe um conjunto de vantagens advindas das políticas públicas, verificado 

pela melhoria do bem-estar e pelo aumento da autoestima desse importante 

segmento social, extremamente vulnerável, oferecendo-lhes a oportunidade de se 

reconhecerem e serem reconhecidos e respeitados como cidadãs e cidadãos. 

Depreende-se, pois, que o Programa Fábrica Social converge políticas 

públicas de assistência social, de formação profissional, de trabalho, emprego e 

geração de renda, respondendo a uma latente demanda social no atendimento 

previsto de 1.200 (mil e duzentos) alunos, tanto na qualificação profissional, como 

na formação social, possibilitando-os uma formação integral. 

                                                           
2 De acordo com o Decreto n° 34.264, de 05 de abril de 2013, o Auxílio Pecuniário contempla: I - Auxílio por 

Aproveitamento Individual – AAI, II – Adicional de Incentivo por Assiduidade – IA, III – Auxílio Alimentação – 
AA e IV – Auxílio Transporte – AT. 
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Sem perder de vista as vantagens que o Programa possibilita ao segmento 

social atendido, entende-se que a rede de parceiros envolvidos na capacitação 

profissional, e os órgãos e entidades afins que atuam na qualificação e formação 

profissional são importantes no apoio a expansão do Programa, reduzindo o ônus 

que provocaria ao Estado.  

Em termos qualitativos, é inquestionável a proporção tomada pelo Programa 

Fábrica Social, possibilitando aos envolvidos o encaminhamento ao mercado de 

trabalho, mesmo estando eles em processo de formação, caso se verifique que se 

encontram suficientemente preparados para a atuação na área em que estão sendo 

capacitados, em empresas, em cooperativas ou em outras organizações do Distrito 

Federal e do entorno.  

Outra possibilidade que se estabelece no horizonte do Programa Fábrica 

Social é a de oferecer o apoio para acesso ao crédito produtivo para aqueles que 

buscarem, pelo estímulo e motivação proveniente da aprendizagem, o 

empreendedorismo individual e/ou coletivo. Para tal, encontra-se em fase de 

implementação nesta Subsecretaria o Centro de Empreendimento Econômico e 

Solidário, junto com um programa de aceleração para trabalhar com startups, a fim 

de que os alunos formados nos cursos ofertados e empreendedores locais tenham 

oportunidades de desenvolver na prática e na área os conhecimentos adquiridos 

no mercado com reais condições de êxito, por meio de coworking, atividades de 

capacitação e assessoria. 

 

4 OBJETIVOS DO PROGRAMA 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

Qualificar e capacitar profissionalmente cidadãos em situação de 

vulnerabilidade, promovendo a inserção social das famílias pobres e/ou em 

situação de extrema pobreza do Distrito Federal por meio de atividades de 

formação de mão de obra, possibilitando-lhes adquirir habilidades que garantam 
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autonomia socioeconômica e oportunidades concretas de inserção no mercado de 

trabalho (formal e/ou informal), contribuindo para a obtenção de emprego e renda, 

de acesso ao crédito, fomentando o empreendedorismo às organizações 

empresariais, às associações e ao cooperativismo produtivo. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

1) Oferecer capacitação e qualificação profissional para pessoas em situação 

de vulnerabilidade social por meio de cursos e módulos; 

2) Promover inserção social produtiva por meio da qualificação e capacitação 

profissional; 

3) Oportunizar o desenvolvimento de habilidades de gestão, empreendedorismo 

e economia solidária a pessoas em situação de vulnerabilidade social; 

4) Desenvolver nos alunos habilidades de trabalho em equipe, relações 

interpessoais e postura ética no ambiente de trabalho; 

5) Promover oportunidades de emprego e de renda por meio da formação de 

mão de obra qualificada. 

 

5 ACESSO AO PROGRAMA FÁBRICA SOCIAL 

 

5.1 Público atendido 

 

Conforme a legislação vigente, o Programa Fábrica Social destina-se à 

população do Distrito Federal em situação de vulnerabilidade social, inscrita no 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. 

 

5.2 Processo seletivo 

 

O ingresso de alunos aos cursos ofertados no âmbito da Fábrica Social dar-

se-á por meio de edital de seleção, com ampla divulgação na mídia, no site da 
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Secretaria de Estado do Trabalho e no Diário Oficial do Distrito Federal. Após o 

período de inscrições estabelecido em edital, os candidatos inscritos serão 

classificados em cerimônia de sorteio. Os inscritos classificados dentro do 

quantitativo de vagas serão agendados para realizarem matrícula na SIAS, e os 

demais irão compor lista reserva. 

 

5.3 Número de vagas 

 

São previstas 1.200 (mil e duzentas) vagas anualmente, conforme o edital de 

2019, das quais 1.000 são destinadas para o curso de Confecção de Vestuário, 

Acessórios e Materiais Esportivos, 50 (cinquenta) vagas para o curso de 

Implementação e Manutenção de Sistemas Fotovoltaicos, 50 (cinquenta) vagas para 

o curso de Marcenaria, 50 (cinquenta) vagas para o curso de Jardinagem e Cultivo de 

Alimentos e 50 (cinquenta) vagas para o curso de Construção Civil, dentre as quais a) 

85% destinam-se à concorrência geral; b) 5% destinam-se a pessoas idosas; c) 5% 

para pessoas com deficiência e d) 5% para adolescentes em conflito com a lei. Os 

inscritos não matriculados na primeira chamada passam a compor um banco de 

reserva, podendo ser inseridos em novas turmas dentre os cursos ofertados, de 

acordo com o estabelecido no edital de seleção. 

 

5.4 Permanência no Programa 

 

O tempo de permanência do participante no Programa Fábrica Social é 

estipulado de acordo com a carga horária do curso em que o aluno está 

matriculado, levando-se em consideração a legislação que rege o Programa. 

 

5.5 Jornada de atividades 

 

As atividades dos cursos do Programa Fábrica Social são divididas em turnos 

de 4 (quatro) horas aula diárias de 50 (cinquenta) minutos cada, podendo se estender 
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a 6 (seis) horas aula, conforme a legislação vigente, distribuídas em aulas teóricas e 

práticas divididas em módulos, bem como demais atividades desenvolvidas dentro 

ou fora desta Subsecretaria, como, por exemplo, oficinas, palestras, exposições, 

feiras, eventos de formação, vivência profissional, dentre outros.  

  

6 METODOLOGIA DO PROGRAMA FÁBRICA SOCIAL 

 

6.1 Diretrizes curriculares e procedimentos pedagógicos 

 

A prática pedagógica dos cursos leva em consideração a formação integral do 

indivíduo, de modo que o sujeito tenha um desenvolvimento pleno da personalidade e 

lhe possibilite construir um projeto de vida. Nesse sentido, a prática pedagógica requer 

o envolvimento do aluno em atividades produtivas, levando-o a refletir sobre suas 

ações no processo de produção e o porquê das atividades desenvolvidas. 

Tendo em vista o entendimento da aprendizagem como um processo de 

construção do conhecimento, tendo como ponto de partida o conhecimento prévio 

dos alunos, os instrutores devem planejar e desenvolver estratégias de ensino que 

integrem o senso comum e o senso acadêmico, vinculando teoria e prática, de modo 

que os alunos possam desenvolver suas percepções a respeito das relações sociais 

e de trabalho, constituindo-se como cidadãos e profissionais éticos e responsáveis. 

Levando em consideração as atividades desenvolvidas, é fundamental que 

seja desenvolvido um o trabalho coletivo, integrando as duas coordenações – 

Coordenação Pedagógica Operacional (COPOP) e Coordenação de Gestão 

Administrativa (COAG) − e as suas quatro diretorias − Diretoria Pedagógica (DIPED), 

Diretoria de Produção (DIPROD), Diretoria de Cadastro (DICAC) e Diretoria de 

Gestão Administrativa (DIGEA) − para a efetivação da qualificação profissional dos 

alunos. A Diretoria Pedagógica, antes do início dos cursos, informa à DIGEA onde 

serão realizados os cursos, bem como o que é necessário, em termos físicos, para 

o perfeito desenvolvimento das etapas de formação. Ainda, por meio de sua equipe 

multidisciplinar (incluindo os instrutores/ professores e palestrantes) estabelece e 

orienta o processo de formação, bem como informa à DICAC o itinerário a ser 

seguido pelos alunos nos módulos do curso e à DIPROD os itens que podem ser 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO 

SUBSECRETARIA DE INTEGRAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS 
 

 
 

19 
 

confeccionados em cada módulo. Além disso, efetua e faz a conferência diária do 

lançamento da produção de cada aluno, de modo que seja computado, pela DICAC, 

o benefício por aproveitamento individual dos cursistas. A Diretoria de Produção 

mantém o controle sobre os produtos que são confeccionados nos módulos de 

habilidades específicas e distribuídos por meio de doação aos órgãos da 

administração direta e indireta do Governo do Distrito Federal. A Diretoria de 

Cadastro faz a inserção do aluno e o acompanhamento do seu processo, bem como 

informa os valores referentes aos benefícios a serem pagos aos alunos. Assim, a 

relação entre as quatro diretorias é fundamental para que se estabeleçam práticas 

didático-pedagógicas integradas, voltadas para a construção de uma postura técnica 

e eticamente comprometida com a inclusão social dos alunos, especialmente no que 

se refere a inserção e permanência no mundo do trabalho.  
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Figura 1 Parte da estrutura da Subsecretaria de Integração de Ações Sociais. 

 

A gestão didático-pedagógica dar-se-á pela operacionalização e pelo 

acompanhamento e avaliação de todo o processo ensino-aprendizagem, bem como 

pelo efeito-impacto dos resultados obtidos, por meio de instrumentos avaliativos 
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definidos em planejamento pelos instrutores/ professores e por servidores da 

Subsecretaria de Integração de Ações Sociais lotados em coordenações 

administrativa e pedagógica, conforme a Figura 1 acima, cada um dentro de suas 

atribuições e responsabilidades. 

De acordo com os princípios estabelecidos pelo Programa, os cursos a serem 

desenvolvidos em parceria com instituições referenciadas terão assegurados uma 

unidade didático-pedagógica, o que fica a cargo da Coordenação Pedagógica e 

Operacional (COPOP) e da Diretoria Pedagógica (DIPED) da Subsecretaria de 

Integração de Ações Sociais. 

Nesse sentido, este Projeto Pedagógico, norteador dos cursos de Confecção 

de Vestuário, Acessórios e Materiais Esportivos, de Sistemas Fotovoltaicos (painéis 

solares), de Jardinagem e Cultivo de Alimentos, de Marcenaria Sustentável e de 

Construção Civil no âmbito do Programa Fábrica Social, precisa ser periódica e 

sistematicamente revisto, avaliado e modificado, de modo a se adequar às 

demandas educacionais, sociais e produtivas que se apresentem, a fim de cumprir 

o seu papel social, ou seja, de contribuir para a qualificação profissional e inclusão 

sócio produtiva de pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal (CadÚnico). 

 

 

6.2 Interdisciplinaridade e Transversalidade como práticas metodológicas  

 

Para promover a formação profissional a que se propõe o Programa Fábrica 

Social, o itinerário formativo dos alunos será orientado por instrutores/ professores 

nomeados ou disponibilizados por meio de parecerias institucionais firmadas no 

âmbito do poder público do Distrito Federal e da União e com entidades não 

governamentais sem fins lucrativos. 

Em todos os cursos ofertados pela Fábrica Social, a estrutura de formação 

prevê a integração e o desenvolvimento de habilidades básicas, de habilidades 

específicas e de habilidades complementares. Para isso, a interdisciplinaridade e a 
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transversalidade devem ser os parâmetros norteadores de todos os cursos, levando 

em consideração o eixo integrador − mundo do trabalho − e os eixos transversais 

que possibilitam o desenvolvimento individual e relacionamento interpessoal. 

A Interdisciplinaridade e a Transversalidade devem ser entendidas como as 

práticas pedagógicas que desenvolvem a troca de conhecimento entre as diversas 

áreas do conhecimento e o entrecruzamento de temas que integram as áreas 

convencionais de modo que orientem o desenvolvimento do conteúdo formal. Para 

Ivani Fazenda (1994), a metodologia interdisciplinar requer: 

 

[...] uma atitude especial ante o conhecimento, que se evidencia no 
reconhecimento das competências, incompetências, possibilidades e 
limites da própria disciplina e de seus agentes, no  conhecimento e  na  
valorização suficientes das demais disciplinas  e dos que a sustentam. 
Nesse sentido, torna-se fundamental haver indivíduos capacitados para a 
escolha da melhor forma e sentido da  participação e  sobretudo  no 
reconhecimento da provisoriedade das posições assumidas, no 
procedimento de questionar. Tal atitude conduzirá, evidentemente, a 
criação das expectativas de prosseguimento e abertura a novos enfoques 
ou aportes. E, para finalizar, a metodologia interdisciplinar parte de  uma 
liberdade científica, alicerça-se no diálogo e na colaboração, funda-se no 
desejo de inovar, de criar, de ir além e suscita-se na arte de pesquisar, 
não objetivando apenas a valorização técnico-produtiva ou material, mas 
sobretudo, possibilitando um acesso humano, no qual desenvolve a 
capacidade criativa de transformar a concreta realidade mundana e 
histórica numa aquisição maior de educação em seu sentido lato, 
humanizante e libertador do próprio sentido de ser no mundo. 
 (FAZENDA, 1994, pp. 69-70). 

 

Partindo desse apontamento, um trabalho interdisciplinar aponta para 

a construção de um ambiente adequado a uma formação participativa, 

originado na formação do sujeito social, conduzindo-o à articulação entre 

saber, conhecimento e vivência. Para que isso realmente se concretize, o 

papel do instrutor/professor é essencial no desenvolvimento do aluno, pois é 

o instrutor em cada módulo que reconhecerá as necessidades de 

aprendizagem do aluno e o que a formação profissional pode lhe 

proporcionar. Assim, adotando uma postura interdisciplinar, o professor 

envolve e instiga o aluno para as mudanças na busca do saber.  

Por outro lado, transversalidade se faz presente no currículo por meio da 

reflexão e debate de temas relevantes e atuais na sociedade: 
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Os temas transversais, que constituem o centro das atuais preocupações 
sociais, devem ser o eixo em torno do qual deve girar a temática das áreas 
curriculares, que adquirem assim, tanto para o corpo docente como para 
os alunos, o valor de instrumentos necessários para a obtenção das 
finalidades desejadas (MORENO in BUSQUETS et al., 2000 p. 37). 

 
Nesse sentido, a organização curricular e a prática pedagógica nos cursos 

desenvolvidos no âmbito da Fábrica Social levam em consideração o mundo do 

trabalho como eixo integrador e, como eixos transversais: o Empreendedorismo e 

negócios, a Cidadania, Ética e Direitos Humanos, e a Educação para a 

Sustentabilidade. 

 

6.3 Eixo Integrador: o mundo do trabalho 

 

O mundo do trabalho é chamado de eixo integrador por estar relacionado às 

áreas de atuação dos cursos e diz respeito aos conhecimentos necessários ao 

desempenho profissional dos cursos eleitos dando ênfase ao saber-fazer e saber-

ser exigidos por postos profissionais ou de trabalho em uma ou mais áreas 

correlatas. Espera-se que, nas atividades de formação, seja promovida a educação 

sócio profissional, relacionando-se teoria e prática, de modo a promover uma 

qualificação pautada na experiência concreta do aluno com a área de atuação do 

curso escolhido. Cada curso ofertado terá um itinerário composto por módulos ou 

oficinas práticas obrigatórias para todos os alunos, de modo que, para que possa 

ser certificado ao final do curso, é necessário que o aluno tenha cumprido todo o 

itinerário formativo do curso em que estiver matriculado.  

 

6.4 Eixos Transversais 

 

Os eixos transversais englobam as competências, as habilidades e os 

conhecimentos gerais essenciais para o mundo do trabalho e para a construção da 

cidadania, sendo desenvolvidos por meio da abordagem de temas que perpassam 

todo o curso, contemplando módulos interdisciplinares realizadas ao longo do 
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processo de capacitação e através de parcerias com instituições voltadas à 

formação de professores, de segurança, de saúde, entre outras.   

Dentre as diversas possibilidades de temas que podem ser transversalmente 

abordados, destacam-se: 

1) Cidadania, Ética e Direitos Humanos: esse grupo de temas relaciona-

se ao desenvolvimento integral do sujeito, contemplando as competências e 

habilidades práticas de relacionamento interpessoal, ao reconhecimento de si mesmo 

e do outro como sujeitos com direitos e obrigações, tanto no ambiente de trabalho 

quanto em outros espaços de configuração social. Busca oportunizar ao aluno o 

entendimento dos princípios de conduta universalmente compartilhados capazes de 

sustentar o peso da diversidade de culturas, costumes, visões de mundo, convenções 

e comportamentos próprios das diversas sociedades. 

2) Educação para a Sustentabilidade: percurso para exercer ações e 

atitudes de consciência crítica sobre as questões ambientais, construindo 

possibilidades para se alcançar um modo do ser humano preservar o meio 

ambiente com a utilização de conceitos e fundamentos sociológicos básicos. O 

espaço de interação entre distintas visões e interesses, porém em torno de um 

propósito comum de produtividade e qualidade de vida das pessoas, em que 

mudanças e transformações devem ocorrer em uma convivência sustentável com 

os sistemas ecológicos locais, desenvolvendo novas técnicas produtivas, com 

positivas implicações ética, econômica e social. Nos cursos os alunos serão 

apresentados a novas dimensões de educação que abarcam criatividade, cultura, 

economia e tecnologia, relevantes e inovadoras para transformação do ser social e 

manutenção do ambiente natural, através de ações de reduzir, reutilizar e reciclar. 

3) Empreendedorismo e negócios: relacionam-se às competências de 

autogestão, de empreendimento, de trabalho em equipe, dentre outras. Ao se 

apresentar e discutir esses temas, buscar-se-á estimular e incentivar a formação 

de gestores, com vistas ao mercado de trabalho e à gestão do próprio negócio. 

Pretende-se apresentar aos alunos, por meio de parceria com instituições que têm 

ampla experiência na área de associativismo e cooperativismo e de microcrédito, 

noções de relações humanas, bem como o conhecimento teórico e técnico para a 
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articulação em busca de apoio de órgãos e entidades profissionais qualificadas, 

visando à capacitação/qualificação profissional, ao oferecimento de microcrédito e 

à gestão do próprio negócio, através do desenvolvimento de conhecimentos, 

competências e de capacidades nas áreas do Cooperativismo, do Associativismo 

Produtivo, do Empreendedorismo, da Economia Solidária, do Planejamento 

Estratégico e do Plano de Negócios. 

4) Práticas de prevenção e segurança do trabalho: este eixo 

transversal tem como perspectiva noções de segurança do trabalho, bem como 

práticas de prevenção de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho. De 

acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o número de pessoas 

que morrem em decorrência de acidentes de trabalho ultrapassa o número de dois 

milhões anualmente. Assim, tendo em vista que o Programa Fábrica Social qualifica 

e orienta pessoas para o mercado de trabalho, é imprescindível que se discuta 

sobre o assunto e que se realizem práticas de prevenção de acidentes, simulações 

de incêndio e evacuação de edifícios, dentre outras atividades, envolvendo tanto 

os servidores quanto os alunos dos diversos cursos ofertados. 

Todos os temas elencados acima, bem como outros que se apresentarem, 

como, por exemplo, gênero e violência contra a mulher, consumo de drogas e de 

álcool, suicídio e autoflagelamento, direitos da pessoa idosa, poderão ser 

desenvolvidos transversalmente nos módulos de habilidades específicas, bem 

como em oficinas, palestras, visitas técnicas e outras atividades realizadas dentro 

ou fora do ambiente de formação. 

 

 

7 INDICADORES TEÓRICO-METODOLÓGICOS DO PROGRAMA  

 

Levando-se em consideração que a implantação e desenvolvimento do 

Programa Fábrica Social tem como pressuposto sua permanente construção, 

efetividade e função social no que se refere à capacitação de jovens e adultos em 

situação de vulnerabilidade social, sua metodologia se baseia nas experiências 

individuais, possibilitando-lhes a qualificação profissional, considerando que essas 
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pessoas advêm de espaços de relações sociais, econômicos e culturais que lhes 

possibilitam agregar conhecimentos de vida e de trabalho. Dessa maneira, os cursos 

ofertados configuram-se como um aparato para ampliação dos saberes, vinculando-

os aos conhecimentos formais, sejam teóricos ou práticos, historicamente 

acumulados. Para tanto, são adotados pelos professores métodos e procedimentos 

didático-pedagógicos que possibilitam aos alunos construírem o conhecimento, 

levando em consideração suas construções intelectuais, procedimentais e 

atitudinais. Embora muitos desafios se apresentem, entende-se que a educação 

profissional apresenta a possibilidade de transformação social do sujeito e do 

ambiente ao qual pertence. 

Nesse sentido, a identidade do Programa Fábrica Social é construída ao 

longo de sua existência, formulando soluções aos desafios encontrados e 

amparando-se nas relações que são construídas com todos os atores envolvidos, 

tendo como base os princípios e métodos que devem embasar as ações cotidianas. 

Desse modo, os princípios e valores da Fábrica Social expressam: 

 Gestão participativa, transparente, descentralizada e planejada; 

 Qualidade, coerência e eficácia nos processos e nas ações; 

 Racionalidade na utilização dos recursos; 

 Valorização e capacitação dos profissionais; 

 Justiça, equidade, harmonia e disciplina nas relações de trabalho; 

 Compromisso socioambiental; 

 Respeito à biodiversidade, à diversidade étnico-ideológico-cultural e 

aos valores humanos. 

As atividades de formação e de capacitação profissional devem primar por: 

 Excelência na formação integral do cidadão; 

 Respeito às individualidades dos sujeitos; 

 Equilíbrio nas dimensões conceituais; 

 Excelência no padrão de qualidade no que se refere à teoria e à prática. 
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Considerando seus princípios e valores como ponto de partida, a práxis 

pedagógica da Fábrica Social se baseia: 

1) Na relação entre teoria/prática, desenvolvida por meio da 

interdisciplinaridade e da transversalidade, oportunizando aos alunos conhecimentos 

teóricos e habilidades práticas, éticas e de relação interpessoal, de modo que sejam 

capacitados a atender as exigências da sociedade e do mercado de trabalho; 

2) No aprofundamento dos conhecimentos do curso escolhido pelo 

aluno, sem perder de vista o conjunto de informações centrais que permitem a 

integração de conhecimentos básicos, conhecimentos de gestão e conhecimentos 

específicos no tratamento multidisciplinar dos problemas apresentados; 

3) No incentivo a atitudes relacionadas com a busca criadora da solução 

de problemas, acentuando a importância da flexibilidade de estruturas mentais que 

assegurem a receptividade às mudanças e à modificação da conduta técnico-

pessoal-social do profissional das diversas áreas contempladas pelos cursos 

oferecidos pelo Programa. 

Nesse sentido, por sua concepção social, a Fábrica Social reconhece que a 

relação entre teoria e prática deve orientar todas as ações pedagógicas, tendo em 

vista que a Educação Profissional assume importante papel ao oferecer 

oportunidades efetivas de inserção do cidadão no mundo do trabalho, consolidando-

se como caminho para a transformação social do sujeito a partir do conhecimento e 

do trabalho. Além disso, faz parte do escopo filosófico-pedagógico da Fábrica Social 

o entendimento de que todos os conhecimentos construídos pelos alunos, seja em 

sala de aula, em atividades práticas ou nas demais instâncias da vivência 

educacional contribuem para a construção e ressignificação de saberes. 

Partindo dos pressupostos elencados, o Projeto Pedagógico do Programa 

Fábrica Social se materializa no cotidiano de cada curso, por meio das práticas que 

os caracterizam, dos modelos profissionais que estimulam, das atitudes e valores 

que promovem e incentivam, dos recursos materiais disponíveis e materiais 

confeccionados ou serviços desenvolvidos pelos nossos alunos.  
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Assim, a interdisciplinaridade é uma prática que deve ocorrer em todos os 

cursos, de modo a promover a superação da visão restrita de mundo, possibilitando 

ao aluno uma visão complexa da realidade, a partir do entendimento de que todo 

conhecimento é igualmente importante e que o conhecimento individual se coaduna 

com o conhecimento universal. Por meio da relação entre as disciplinas e de uma 

postura ética diante da realidade, o enfoque interdisciplinar desenvolvido nos cursos 

possibilita o desenvolvimento transdisciplinar do conhecimento, por meio do qual a 

vivência do espírito de parceria e de trabalho em equipe pressupõe a integração entre 

teoria e prática, conteúdo e realidade, objetividade e subjetividade, ensino e avaliação, 

meios e fins, processo e resultado, instrutor/professor e aluno, corroborando a relação 

entre os diversos fatores que integram o processo pedagógico. 

 

8 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

 

A avaliação deve primar pelo desenvolvimento integral do aluno e, para isso, 

deve ser entendida como um instrumento colaborador e formativo no processo de 

aprendizagem, partindo de uma prática diagnóstica e processual, dando ênfase aos 

aspectos qualitativos ao invés dos aspectos meramente quantitativos. Pretende 

atender a noção de continuidade, de processo, de vida em movimento, para isso, 

deve conter nas formas de execução ou ensinamentos os meios de desenvolver 

competências e habilidades do aluno em uma visão construtivista. Avaliação é de 

competência do instrutor/ professor, conferida pela construção da aprendizagem 

como processo interativo. 

Segundo Manéia & Krohling (2012, p. 1.543) o papel da educação se forma 

“em meio a conflitos, dogmas, ideologias e dúvidas, geradores de angústia. O 

indivíduo se forma na prática, através de atividades que promovem a transformação 

social”. Assim sendo, na dualidade das experiências do aluno com o trabalho 

cotidiano nas aulas, o instrutor/ professor modela o conhecimento e recolhe 

informações muito diversas em relação aos seus alunos e que, obrigatoriamente, 

formaliza em registos estruturados as variadas atividades realizadas com 

complexidade crescente, como práticas, demonstrações, dinâmicas em grupo, 
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simulações, situação-problema e projeto, visando momentos de idealizar, projetar 

e executar ações criativas relacionadas à sua área de formação. 

No caso específico do curso de Confecção de Vestuário, Acessórios e 

Materiais Esportivos, a organização do espaço educativo volta-se para a estrutura 

de uma fábrica têxtil, em que o maquinário é disposto em linha de produção e a 

prática relaciona-se diretamente à confecção de itens, orientando o processo 

educativo de modo que se vincule teoria e prática visando o produto final, ou seja, 

o resultado. Nesse sentido, os instrumentos avaliativos devem levar em 

consideração não apenas o individual, mas o coletivo, tendo em vista que, na linha 

de produção, vários indivíduos estão envolvidos na fabricação de determinado item, 

agregando valor ao produto. Nos demais cursos, a avaliação leva em consideração 

o desenvolvimento integral do aluno tanto em sala de aula, na construção do 

conhecimento teórico, como também sua vinculação na vivência profissional, em 

atividades práticas. Assim, as avaliações diagnóstica, processual e formativa 

devem encontrar na avaliação por resultado um suporte para um processo 

formativo complexo, integrando elementos que levem em consideração os 

seguintes aspectos: 

 Utilização de instrumentos de avaliação contínua e cumulativa, 

incluindo-se atividades contextualizadas, em que os aspectos qualitativos se 

sobrepõem aos aspectos quantitativos; 

 Estabelecimento de diálogo permanente com o aluno, buscando a 

formação integral para além da qualificação profissional; 

 Conformidade nos critérios de avaliação a serem adotados e 

cumprimento do estabelecido; 

 Identificação dos conhecimentos prévios dos alunos, bem como de 

suas características individuais, integrando-os aos saberes sistematizados do curso. 

A avaliação de desempenho do aluno é feita em cada módulo, levando em 

consideração o aproveitamento das competências e das habilidades desenvolvidas 

durante as aulas, avaliados por meio do acompanhamento contínuo do aluno e dos 

resultados obtidos por ele nas atividades e nas provas teóricas e práticas, bem 

como a assiduidade (respeitando-se carga horária mínima exigida de 75%). As 
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práticas são avaliadas conforme Planejamento de Ensino de cada instrutor no 

decorrer de cada módulo. Além disso, o instrutor acompanhará o desenvolvimento 

das habilidades do aluno, tanto no que se refere às habilidades específicas quanto 

ao que diz respeito ao relacionamento interpessoal, à ética e à cidadania. 

Esta Subsecretaria entregará certificado de formação no Programa aos 

alunos que concluírem cada etapa/ módulo com aprovação. As instituições 

parceiras que estiverem desenvolvendo módulos de qualificação no âmbito do 

Programa Fábrica Social ficarão responsáveis, devidamente acompanhadas e 

fiscalizadas pela Diretoria Pedagógica, pela avaliação de aprendizagem das etapas 

do processo formativo que estiverem desenvolvendo para constatar se a 

qualificação necessária para o exercício profissional em seu campo de atividade foi 

alcançada. 

9 CURSOS OFERTADOS 

 

9.1 Confecção de Vestuário, Acessórios e Materiais Esportivos 

Área Profissional: confecção de vestuário, acessórios e materiais esportivos, 

modelagem, moda e serigrafia 

Carga Horária Curso: 800 horas (obrigatórias) + 200 horas de videoaulas 

(obrigatórias) + 240 horas de Vivência Profissional (não obrigatórias). 

Módulos Ofertados: 1.240 horas 

 

 

MÓDULOS 

PERFIL 

PROFISSIONAL 

CARGA 

HORÁRIA 

PRESENCIAL 

CARGA 

HORÁRIA 

COMPLEMENTAR 

Malha Inicial Costureiro 

Industrial em 

Malharia 

80 20 

Malha Avançado 80 20 

Tecido Plano 

Inicial 

 

Costureiro 

Industrial em 

Tecido Plano 

80 20 

Tecido Plano 

Avançado 

80 20 
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Acessórios I - 

Bolsa e Similares 

Costureiro 

Especializado em 

Acessórios e 

Materiais 

Esportivos 

80 20 

Acessórios II – 

Boné e Similares 

80 20 

Serigrafia Serigrafista e 

Modelista de 

Vestuário 

80 20 

Modelagem 80 20 

Bordado 

Computadorizado 

Talhador Industrial 

de Tecidos e 

Operador de 

Máquina de 

Bordado 

Computadorizado 

40 15 

Corte em Tecido 80 20 

Laboratório de 

Criatividade 

40 15 

Vivência Profissional I 80 0 

Vivência Profissional II* 160 0 

Artesanato (Alternativo)** -  

 

Com o advento das tecnologias de informação e comunicação, bem como 

das inovações no mercado de vestuário e moda, o Programa Fábrica Social 

disponibilizará 20% da carga horária do Curso em horas complementares através 

de videoaulas, com atividades complementares, possibilitando que os alunos 

assistam e revejam conteúdos selecionados e que aprofundem os conhecimentos 

adquiridos nas atividades realizadas no chão da Fábrica.  

Os módulos Vivência Profissional I e II não são obrigatórios. Apenas 

participarão desta etapa os alunos que tiverem bom aproveitamento nos módulos 

anteriores, além de prova prática e avaliação da postura ética, profissional e de 

relacionamento interpessoal. Essa avaliação ficará a cargo da Diretoria 

Pedagógica, levando em consideração o acompanhamento dos professores; no 

caso da vivência II em conjunto com a empresa em que o aluno estiver realizando 

a Vivência Profissional I.  

O módulo Artesanato é considerado um módulo alternativo, não tendo carga 

horária definida, consequentemente não fazendo parte da organização didático-
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pedagógica do curso de Confecção de Vestuário, Acessórios e Materiais Esportivos 

porque é ofertado somente para os alunos que, oriundos das vagas destinadas a 

pessoas com deficiência e idosos que não conseguem se adaptar, em determinado 

período, aos módulos de habilidades específicas devido a dificuldades físicas ou 

cognitivas. Assim, esses alunos são direcionados ao módulo Artesanato até que 

sejam capazes de participar das habilidades específicas. 

 

9.1.1 Organização didático-pedagógica 

 

A estrutura curricular do curso de Confecção de Vestuário, Acessórios e 

Materiais Esportivos é composta pelos 11 (onze) módulos elencados acima, 

perfazendo 880 (oitocentas e quarenta) horas presenciais e 210 (duzentas e dez) 

horas complementares, mais 240 (duzentas e quarenta) horas não obrigatórias 

destinadas à vivência profissional, as quais podem ser cumpridas na área de interesse 

do aluno, de acordo com a disponibilidade de oferta pelas empresas do ramo. 

Para fins de certificação, terá direito aos certificados de acordo com o Perfil 

Profissional (CBO), o aluno que, ao final dos módulos identificados tenha cumprido 

a carga horária mínima de 75% e obtido aproveitamento satisfatório nas avaliações 

propostas.  

O curso de Confecção de Vestuário, Acessórios e Materiais Esportivos 

objetiva a capacitação integral na área, de modo que, ao final do curso, o aluno 

esteja apto a atuar profissionalmente em quaisquer das especialidades do 

Programa oferecidas, sendo necessário e obrigatório, portanto, que o aluno cumpra 

todo o itinerário previsto, cursando todos os módulos de habilidades específicas e 

um dos módulos optativos. O percurso do itinerário programático levará em 

consideração os módulos que necessitam de pré-requisito. Nesse sentido, ao se 

matricular no curso, o aluno poderá ser direcionado para o módulo de Malha Inicial, 

Tecido Plano Inicial, Serigrafia, Bordado Computadorizado ou Laboratório de 

Criatividade/Materiais Esportivos, de acordo com a organização do percurso pela 

Diretoria Pedagógica. Cumprida a carga horária do módulo em que iniciou o curso, 
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o aluno será remanejado automaticamente para o módulo seguinte, já previsto em 

seu itinerário programático, e assim sucessivamente, até que esteja apto a cumprir 

a Vivência Profissional I. 

 

9.1.2 Itinerário Formativo do Curso 

 

O curso de Confecção de Vestuário, Acessórios e Materiais Esportivos, no 

primeiro semestre de 2018, iniciou-se com 5 (cinco) turmas de 30 (trinta) alunos por 

turno, contemplando 150 (cento e cinquenta) alunos por período. Das cinco turmas 

por turno 4 (quatro) turmas foram para Malha Inicial e 1 (uma) turma para Serigrafia. 

Tendo em vista que o objetivo principal do curso é a capacitação para atuar em 

todas as etapas do processo de produção de vestuário e acessórios, ao ingressar, 

o aluno deve, necessariamente, cumprir o itinerário proposto neste Plano 

Pedagógico, levando em consideração os módulos que necessitam de pré-

requisito. Assim, a partir do terceiro mês de curso, uma nova turma pode iniciar em 

quaisquer dos módulos que não tenham pré-requisito, como Malha Inicial, Tecido 

Plano Inicial, Serigrafia ou Bordado. As demais etapas só podem ser cursadas no 

momento em que o aluno tenha participado, com aproveitamento suficiente, das 

etapas iniciais e pré-requisitadas.  

MÓDULOS 
CARGA 

HORÁRIA PRÉ-REQUISITO 

Malha Inicial 80 NÃO 

Malha Avançado 80 Malha Inicial 

Tecido Plano Inicial 80 NÃO 

Tecido Plano Avançado 80 Tec. Plano Inicial 

Modelagem 80 Tec. Plano Inicial 

Laboratório de 
Criatividade/ Materiais 
Esportivos 

40 NÃO 

Acessórios I – Bolsa e 
Similares 80 Tec. Plano Inicial 

Acessórios II – Boné e 
Similares 80 Tec. Plano Inicial 

Serigrafia 80 NÃO 
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Bordado 
Computadorizado 40 NÃO 

Corte em Tecido 80 NÃO 

Vivência Profissional I 80 
TODOS OS 
MÓDULOS 

Vivência Profissional II 160 
TODOS OS 
MÓDULOS 

CARGA HORÁRIA 
TOTAL* 800   

 

* A carga horária total não leva em consideração as horas destinadas à 

Vivência Profissional I e II, tendo em vista que esses módulos não são obrigatórios. 

Também não leva em consideração as horas complementares. No entanto, para 

fins de certificação, será computada a carga horária cumprida em cada módulo 

pelos alunos que participarem dessa etapa. 

A imagem abaixo apresenta o itinerário formativo das turmas que 

ingressaram no primeiro semestre de 2019 neste Curso, com a sequência de 

módulos a serem cursados e os períodos. As páginas seguintes (Figuras 2 a 6) 

apresentam os infográficos das turmas com as certificações de formação inicial e 

continuada. 
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Turma 40 40 40 40 40 40 40 40

A Lab. CriatividadeBordado C

B

C

D Bordado C Lab. Criatividade

E Lab. CriatividadeBordado C

Período:

Turma 40 40 40 40 40 40 40 40

A

B

C Lab. Criatividade Bordado C

D

E

Período:

Turma 40 40 40 40 80 80 80
A

B Lab. CriatividadeBordado C

C

D

E

Período:

Vivência Profissional II

Vivência Profissional II

23/06/2020 a 29/08/2020

Vivência Profissional I

Vivência Profissional I

22/05/2020 a 22/06/2020

Tecido Plano Avançado Modelagem 

Tecido Plano Avançado

24/03/2020 a 22/04/2020 23/04/2020 a 21/05/2020

Tecido Plano Inicial

18/02/2020 a 23/03/2020

Corte em Tecido

Acessórios II

Acessórios I Acessórios II

Vivência Profissional I

Vivência Profissional I

Vivência Profissional I

Modelagem

1º/11/2019 a 29/11/2019 02/12/2019 a 17/01/2020 20/01/2020 a 17/02/2020

Vivência Profissional II

Vivência Profissional II

Vivência Profissional II

Acessórios II

Tecido Plano Avançado

Tecido Plano Inicial

Modelagem Corte em Tecido

Tecido Plano Avançado

Malha Avançado

17/06/2019 a 07/08/2019 08/08/2019 a 04/09/2019 05/09/2019 a 02/10/2019 03/10/2019 a 31/10/2019

Tecido Plano Inicial

Modelagem

Acessórios I Acessórios II

Acessórios I

Serigrafia 

Tecido Plano Avançado

Acessórios II

Tecido Plano Inicial

Malha Avançado

Serigrafia

Modelagem Tecido Plano Inicial

Acessórios I

Acessórios I

Malha Avançado

Serigrafia Malha Inicial

Serigrafia

Corte em Tecido

Corte em Tecido

Serigrafia 

Malha Inicial Malha Avançado

Malha Inicial Malha Avançado

Malha Inicial Corte em Tecido

Malha Inicial

 

 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO 

SUBSECRETARIA DE INTEGRAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS 
 

 
 

36 
 

 

 

Figura 2- Turma A (matutina) e F (vespertina).  
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Figura 3- Turma B (matutina) e G (vespertina).  

 

 

Figura 4 - Turma C (matutina) e H (vespertina). 

 

 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO 

SUBSECRETARIA DE INTEGRAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS 
 

 
 

38 
 

 

Figura 5 - Tuma D (matutina) e I (vespertina). 

 

 

Figura 6 - Turma E (matutina) e J (vespertina).  
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9.1.3 Perfil Profissional 

 

De acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 3 , do 

Ministério do Trabalho, a ocupação 7632 diz respeito aos Operadores de 

máquinas para costura de peças do vestuário. Essa descrição contempla os 

demais trabalhadores originados dessa ocupação: 

7632-05 – Costureiro de roupas de couro e pele, a máquina na confecção em série. 

7632-10 – Costureiro na confecção em série – Auxiliar de costura, Costureira em 

geral, Costureiro de amostra, Costureiro de roupas (confecção em série). 

7632-15 – Costureiro, à máquina na confecção em série – Costureira de máquina 

overloque, Costureira de máquina reta, Costureira de máquinas industriais. 

7630-05 – Alfaiate. 

7630-10 – Costureira de peças sob encomenda – Modelista. 

7630-15 – Costureira de reparação de roupas – Reformadora de roupas. 

7662-05 – Impressor (serigrafia) – Aplicador de serigrafia, Aplicador de silkscreen, 

Aplicador de silkscreen, à máquina, Auxiliar de serigrafia, Impressor de silkscreen, 

Impressor serigráfico, Operador de serigrafia, Operador de silkscreen, Serigrafista 

(gráfico). 

7633-05 – Arrematadeira. 

7633-10 – Bordador, à máquina – Auxiliar de operador de máquina de bordar, 

Operador de máquina de bordar. 

7633-15 – Marcador de peças confeccionadas para bordar – Preparador de 

produção de peças para bordar, Revisor de produção de peças para bordar. 

7633-20 – Operador de máquina de costura de acabamento – Auxiliar de 

costureira (no acabamento). 

7633-25 – Passadeira de peças confeccionadas – Coladeira (confecção em série). 

7683-15 – Costurador de artefatos de couro, à mão (exceto roupas e calçados) - 

Boleiro (fabricação de bolas de couro), Trabalhador de fabricação de bolas de couro.  

                                                           
3 A Classificação Brasileira de Ocupações é a normatização do reconhecimento, da nomeação e da 
codificação das ocupações desenvolvidas pelos trabalhadores brasileiros, bem como a descrição 
das atividades desempenhadas em cada nível ocupacional. Os dados das ocupações relacionadas 
à confecção de vestuário, acessórios e materiais esportivos foi embasada nessas descrições, 
encontradas no sítio eletrônico do Ministério do Trabalho: 
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTitulo.jsf 
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7681-05 – Tecelão (tear manual) - Operador de tear manual, Tecedor - exclusive 

de tapetes, Tecelão - exclusive de tapetes. 

7613-03 – Tecelão (redes) – Tecedor de redes. 

Descreve o Código Brasileiro de Ocupações que os trabalhadores elencados 

nessa categoria organizam o local de trabalho, preparam máquinas e amostras de 

costura, operam máquinas de costura na montagem em série de peças do vestuário 

em conformidade a normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, 

meio ambiente e saúde.  

Assim, ao concluir o curso Confecção de Vestuário, Acessórios e Materiais 

Esportivos, oferecido pela Secretaria de Estado do Trabalho, por meio do Programa 

Fábrica Social, espera-se que o cursista apresente um perfil de egresso capacitado 

a desempenhar atividades relacionadas às ocupações elencadas acima, 

evidenciando capacidade de:  

 Entender orientações técnicas destinadas a operações de modelação, 

de corte e de confecção referentes à produção de artigos de vestuário e de 

materiais esportivos;   

 Operar e fazer uso de equipamentos, de ferramentas e de materiais 

necessários à realização das operações de modelação, de corte de confecção, de 

bordado e de serigrafia na produção de artigos de vestuário;   

 Utilizar os métodos, as técnicas e os procedimentos de modelagem e 

de confecção de itens de vestuário;  

 Aplicar os métodos, as técnicas e os procedimentos de montagem e 

união de itens de vestuário.   

 Realizar processos de costura industrial;  

 Desenvolver métodos, técnicas e procedimentos de controle de 

qualidade para os artigos de vestuário;   

 Aplicar as normas gerais de segurança do trabalho, higiene, saúde e 

proteção ambiental;  

 Atuar como agente propulsor do desenvolvimento sustentável, 

integrando qualificação profissional e formação humana;  

 Utilizar da ética e da cidadania nas relações sociais e de trabalho;  
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 Adequar os processos de socialização humana às atividades 

colaborativas (trabalhos em equipe, formação de associações e/ou cooperativas);  

 Desenvolver a criatividade para atuar como profissional empreendedor. 

 

9.1.4 Instalações e Equipamentos 

 

Os quadros abaixo apresentam detalhamento das instalações e 

equipamentos necessários às atividades do curso de Confecção de Vestuário e 

Materiais Esportivos.  

 

Quantificação e descrição das instalações necessárias à realização do Curso: 

 

Quantidade Espaço Físico Descrição 

1  Parque Têxtil Com máquinas de costura industrial, 

máquinas de bordado industrial, máquina de 

corte de tecido industrial, enfestadeira  

1  Parque 

serigráfico 

Com 180 (cento e oitenta) berços 

4 Salas de aula Com 30 cadeiras com apoio, condicionador 

de ar, computador e TV. 

1 Sala para 

oficinas 

Com 30 cadeiras com apoio, condicionador 

de ar, computador e TV 

 

Equipamentos para o Laboratório de Corte, Costura e Modelagem:   

 

Quantidade Descrição (materiais, ferramentas, softwares instalados) 

4 Máquinas de bordado industrial com 08 (oito) cabeças e 12 

(doze) agulhas cada 

1 Máquina de corte de tecido industrial 
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1 Enfestadeira 

40 Máquina Costura Reta – Marca Sun Special, bobina pequena – 

Modelo SS/9800K 

55 Máquina Costura Reta – Marca Sun Special, bobina grande – 
Modelo SS/8900BG 

20 Máquina Costura Reta Refiladeira – Marca Bruce, bobina 
pequena – Modelo 5559-W 

20 Máquina Pespontadeira de 2 agulhas costura pesada – Marca 
Sun Special – Modelo SS-985-W 

30 Máquina Costura Reta Eletrônica – Marca Shanggong, bobina 
pequena  

170 Máquina Overloque Ponto Cadeia – Marca Gemsy, motor Direct 
Drive, Modelo GEM-7704D 

10 Máquina Overloque Ponto Cadeia – Marca Shanggong, motor 
Direct Drive 

78 Máquina Galoneira de 3 agulhas – Marca Bruce, Ref. TYPE-
562-01GBX364 

37 Máquina Galoneira de 3 agulhas – Marca Sun Special, Ref. SS-
31016-01CBW 

10 Máquina de 2 agulhas Ponto Corrente ombro a ombro, Marca 
Bruce 

03 Máquina Interloque – Marca Sun Special, Motor Direct Drive, 
Modelo SS-8805DJ516M2-35 

03 Máquina Overloque com Aparelho para Elástico Roupa Íntima – 
Marca Silver Star, Modelo S-639-DC 

02 Máquina Fechadeira para Jeans 03 agulhas ponto corrente, 
marca Bruce –  

02 Máquina Costura Reta de Braço para Sapatos – Marca Sun 
Special 

01 Máquina Botoneira – Marca Sun Sea – Modelo SS-T373 

01 Máquina Caseadeira Automática – Marca Bruce – Modelo 
TYPE T782-02 

01 Máquina Elastiqueira Ponto Corrente com 4 agulhas para 
Shorts, Marca Bruce 

01 Máquina Travete Eletrônica ou Mosqueadeira – Marca 
Westmam, modelo W1934H 

02 Máquina Zig-Zag Industrial para Aplicação de Bandeira - Marca 
Sun Sea – modelo SS -P2284M 

180 Berços para serigrafia 

 

9.1.5 Instrutoria e Pessoal Técnico Administrativo 
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Tendo em vista que o acompanhamento pedagógico e acompanhamento ao 

aluno são feitos pela Diretoria Pedagógica e pela Diretoria de Cadastro, 

respectivamente, o quadro abaixo descreve apenas os instrutores necessários ao 

funcionamento do Curso, tomando por base o desenvolvimento simultâneo de uma 

turma para cada período letivo. 

 

Instrutor de Malha Inicial 4 

Instrutor de Malha Avançada 2 

Instrutor de Tecido Plano Inicial 1 

Instrutor de Tecido Plano Avançado 1 

Instrutor de Acessórios I - Bolsa e Similares 1 

Instrutor de Acessórios II - Boné e Similares 1 

Instrutor de Modelagem 1 

Instrutor de Bordado Computadorizado 1 

Instrutor de Serigrafia 2 

Instrutor de Corte em Tecido 1 

Instrutor de Laboratório de 

Criatividade/Materiais Esportivos 

1 

Instrutor Orientador de Vivência 

Profissional I e II 

2 

 19 

 

9.1.6 Ementário do Curso 

 

Módulo Malha Inicial 

Carga Horária 80 

Ementa Moda e Sustentabilidade. Higiene e segurança: cuidados 
pessoais, postura na máquina. Conhecimento de máquinas 
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galoneira e overloque: ligar e desligar, nomenclatura, 
acionar e controlar o pedal da máquina. Passamento de 
linha. Controle do pedal. Aparelhos e acessórios: tipos, 
finalidades. Pontos de costura: Aplicações, Regulagem de 
ponto. Especificação e funções das máquinas e aparelhos 
industriais para confecção em malharia. Tecnologia da 
Costura em Malha. Tipos de costura em malha: curva e reta; 
tipos de linhas e agulhas e suas aplicações. Tipos de 
tecidos e suas aplicabilidades. 
 

Competências  Conhecer e utilizar as máquinas overloque e 
galoneira; 

 Entender a sequência de operações na confecção de 
malharia; 

 Exercitar a confecção de peças utilizando malha; 

 Compreender tipos de fios e linhas utilizados na 
confecção de malharia. 
 

Habilidades  Unir tecidos; 
 Regular pontos de costura em malha; 
 Adequar linhas e máquinas de acordo com o tecido 

empregado; 
 Selecionar equipamentos para otimização de 

operações na montagem de peças do vestuário em 
malharia; 

 Aplicar sequência das operações básicas de costura 
em máquinas industriais; 

 Montar peças do segmento de confecção em 
malharia. 
 

Itens 
Confeccionados 
(em Miniatura) 

 Camiseta T-shirt decote redondo 
 Camiseta T-shirt gola V 
 Camiseta regata 
 Camiseta Regata costas nadador 
 Pijama (blusa e calça comprida com pé de meia e 
com barra) 
 Camiseta T-shirt manga longa com decote redondo 
e decote em V 
 Camiseta para recém-nascido com cruzamento nos 
ombros 
 Short cruzado nas laterais 
 Camiseta raglã manga curta 
 Camiseta raglã manga longa 
 Short sem costuras laterais 
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Módulo Malha Avançado 

Carga Horária 80 

Ementa Evolução das relações humanas no ambiente de trabalho. 
Defeitos em tecidos de malha e suas causas. Interpretação 
e confecção de modelos diversos de itens em malha. 
Segurança no trabalho na confecção de malharia. 
 

Competências  Manusear com precisão a máquina overloque e 
galoneira; 

 Compreender e diferenciar os tipos de malharia: por 
trama, por urdume e circular; 

 Produzir itens de vestuário de malharia em cada tipo. 
 

Habilidades  Relacionar fios têxteis diversos;  
 Identificar o entrelaçamento e o sentido dos fios;  
 Identificar e diferenciar tipos de trama: horizontal, 
urdume, teia; 
 Usar agulhas e fios adequados a cada máquina e 
tecido.  
 

Itens 
Confeccionados 

 Camiseta T-shirt decote redondo 
 Camiseta T-shirt gola V 
 Camiseta regata 
 Camiseta Regata costas nadador 
 Pijama (blusa e calça comprida com pé de meia e 
com barra) 
 Camiseta T-shirt manga longa com decote redondo 
e decote em V 
 Camiseta para recém-nascido com cruzamento nos 
ombros 
 Short cruzado nas laterais 
 Camiseta raglã manga curta 
 Camiseta raglã manga longa 
 Short sem costuras laterais 
 Capuz e Blusões de agasalho. 
 

 

 

Módulo Tecido Plano Inicial 

Carga Horária 80 

Ementa Higiene e segurança: cuidados pessoais, postura adequada 
no manuseio da máquina. Conhecimento de máquinas: ligar 
e desligar, nomenclatura, acionar e controlar o pedal da 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO 

SUBSECRETARIA DE INTEGRAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS 
 

 
 

46 
 

máquina. Agulhas: nomenclatura, tipos, troca de agulha. 
Passamentos de fios e regulagem de pontos. Domínio de 
máquinas de costura industrial e suas especificações, 
equipamentos, dispositivos e aparelhos. Tipos de costura: 
curva e reta, tipos de linhas e agulhas, tipos de tecidos e 
suas aplicabilidades. Fibras têxteis: classificação, 
características das fibras e propriedades das fibras têxteis. 
Aplicação de zíper. Avaliação do tecido.  

Defeitos em tecidos planos e suas causas. Noções de 
montagem e acabamento. Costura de peças básicas. 
 

Competências  Conhecer e utilizar a máquina de costura reta; 

 Confeccionar peças de vestuário utilizando tecido 
plano. 

Habilidades  Unir tecidos; 
 Trocar bobina; 
 Encher bobina; 
 Regular pontos de costura objetivando a qualidade 

do trabalho; 
 Regular linhas e máquinas de acordo com o tecido 

empregado; 
 Pregar zíper; 

 Aplicar sequência das operações básicas de costura 
em máquinas industriais; 

 Montar peças do segmento de confecção em tecidos 
planos. 

Itens 
Confeccionados 

 Avental 
 Babador 
 Bermuda sem bolso 
 Bermuda com bolso  
 Calça com bolso 
 Calça sem bolso (Penitenciária) 
 Calça de Agasalho 
 Calça Privativa 
 Camisa 
 Camisa Privativa com bolso 
 Camisa Privativa sem bolso 
 Camisola Hospitalar Privativa 
 Capote Cirúrgico 
 Campo Cirúrgico Fenestrado duplo 
 Campo Cirúrgico Fenestrado simples 
 Colete Esportivo 
 Fraldas, campo simples, cueiro, lenço, bandana, jogo 
americano 
 Jaleco masculino/feminino 
 Sacola mãe canguru 
 Mochila de cordão 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO 

SUBSECRETARIA DE INTEGRAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS 
 

 
 

47 
 

 Saia reta 
 Saia rodada 
 Toalha de mesa 
 

 

 

Módulo Tecido Plano Avançado 

Carga Horária 80 

Ementa Design de moda em tecido plano. Métodos de montagem e 
acabamento. Confecção de peças com acabamentos finos 
nos segmentos de camisaria, calça, vestido, blazer, saia e 
suas variações. Domínio de máquinas de costura e 
equipamentos utilizados na produção de itens têxteis. 
Trabalho em linha e célula de produção. Qualidade, 
produtividade e organização no trabalho. Confecção de 
artigos diversos. 
 

Competências  Utilizar adequadamente a máquina de costura reta 
para confeccionar itens com padrão de qualidade; 

 Montar peças de modelagem em tecido plano; 

 Aplicar técnicas de costura avançada em peças de 
vestuário de alfaiataria; 

 Verificar a qualidade do produto confeccionado. 
 

Habilidades  Trocar bobina; 
 Encher bobina; 
 Controlar elasticidade da costura; 
 Conhecer e utilizar a máquina de costura reta; 
 Confeccionar peças de vestuário utilizando tecido 

plano; 
 Compreender padrão de qualidade na produção de 

vestuário. 
 

Itens 
Confeccionados 

 Bandana 
 Beca sem faixa 
 Beca com faixa 
 Blusa de agasalho 
 Blusa de agasalho com capuz 
 Camisa gola polo 
 Colete 
 Cortina pequena 
 Cortina média 
 Cortina grande 
 Dolma 
 Jaqueta 
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 Lençol com elástico 
 Túnica sem capuz 
 Túnica com capuz 

 

 

Módulo Corte em Tecido 

Carga Horária 80 

Ementa Higiene e Segurança no Trabalho. Normas técnicas. 
Condições Ergonômicas. Equipamentos de Proteção 
Individual. Tipos de Tecido. Fio. Pique. O processo de corte 
industrial. Definição de Encaixe. Maquinário, equipamentos 
e instrumentos utilizados no corte e o número de peças 
cortadas. Tipos de corte. Leitura de Moldes. Cálculo 
aplicado ao corte. Ordem de corte e modos de execução. 
Enfesto. Risco Marcador. Ficha técnica. Expedição de 
Peças Cortadas. Acondicionamento do lote. 
  

Competências  Compreender o processo de risco e de corte manual 
e na máquina adequado a cada tipo de tecido; 

 Utilizar adequadamente a máquina de corte e a 
máquina enfestadeira; 

 Entender e utilizar as técnicas de enfesto manual e 
na máquina; 

 Utilizar adequadamente as técnicas de risco. 
 

Habilidades  Desenvolver cálculos necessários ao planejamento 
de risco e do corte; 
 Utilizar técnicas para expedição de peças cortadas; 
 Aplicar técnicas de risco e de corte necessárias ao 
processo de corte; 
 Aplicar técnicas de enfesto. 
 

 

 

Módulo Serigrafia 

Carga Horária 80 

Ementa Especificação e funções de maquinários e equipamentos de 
serigrafia e estamparia. Tipos de emulsão, poliéster, tintas 
e solventes. Materiais de consumo de serigrafia e 
estamparia e suas aplicabilidades. Tipos de secagem da 
tinta: soprador térmico, flashcure, berço térmico. Montagem 
de quadro em tamanhos diversos. Tecnologia utilizada em 
impressões de serigrafia. Impressão em tecidos. A técnica 
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de silkscreen. Prevenção, riscos e equipamentos de 
proteção. Estamparia em Serigrafia. 
 

Competências  Manusear adequadamente o equipamento de 
serigrafia; 

 Realizar estamparia em serigrafia em tecidos 
diversos; 

 Desenvolver técnica de criação de imagens e 
estampas em seus diferentes estilos. 
 

Habilidades  Selecionar materiais para silkscreen; 
 Ajustar máquinas e equipamentos para impressão 
em serigrafia; 
 Preparar quadro para serigrafia; 
 Preparar tintas a serem utilizadas na serigrafia; 
 Realizar gravação (revelação) de telas; 
 Retocar telas; 
 Catalisar telas; 
 Isolar telas; 
 Esquadrar telas; 
 Espalhar cola permanente nos berços térmicos; 
 Realizar impressão de estamparia/serigrafia; 
 Realizar desgravação; 
 Realizar limpeza do material utilizado no processo 
de estamparia/serigrafia. 
 

 

 

Módulo Bordado Computadorizado 

Carga Horária 40 

Ementa Especificação do equipamento e das funções da 
bordadeira. Tecidos usados para bordar Tipos de bordado. 
Tipos de linhas, bastidores, agulhas e entretelas. Manuseio 
da máquina de bordado computadorizado: funções, tipos de 
peças e programação da máquina.  
 

Competências  Operar adequadamente o equipamento de bordado 
computadorizado; 

 Produzir bordado computadorizado em tecidos 
diversos. 

Habilidades  Realizar limpeza e manutenção básica da bordadeira 
8 cabeças; 
 Ajustar as linhas na máquina de bordado; 
 Adequar os bastidores conforme perímetro do 
desenho; 
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 Regular tensores e loops; 
 Realizar programação básica da bordadeira. 
 

 

 

Módulo Acessórios I − Bolsa e Similares 

Carga Horária 80 

Ementa Tecnologia da Costura. Especificação e funções das 
máquinas e equipamentos industriais usados na confecção 
de bolsas. Tipos de costura: curva e reta. Tipos de linhas e 
agulhas, tipos de tecidos utilizados na produção de bolsas 
e mochilas diversas. Aplicação de zíper. Encaixe de cursor, 
pesponto e viés de acabamento. Aplicação do vivo. 

Confecção de bolsas, sacolas, mochila, nécessaire e outros 
acessórios diversos. 
 

Competências  Criar e produzir acessórios de Moda (bolsas e 
mochilas); 

 Incorporar as tendências de moda na produção de 
acessórios (bolsas e mochilas). 
 

Habilidades  Unir tecidos na produção de bolsas e mochilas; 
 Regular pontos de costura visando à qualidade do 
trabalho na produção de acessórios; 
 Adequar linhas e máquinas de acordo com o tecido 
empregado para a produção de bolsas e mochilas; 
 Realizar funções da máquina industrial; 
 Aplicar sequência das operações básicas de costura 
em máquinas industriais com foco em confecção de bolsas; 
 Montar peças do segmento de Acessórios de Moda 
– Bolsas. 
 

Itens 
Confeccionados 

 Bolsa P 
 Bolsa M 
 Bolsa G 
 Mochila 
 Mochila de cordão 
 Pasta Escolar 
 Pasta Executiva 
 Sacola (Ecobag) 
 

 

 

Módulo Acessórios II – Boné e Similares 
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Carga Horária 80 

Ementa Especificação e funções das máquinas industriais utilizadas 
na confecção de bonés. Tipos de costuras e acabamentos 
utilizados na confecção de bonés. Tipos de linhas, agulhas, 
tecidos e aviamentos. Tipos de tecido e materiais usados 
na produção. Princípios da montagem, modelagem, 
acabamento e decoração de bonés e similares. Colocação 
de botões e acessórios. Processos de costura: preparação 
para costura reta com retrocesso, pesponto e acabamento. 
Modelos de boné, touca, boina, quepe e demais acessórios. 
Métodos de montagem e acabamento. 
 

Competências  Entender e manusear adequadamente o 
equipamento utilizado na produção de bonés e similares; 

 Confeccionar bonés e similares utilizando padrão de 
qualidade.  
 

Habilidades  Operar máquinas de costura industriais utilizadas 
nos processos de montagem de bonés e similares; 
 Regular máquinas e aparelhos industriais utilizados 
na confecção de bonés e similares; 
 Montar bonés em máquinas industriais com base em 
peça piloto. 
 

Itens 
Confeccionados 

 Boné 
 Touca Culinária 
 Quepe 
 Boina 
 Bandeira  

 
 

 

Módulo Laboratório de Criatividade 

Carga Horária 40 

Ementa Liderança e Motivação. Especificação das máquinas e tipos 
de costuras manuais. Técnicas de bordados e aplicações. 
Tipos de linha e agulha e suas aplicabilidades. Percepções 
básicas de teoria de cores do design. Percepções básicas 
de elementos e princípios do design. Marketing na Moda. 
 

Competências  Relacionar as tendências de moda, design e 
sustentabilidade na produção de itens de vestuário e 
acessórios; 

 Compreender a importância na inovação no 
processo de produção de moda.  
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 Desenvolver estratégias de marketing na moda  

Habilidades  Confeccionar produtos e acessórios de moda; 
 Selecionar matérias primas de acordo com tema; 
 Desenvolver bordados livres; 
 Desenvolver motivos em pedraria; 
 Desenvolver texturas e aplicações em materiais 
diversos. 
 Usar estratégias de marketing na moda de modo 
criativo e inovador. 
 

 

 

Módulo Materiais Esportivos  

Carga Horária 40 

Ementa Tipos de Acessórios e Materiais Esportivos. Planejamento 
do projeto. Produção de bola. Produção de rede. 
Sustentabilidade na produção de moda têxtil e de materiais 
esportivos. Reutilização de materiais têxteis e esportivos 
diversos. 
 

Competências  Relacionar as tendências de sustentabilidade na 
produção de itens de acessórios e materiais esportivos; 

 Criar objetos de vestuário e materiais esportivos 
reutilizando materiais oriundos da indústria têxtil. 
 

Habilidades  Selecionar matérias primas de acordo com o material 
esportivos; 
 Confeccionar bolas diversas (futebol, futebol de 
salão, vôlei, handebol); 
 Produzir redes esportivas diversas; 
 Destinar resíduo de material utilizado na produção de 
materiais esportivos para reaproveitamento. 
 

 

 

Módulo Modelagem  

Carga Horária 80 

Ementa O que é modelagem, relevância para o mercado de moda e 
etapas. Métodos de modelagem. Informações do molde. 
Tecido plano e malha. Tabelas de medidas. Revisão de 
Geometria. Materiais. Antropometria para criação de 
moldes. Marcação dos moldes, cortes e confecção. Tipos 
de moldes: simétrico e assimétrico. Modelagem plana 
feminina sob medida: construção das bases (saia, blusa de 
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manga longa, calça feminina, vestido). Controle de 
qualidade dos moldes. Protótipo ou peça piloto. Avaliação 
do caimento. Interpretação de moldes básicos.  
 

Competências  Interpretar as bases de moldes para construção de 
modelos diversos do vestuário feminino; 

 Modelar e confeccionar produtos do vestuário sob 
medida; 

 Desenvolver moldes de peças que compõe o 
vestuário feminino. 
 

Habilidades  Identificar as linhas: retas, paralelas, 
perpendiculares, curvas e ângulo; 
 Utilizar técnicas de 4 retângulos, utilizando régua 
reta e esquadro; 
 Aprender a manusear ferramentas para 
desenvolvimento de modelagem plana; 
 Identificar medidas do corpo e utilizar a fita métrica 
na modelagem sob medida; 
 Aprender posicionamento do molde e corte de tecido; 
 Desenhar corretamente os moldes para confecção 
da peça observando a qualidade final do produto. 

 

 

Módulo Vivência Profissional I  

Carga Horária 80 

Ementa Vivência de processos de modelagem e de produção de 
vestuário, acessórios e materiais esportivos em ambiente 
de trabalho. O processo de produção de moda e design. 
Trabalho em equipe. O mercado de trabalho na área de 
confecção e de moda. Ambientação, trabalho em equipe, 
construção de relações éticas e de relacionamento 
interpessoal no trabalho. 
 

Competências  Compreender o efetivo exercício profissional na 
confecção de vestuário e de moda, a fim de instrumentalizá-
lo de forma articulada aos saberes que definem a identidade 
profissional, com conhecimentos dos conteúdos da 
formação; 

 Saber pensar sua prática profissional em função da 
teoria e fundamentalmente saber intervir nos processos 
profissionais. 
 

Habilidades  Refletir sobre os sujeitos envolvidos na relação 
profissional na indústria têxtil e de confecção; 
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 Aplicar os conhecimentos desenvolvidos nos 
módulos de oficinas específicas voltados à produção de 
itens de vestuário, acessórios e materiais esportivos; 
 Elaborar e desenvolver propostas de ação em 
inovação na área de moda e de vestuário; 
 Desenvolver relacionamento interpessoal visando o 
trabalho em equipe. 
 

 

 

Módulo Vivência Profissional II  

Carga Horária 160 

Ementa Vivência de processos avançados de modelagem e de 
produção de vestuário, acessórios e materiais esportivos 
em ambiente de trabalho. O processo de produção de moda 
e design em escala de produção industrial. Estudo 
avançado em moda e sustentabilidade. Aprofundamento 
das relações éticas e de relacionamento interpessoal no 
trabalho. 
 

Competências  Compreender o efetivo exercício profissional na 
confecção de vestuário e de moda, a fim de instrumentalizá-
lo de forma articulada aos saberes que definem a identidade 
profissional, com conhecimentos dos conteúdos da 
formação; 

 Saber pensar sua prática profissional em função da 
teoria e fundamentalmente saber intervir nos processos 
profissionais. 
 

Habilidades  Refletir sobre os sujeitos envolvidos na relação 
profissional na indústria têxtil e de confecção; 
 Aplicar os conhecimentos desenvolvidos nos 
módulos de oficinas específicas voltados à produção de 
itens de vestuário, acessórios e materiais esportivos; 
 Elaborar e desenvolver propostas de ação em 
inovação na área de moda e de vestuário; 
 Desenvolver relacionamento interpessoal visando o 
trabalho em equipe. 
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9.2 Instalação e Manutenção de Sistemas Fotovoltaicos (Painéis Solares) 

Área Profissional: eletricidade e energia solar 

Carga Horária Total do Curso: 280 horas 

 

MÓDULOS CARGA 

HORÁRIA 

PRÉ-

REQUISITO 

Fundamentos de Instalações 

Elétricas Prediais 

30 NÃO 

Noções de segurança em 

Instalações Elétricas 

30 NÃO 

Fundamentos de Energia Solar 

Fotovoltaica 

40 SIM 

Instalação e manutenção de 

Sistemas Solares Fotovoltaicos 

100 SIM 

Habilidades Sociais e de Gestão 80 NÃO 

 

9.2.1 Organização didático-pedagógica 

 

A estrutura curricular do curso de Sistemas Fotovoltaicos é composta pelos 

5 (cinco) módulos, perfazendo 280 (duzentas e oitenta) horas, das quais x horas 

são destinadas aos módulos específicos e 80 (oitenta) são destinadas à 

Habilidades Sociais e de Gestão, devendo este módulo ser cumprido de acordo 

com a disponibilidade da Fábrica. 

Os módulos específicos compreendem no desenvolvimento de 

competências a serem alcançadas pelo aluno e futuro profissional, como noções 

de segurança na instalação e manutenção de instalações elétricas em altura, 

fundamentos de energia elétrica e de energia solar e técnicas.  



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO 

SUBSECRETARIA DE INTEGRAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS 
 

 
 

56 
 

O curso de Sistemas Fotovoltaicos propõe ensinar o ofício de quem trabalha 

com procedimentos para simulações, instalações e manutenção de sistemas 

solares fotovoltaicos, visando obter a interface ótima entre estes e a rede elétrica 

na obtenção de energia. 

 

9.2.2 Perfil Profissional 

 

De acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) do Ministério 

do Trabalho, a ocupação 3131-10 diz respeito aos Eletrotécnicos (produção de 

energia). As profissões sinônimas são o Projetista elétrico e o Técnico de 

comandos e controle. Essa descrição contempla os demais trabalhadores 

originados dessa ocupação: 

3131-05 – Eletrotécnico; 

3131-15 – Eletrotécnico na fabricação, montagem e instalação de 

máquinas e equipamentos; 

3131-20 – Técnico de manutenção elétrica; 

3131-25 – Técnico de manutenção elétrica de máquina; 

3131-30 – Técnico eletricista. 

Descreve o Código Brasileiro de Ocupações que os trabalhadores elencados 

nessa categoria executam e realizam estudos e projetos, participam no 

desenvolvimento de processos de sistemas elétricos (energia solar fotovoltaica). 

Assim, ao concluir o curso Sistemas Fotovoltaicos (Painéis Solares), 

oferecido pela Secretaria de Estado do Trabalho, por meio do Programa Fábrica 

Social, espera-se que o cursista apresente um perfil de egresso capacitado a 

desempenhar atividades relacionadas às ocupações elencadas acima, 

evidenciando capacidade de:  

 Preparar a execução da instalação de painel solar; 

 Montar os sistemas fotovoltaicos off-grid e on-grid; 

 Executar manutenção preventiva/ corretiva de sistemas 

fotovoltaicos off-grid e on-grid; 

 Entender especificações técnicas de ferramentas e equipamentos;  
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 Elaborar projeto de instalação com energia solar para a produção 

de eletricidade (energia solar fotovoltaica); 

 Inferir noções sobre técnicas de aproveitamento de energia solar 

e conhecimento dos equipamentos empregados. 

 

9.2.3 Instalações e Equipamentos 

 

Os quadros abaixo apresentam detalhamento das instalações e 

equipamentos necessários às atividades do curso de Sistemas Fotovoltaicos 

(Painéis Solares). 

 

Quantificação e descrição das instalações necessárias à realização do Curso: 

Quantidade Espaço Físico Descrição 

4 Salas de aula Com 30 cadeiras com apoio, condicionador 

de ar, computador e TV. 

1 Sala para 

oficinas 

Com 30 cadeiras com apoio, condicionador 

de ar, computador e TV 

1 Laboratório de 

atividades 

práticas 

Contendo três estações de instalação e 

manutenção de sistemas fotovoltaicos, 

simulando três tipos de telhado. 

1  Laboratório de 

informática 

Contendo 30 computadores com acesso à 

internet 

 

Equipamentos para as aulas práticas realizadas durante o Curso:  

 

Quantidade Descrição (materiais, ferramentas, softwares instalados) 

10 Multímetro digital 

10 ALICATE AMPERIMETRO CA/CC (Resolução 100mA) E 
Voltímetro CA/CC, TRUE RMS, SENSOR de TEMPERATURA 
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2 Megometro 

1 Tacômetro 

4 Wattímetro 

3 Sequencímetro 

10 Módulo fotovoltaico policristalino (pequenas dimensões para 
prática em laboratório, 20W; 12 Volt) 

2 Módulo fotovoltaico monocristalino (potência entre 120 -160W) 

18 Módulo fotovoltaico policristalino (potência entre 250 - 260 W) 

2 Módulo fotovoltaico filme fino (potência entre 150 e 250 W) 

40 Garras jacaré cores preto e vermelho ~6 cm 

20 Lâmpada fluorescente 12V CC/15 ou 18 W rosca E27 

50 Lâmpadas AC de 25, 40, 60, 100W, 150 W rosca E-27 cada 
uma com 10 unidades 

10 Regulador de ângulos para célula FV 

5 Inclinômetro digital 

50 Soquete para lâmpadas do tipo E-27para montagem externo na 
parede 

10 Bússola analógica com ajuste de norte magnético 

500 Cabo Solar (PP); 750 V; cobre mole, unipolar, preto e vermelho 
de 2,5 mm2 em metros 

500 Cabo Solar (PP); 750 V; cobre mole, unipolar, preto e vermelho 
de 4 mm2 em metros 

500 Cabo Solar (PP); 750 V; cobre mole, unipolar, preto e vermelho 
de 6 mm2 em metros 

500 Cabo Solar (PP); 750 V; cobre mole, unipolar, preto e vermelho 
de 10 mm2 em metros 

40 Bornes de baterias positivo e negativo (não tamanho único), 

20 Baterias automotivas seladas ou sem manutenção 45 Ah;12 
Volts 

10 Regulador de carga/descarga 10A; 12/24 Volts seleção manual 
ou automático; com LED ou Display de funções 
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3 Inversor de potência grid-tie 1,25 kW - 1,5 kW 

3 Inversor senoidal para sistema isolado (600W a 700W; 12VDC/ 
220 VAC) 

10 Prancha de madeira compensado para prática em laboratório 
de 1 x 1m x 2 cm 

1 Estrutura metálica de fixação dos módulos FV no telhado (telha 
de cerâmica portuguesa) 

1 Estrutura metálica de fixação dos módulos FV no telhado (telha 
fibrocimento, ver detalhe na aba "telhado") 

1 Estrutura metálica de fixação dos módulos FV no telhado (telha 
de aço zincado, ver detalhe na aba "telhado") 

3 Telhado de Treinamento com diferentes tipos de telhas (ver 
detalhes na aba "telhão") 

5 Estrutura para os módulos FV e baterias móvel (para prática 
em laboratório de 1,5x1m) 

3 Instalações Elétricas, quadros e Strings Box. 

2 Carregador de baterias na rede 220 V; 30A; regulável; bivolt 12 
e 24 Volts 

3 Haste de aterramento + braçadeira + cabo de terra 
(amarelo/verde de 6 a 10mm2) 

5 Alicates universais de corte 102 mm 

3 Furadeira/Parafusadeira com bateria recarregável, bocal de 
1/2" 

10 Conectores MC 4 (macho e fêmea) 4mm 6mm 

5 Kit de brocas de vários tamanhos 4mm a 12mm; madeira 

5 Kit de brocas de vários tamanhos 4mm a 12mm; concreto 

1 Analisador de fileiras de Curvas I-V 

3 Riscador de vídea profissional 

3 Alicate crimpador para conectores MC3 e MC4 

5 Alicate de pressão 10 polegadas bico reto 

5 Alicate de corte diagonal 6 polegadas 
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5 Alicate descascador 9 polegadas 

5 Alicate universal profissional 8 polegadas 

3 Cinto para ferramentas 

3 Martelo com bordas plásticas IEC 30mm 

3 Jogo de chave hexagonal, 10 a 15 boca + anel 

10 Trena de 5m 

3 Escada multifuncional 4x4 de alumínio com 16 degraus 

10 Estilete 

10 Arco de serra regulável de 12 polegadas 

10 Lâminas de serra manual 12 polegadas, 24 dentes bimetal 

 

9.2.4 Instrutoria e Pessoal Técnico Administrativo 

 

Tendo em vista que o acompanhamento pedagógico e acompanhamento ao 

aluno são feitos pela Diretoria Pedagógica e pela Diretoria de Cadastro, 

respectivamente, o quadro abaixo descreve apenas os instrutores necessários ao 

funcionamento do Curso. 

 

Instrutor de Fundamentos de Instalações 

Elétricas Prediais 

1 

Instrutor de Noções de segurança em 

Instalações Elétricas 

1 

Instrutor de Fundamentos de Energia 

Solar Fotovoltaica 

1 

Instrutor de Montagem e manutenção de 

Sistemas Solares Fotovoltaicos 

1 
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9.2.5 Ementário do Curso 

 

Módulo Fundamentos de Instalações Elétricas Prediais 

Carga Horária 30 

Ementa Eletricidade básica. Utilização de ferramentas. 

Fornecimento de energia elétrica. Simbologia gráfica de 

projeto de instalações elétricas (NBR 5444/1989). 

Dimensionamento de instalações elétricas. 

Competências  Instalar e fazer manutenção em sistema de 

transformação de energia solar; 

 Avaliar a capacidade da edificação de receber o 

sistema fotovoltaico conectado à rede. 

Habilidades  Aplicar técnicas de instalação elétrica básica; 

 Usar adequadamente ferramentas e equipamentos 

utilizados na instalação e manutenção de sistemas 

fotovoltaicos; 

 Distinguir simbologia gráfica de projetos de 

instalações elétricas; 

 Analisar o local de instalação. 

 

 

Módulo Noções de segurança em Instalações Elétricas 

Carga Horária 30 

Ementa Noções de Segurança do Trabalho. Segurança em 

Trabalho em Altura. Segurança em instalações e serviços 

em eletricidade (NBR 10). Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI). 

Instrutor de Habilidades Sociais e de 

Gestão 

1 

Total de instrutores 5 
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Competências  Usar, conforme as normas técnicas de segurança, os 

equipamentos de proteção individual em serviços com 

eletricidade. 

Habilidades  Conhecer os equipamentos de segurança no 

manuseio de ferramentas e materiais; 

 Compreender e identificar os riscos em instalações e 

serviços com eletricidade; 

 Conhecer os procedimentos adequados para 

trabalhos em altura e com eletricidade; 

 Entender as normas técnicas brasileiras sobre 

segurança no trabalho; 

 Utilizar adequadamente as normas de segurança em 

instalações elétricas. 

 

 

Módulo Fundamentos de Energia Solar Fotovoltaica 

Carga Horária 40 

Ementa Solarimetria. Instrumentos de medição. Bancos de dados 

de componentes. Módulos solares fotovoltaicos. 

Características técnicas e de rendimento energético. 

Dimensionamento de sistemas fotovoltaicos. Sistemas 

Solares Fotovoltaicos – on-grid e off-grid. 

Competências  Utilizar técnicas adequadas ao rendimento 

energético de um módulo fotovoltaico; 

 Apresentar características técnicas dos inversores 

interativos e dos módulos fotovoltaicos. 

Habilidades  Compreender as formas de medição dos materiais 

usados na produção; 

 Aprender conceitos básicos de um sistema 

fotovoltaico;  

 Entender sobre sistemas conectados à rede (on-

grid), sistemas isolados (off-grid) e sistemas fotovoltaicos 

híbridos; 

 Realizar o dimensionamento de um sistema solar 

fotovoltaico. 
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Módulo Instalação e manutenção de Sistemas Solares 

Fotovoltaicos 

Carga Horária 100 

Ementa Etapas de instalação (Normatização e Segurança). 

Demonstração das ferramentas utilizadas. Montagem 

mecânica. Montagem elétrica. Definição do layout de 

sistema fotovoltaico. Conceitos de aterramento do sistema. 

Conceitos de tensão na string. Definição de local do 

inversor. Conceitos de dispositivo anti-ilhamento. Conceitos 

de comissionamento e verificação da geração. 

Demonstração dos diferentes tipos de estruturas de fixação. 

Instalação de diferentes tipos de estruturas de acordo com 

os diferentes tipos de telhado. Montagem e crimpagem dos 

conectores tipo MC4, específicos da fotovoltaica. 

Montagem da string-box. 

Competências  Definir a quantidade de módulos fotovoltaicos e a 

potência ideal do gerador de um projeto de sistema 

fotovoltaico; 

 Calcular as estimativas de geração e rendimento 

energético de um sistema fotovoltaico conectado à rede; 

 Apresentar os índices utilizados na mensuração da 

sua capacidade de geração de energia; 

 Dimensionar cargas e utilização de equipamentos 

específicos e placas fotovoltaicas em atividades de 

planejamento, projeto ou manutenção elétrica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Habilidades  Executar as etapas de instalação; 

 Realizar montagens mecânica e elétrica;  

 Organizar o painel solar para que ele produza 

energia elétrica na quantidade necessária; 

 Criar mapa de strings; 

 Analisar de sombreamento por disposição física das 

strings; 

 Adequar dentro dos diferentes tipos de estruturas de 

fixação o painel. 
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Módulo Habilidades Sociais e de Gestão  

Carga Horária 80 

Ementa Princípios de Economia Solidária. Associativismo e 

Cooperativismo. Empreendedorismo. Microcrédito. 

Planejamento Estratégico. Plano de Ação. Relacionamento 

Interpessoal. Relações humanas no trabalho. 

Competências  Identificar e tratar das particularidades de 

empreendimentos de economia solidária; 

 Manter um relacionamento cordial nas relações de 

trabalho; 

 Compreender a dinâmica da gestão do 

empreendimento coletivo; 

 Identificar o papel individual e coletivo dos membros 

na equipe de trabalho; 

 Conhecer a definição de Plano de Negócio, suas 

características, sua utilização e processo de construção. 

Habilidades  Aplicar os princípios e fundamentos do 

Cooperativismo e Associativismo à organização de 

empreendimentos econômicos solidários; 

 Identificar e analisar princípios e fundamentos da 

Economia Solidária; 

 Aplicar conceitos e instrumentos de gestão 

estratégica para a economia solidária; 

 Utilizar as estruturas legais que regulamentam os 

empreendimentos de economia solidária; 

 Desenvolver relações sociais éticas e adequadas ao 

ambiente de trabalho. 

 

 

 

9.3 Jardinagem e Cultivo de Alimentos 

 

Área Profissional: planejamento e implantação de jardins, cultivo de 

vegetais, alimentos saudáveis. 

Carga Horária Total do Curso: 300 horas 
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MÓDULOS CARGA 

HORÁRIA 

PRÉ-

REQUISITO 

Educação Ambiental Básica 20 NÃO 

Floricultura 24 NÃO 

Cultivo de Alimentos Saudáveis 20 NÃO 

BPF, Aproveitamento Integral e 

Comercialização 

16 NÃO 

Paisagismo Básico 40 NÃO 

Habilidades de comunicação 20 NÃO 

Informática Básica 40 NÃO 

Habilidades Sociais e de Negócios 40 NÃO 

Vivência Profissional 80 SIM 

 

9.3.1 Organização didático-pedagógica 

 

A estrutura curricular do curso de Jardinagem e Cultivo de Alimentos é 

composta pelos 11 (onze) módulos elencados acima, perfazendo 300 (trezentas) 

horas, das quais (oitenta) são destinadas à Vivência Profissional, momento em que 

o aluno terá oportunidade de vivenciar, na prática, os conceitos e competências 

desenvolvidos durante o curso. A vivência profissional será realizada por meio de 

intervenções sociais, através da realização de projetos de jardinagem, de 

paisagismo e de cultivo de alimentos em ambientes urbanos e em espaços 

públicos. 

O curso de Jardinagem e Cultivo de Alimentos, com seus módulos 

específicos, vislumbra o perfil profissional do jardineiro e paisagista, bem como 

do trabalhador em cultivo de alimentos em ambientes urbanos, agregando a 

esse profissional questões éticas, como a importância do meio ambiente e da 

sustentabilidade desde a seleção de mudas, o preparo do solo, do plantio e do 
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tipo de cultivo, até o mercado de trabalho de harmonização de jardins e colheita 

de alimentos saudáveis. 

 

9.3.2 Perfil Profissional 

 

De acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), do Ministério 

do Trabalho, a ocupação 6220-10 diz respeito aos Jardineiros. As profissões 

sinônimas são o Jardineiro (árvores para ornamentação urbana) e o 

Trabalhador do plantio e trato de árvores ornamentais. Essa descrição 

contempla os demais trabalhadores relacionados a esta ocupação: 

6220-05 – Caseiro (agricultura) 

6220-15 – Trabalhador na produção de mudas e sementes 

6220-20 – Trabalhador volante da agricultura 

Descreve o Código Brasileiro de Ocupações que os trabalhadores elencados 

nessa categoria plantam culturas diversas, preparando e introduzindo sementes e 

mudas em solo, por meio da construção de viveiros e canteiros, cujas atividades 

baseiam-se no transplante e enxertia de espécies vegetais.  

Assim, ao concluir o curso de Jardinagem e Cultivo de Alimentos, oferecido pela 

Secretaria de Estado do Trabalho, por meio do Programa Fábrica Social, espera-se 

que o cursista apresente um perfil de egresso capacitado a desempenhar atividades 

relacionadas às ocupações elencadas acima, evidenciando capacidade de:  

 Identificar e preparar o solo; 

 Executar técnicas adequadas de plantio, poda e tratos culturais; 

 Desenvolver habilidades em produção e cultivo de alimentos 

saudáveis; 

 Entender especificações técnicas de ferramentas e equipamentos; 

 Elaborar viveiros e canteiros;  

 Controlar pragas em plantios. 

9.3.3 Instalações e Equipamentos 
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Os quadros abaixo apresentam detalhamento das instalações e equipamentos 

necessários às atividades do curso de Jardinagem e Cultivo de Alimentos: 

 

Quantificação e descrição das instalações necessárias à realização do Curso:  

Quantidade Espaço Físico Descrição 

1  Sala de aula Com 30 cadeiras com apoio, condicionador 

de ar, computador e TV. 

1  Laboratório de 

atividades 

práticas 

Com estrutura para prática de jardinagem e 

cultivo de alimentos 

1 Laboratório de 

informática 

Contendo 30 computadores com acesso à 

internet 

 

9.3.4 Instrutoria e Pessoal Técnico Administrativo 

 

Tendo em vista que o acompanhamento pedagógico e acompanhamento ao 

aluno são feitos pela Diretoria Pedagógica e pela Diretoria de Cadastro, 

respectivamente, o quadro abaixo descreve apenas os instrutores necessários ao 

funcionamento do Curso, tomando por base o desenvolvimento simultâneo de uma 

turma para cada período letivo. 

 

Instrutor de Educação Ambiental Básica 1 

Instrutor de Floricultura 1 

Instrutor de Cultivo de Alimentos Saudáveis 1 

Instrutor de BPF e Aproveitamento Integral 1 

Instrutor de Comercialização 1 

Instrutor de BPF, Aproveitamento Integral e 

Comercialização 

1 
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Instrutor de Paisagismo Básico 1 

Instrutor de Habilidades de comunicação 1 

Instrutor de Informática Básica 1 

Instrutor de Habilidades Sociais e de 

Negócios 

1 

Instrutor de Vivência Profissional 1 

 

9.3.5 Ementário do Curso 

 

Módulo Educação Ambiental – Conceitos iniciais de jardinagem 

Carga Horária 20 

Ementa Educação Ambiental: conceitos fundamentais; Jardinagem: 

instalação e manutenção de jardins; produção de mudas, 

tipos de cultivo e manejo. 

Competências  Utilizar as técnicas de jardinagem em residências e 

edifícios. 

Habilidades  Problematizar as alterações ambientais provocadas 

pelo desenvolvimento humano; 

 Identificar tipos de plantas; 

 Aprender a fisiologia vegetal; 

 Usar ferramentas e equipamentos de segurança; 

 Aprender técnicas de compostagem; 

 Realizar cuidados básicos de poda, rega e controle 

de pragas; 

 Entender como as condições ambientais interferem 

no cultivo; 

 Identificar tecnologia de implantação e manutenção 

de jardins. 

 

 

Módulo Floricultura 
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Carga Horária 20 

Ementa 
Estudo sobre os conceitos gerais de jardinagem e 

paisagismo. Equipamentos e substratos na prática da 

jardinagem. A produção de mudas, o plantio e o processo 

de arborização. 

Competências  Implementar técnicas de jardinagem e paisagismo; 

 Compreender o processo de produção de mudas, de 

plantio e de arborização. 

Habilidades  Utilizar equipamentos e ferramentas adequados à 

jardinagem e ao paisagismo; 

 Aplicar substratos adequados ao plantio; 

 Identificar tipos de plantas de acordo com o projeto 

de jardinagem e paisagismo; 

 Preparar o solo para implementação de projeto de 

jardinagem e paisagismo. 

 

 

Módulo Cultivo de Alimentos Saudáveis 

Carga Horária 20 

Ementa 
Cultivo de Alimentos Saudáveis: importância; implantação 

de hortas: preparo, plantio e tratos culturais; 

aproveitamento integral para alimentação e 

comercialização. 

Competências  Implementar técnicas de cultivo de alimentos 

saudáveis em meios urbanos. 

Habilidades  Escolher as espécies mais adequadas à região de 

cultivo; 

 Garantir a qualidade sanitária e a conformidade dos 

alimentos com os regulamentos técnicos; 

 Utilizar dos alimentos partes como as cascas, folhas, 

sementes e talos. 
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Módulo BPF, Aproveitamento Integral e Comercialização 

Carga Horária 16 

Ementa Estudo sobre boas práticas na produção e comercialização 

de alimentos. O aproveitamento integral de alimentos. 

Comercialização e tendências do mercado na produção de 

alimentos 

Competências  Entender o processo de aproveitamento integral de 

alimentos. 

 Utilizar as boas práticas na produção e 

comercialização de alimentos. 

Habilidades  Utilizar técnicas para aproveitamento integral de 

alimentos; 

 Adequar a produção e manipulação de alimentos ás 

boas práticas; 

 Comercializar produtos alimentícios eticamente de 

modo a gerar renda. 

 

 

Módulo Paisagismo Básico  

Carga Horária 40 

Ementa Estudo sobre e conceitos e as definições básicas sobre 

paisagismo. A classificação, as funções plásticas, as 

necessidades e as exigências da vegetação e das plantas 

ornamentais. Estudo, percepção, análise e interpretação da 

paisagem local.  

Competências  Conhecer o processo de paisagismo em ambientes 

de pequeno porte; 

 Classificar e utilizar as plantas indicadas ao projeto 

de paisagismo. 

 

Habilidades  Utilizar ferramentas e equipamentos adequados ao 

processo de paisagismo; 

 Aplicar técnicas adequadas a implementação de 

projeto de paisagismo; 

 Identificar e utilizar plantas ornamentais em projeto 

de paisagismo. 
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Módulo Habilidades Sociais e de Negócios  

Carga Horária 40 

Ementa Princípios de Economia Solidária. Associativismo e 

Cooperativismo. Empreendedorismo. Microcrédito. 

Planejamento Estratégico. Plano de Ação. Relacionamento 

Interpessoal. Relações humanas no trabalho. 

Competências  Identificar e tratar das particularidades de 

empreendimentos de economia solidária; 

 Manter um relacionamento cordial nas relações de 

trabalho; 

 Compreender a dinâmica da gestão do 

empreendimento coletivo; 

 Identificar o papel individual e coletivo dos membros 

na equipe de trabalho; 

 Conhecer a definição de Plano de Negócio, suas 

características, sua utilização e processo de construção. 

Habilidades  Aplicar os princípios e fundamentos do 

Cooperativismo e Associativismo à organização de 

empreendimentos econômicos solidários; 

 Identificar e analisar princípios e fundamentos da 

Economia Solidária; 

 Aplicar conceitos e instrumentos de gestão 

estratégica para a economia solidária; 

 Utilizar as estruturas legais que regulamentam os 

empreendimentos de economia solidária; 

 Desenvolver relações sociais éticas e adequadas ao 

ambiente de trabalho. 

 

 

Módulo Informática básica  

Carga Horária 40 

Ementa Histórico e evolução dos Computadores. Conceitos e 

características de Software (Básicos, Utilitários e 

Aplicativos) e Hardware (Processador, Memória, Placa 

mãe, Dispositivos de E/S, Placas de vídeo, rede e som, 
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etc.). A importância da informática para a comunicação 

contemporânea. Sistemas operacionais livres e/ou 

proprietários.  Manejo e utilização de editores de textos, 

planilhas eletrônicas e apresentações (livres e/ou 

proprietárias). Aplicação de ferramentas eletrônicas para 

busca de informação na Internet, navegação na web e envio 

e e-mails com arquivos em anexo.  

Competências  Conhecer os princípios básicos da informática; 

 Conhecer e utilizar os aspectos operacionais da 

informática. 

 Conhecer e utilizar softwares e aplicativos. 

 

Habilidades  Identificar os componentes do computador e seus 

periféricos, analisando seu funcionamento; 

 Utilizar sistemas operacionais, ferramentas de 

edição de textos, planilhas eletrônicas e apresentações; 

 Utilizar a internet de forma produtiva e segura; 

 Utilizar ferramentas utilitárias de segurança e de 

otimização. 

 

 

Módulo Vivência Profissional I  

Carga Horária 80 

Ementa Vivência prática no processo de jardinagem, de paisagismo 
e de cultivo de alimentos. O mercado de trabalho na área 
de jardinagem e paisagismo. A produção, manipulação e 
comercialização de alimentos. Trabalho em equipe. 
Ambientação, trabalho em equipe, construção de relações 
éticas e de relacionamento interpessoal no trabalho. 

Competências  Compreender o efetivo exercício profissional na área 
de jardinagem, paisagismo e cultivo de alimentos, a fim de 
instrumentalizá-lo de forma articulada aos saberes que 
definem a identidade profissional, com conhecimentos dos 
conteúdos da formação; 

 Saber pensar sua prática profissional em função da 
teoria e fundamentalmente saber intervir nos processos 
profissionais. 

Habilidades  Refletir sobre os sujeitos envolvidos na relação 
profissional na implantação de projetos de jardinagem e 
paisagismo; 
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 Aplicar os conhecimentos desenvolvidos nos 
módulos de oficinas específicas voltados ao cultivo, 
manipulação e comercialização de alimentos; 
 Elaborar e desenvolver propostas de ação em 
inovação em jardinagem e paisagismo; 
 Desenvolver relacionamento interpessoal visando o 
trabalho em equipe. 

 

 

9.4 Marcenaria Sustentável 

 

Área Profissional: marcenaria, noções de desenho e leitura de projetos, 

fabricação de mobiliário e acessórios com materiais recicláveis. 

Carga Horária Total do Curso: 400 horas 

 

MÓDULOS CARGA 

HORÁRIA 

PRÉ-

REQUISITO 

Conceitos básicos de Medição e 

uso de Equipamentos de Proteção 

Individual 

10 NÃO 

Manuseio de Máquinas e 

Ferramentas 

40 NÃO 

Montagem, Acabamento e Pintura 40 NÃO 

Noções de Desenho e Projetos 30 NÃO 

Fabricação de Mobiliário e 

Acessórios em Madeiras 

Recicláveis 

120 SIM 

Habilidades Sociais e de Negócios 40 NÃO 

Informática Básica 40 NÃO 

Vivência Profissional 80 SIM 
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9.4.1 Organização didático-pedagógica 

 

A estrutura curricular do curso de Marcenaria Sustentável é composta pelos 

5 (cinco) módulos elencados acima, perfazendo 400 (quatrocentas) horas, das 

quais 80 (oitenta) são destinadas à vivência profissional do aprendiz, atuando na 

prática com a fabricação de mobiliário e acessórios. 

O Curso destina-se ao desenvolvimento de habilidades e competências 

profissionais dos alunos, por meio de aulas teóricas aliadas a ações práticas, 

almejando a sustentabilidade do setor moveleiro através da qualificação e inovação 

a partir de madeira reaproveitada, para ao final do Curso atuarem na área de 

marcenaria criativa e movelaria.  

Além disso, promove educação mediante inclusão produtiva, visando 

autonomia socioeconômica e oferecendo oportunidades concretas de inserção no 

mundo do trabalho. 

9.4.2 Perfil Profissional 

 

De acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), do Ministério 

do Trabalho, a ocupação 771105 diz respeito a Marceneiro. Essa descrição 

contempla os demais trabalhadores dessa área com os termos sinônimos de 

Auxiliar de marceneiro, Marceneiro de móveis, Moveleiro, Prototipista 

(marceneiro). Outras ocupações relacionadas a esse profissional: 

 7711-10 – Modelador de madeira 

 7711-15 – Maquetista na marcenaria 

Descreve o Código Brasileiro de Ocupações que os trabalhadores elencados 

nessa categoria são capazes de preparar o local de trabalho, ordenando fluxos do 

processo de produção, interpretando projetos, desenhos e especificações e 

conforme demanda. Confeccionam e restauram produtos de madeira e derivados 

em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de segurança, 

qualidade, higiene e preservação ambiental. 
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Após a conclusão do curso de Marcenaria Sustentável, oferecido pela 

Secretaria de Estado do Trabalho, por meio do Programa Fábrica Social, espera-

se que o cursista apresente um perfil de egresso apto a desempenhar atividades 

relacionadas às ocupações mencionadas acima, destacando que é um mercado 

em alta, ter habilidade de confeccionar variados tipos de peças com madeira, dos 

clássicos aos sofisticados de modo criativo, pois a procura por móveis, objetos e 

acessórios em madeira é cada vez maior. O perfil profissional de atuar com madeira 

e matérias recicláveis, paletes e outros, visa produzir desde cavaletes, banqueta e 

luminárias, até móveis criativos e únicos, evidenciando os seguintes modos de: 

 Relacionar e especificar materiais para confecção de peças e móveis; 

 Calcular os materiais para montagem e acabamento dos produtos; 

 Manipular com segurança e destreza máquinas e ferramentas de 

trabalho; 

 Usinar madeiras e derivados com ideais sustentáveis; 

 Desenvolver a habilidades e técnicas para utilizar e controlar os 

materiais disponíveis; 

 Calcular os gastos realizados na confecção dos produtos. 

 

9.4.3 Instalações e Equipamentos 

 

Os quadros a seguir apresentam o detalhamento das instalações e 

equipamentos necessários às atividades do curso de Marcenaria Sustentável.  

 

Quantificação e descrição das instalações necessárias à realização do Curso: 

 

Quantidade Espaço Físico Descrição 

1  Sala de aula Com 30 cadeiras com apoio, condicionador 

de ar, computador e TV. 
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1  Laboratório de 

atividades 

práticas 

Com maquinário para prática de marcenaria 

1 Laboratório de 

informática 

Contendo 30 computadores com acesso à 

internet 

 

Equipamentos para Fabricação de Mobiliário e Acessórios em Madeiras 

Recicláveis 

 

Quantidade Descrição (materiais, ferramentas, softwares instalados) 

1 Plaina desempenadeira 

1 Plaina desengrosadeira 

1 Serra de fita 

1 Furadeira horizontal 

1 Furadeira vertical 

4 Exaustor duplo 5hp 

3 Exaustor 3hp 

2 Serra meia esquadria bancada 

2 Tupia portátil 

1 Lixadeira de cinta estacionaria 

1 Lixadeira de cinta oscilante estacionaria 

1 Lixadeira de disco estacionaria 

5 Nível manual 30cm 

5 Paquímetro centesimal 5pol 

20 Trena metálica 3 metros 

5 Régua metálica 600mm 

10 Transferidor de ângulo 

10 Compasso ponta seca 5 pol. 
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5 Suta metálica 5 pol. 

5 Graminho de alumínio  

12 Esquadro de alumínio  

5 Serra tico-tico manual 

5 Arco de serra profissional 12" fixo com cabo isolado e 
projetado para lâminas de 300mm 

1 Carregador de bateria digital 

2 Grampeador pneumatico15mm 

5 Furadeira de impacto 1/2 220v. 

5 Escova de aço c/ cabo de madeira p/ limpeza de limas 

12 Parafusadeira 

1 Serrote de costas 

3 Jogo de Chave Tipo de Fenda  

5 Formão nº 5mm até 25mm 

3 Jogo de Chave Tipo Fenda Cruzada 

5 Alicate universal 

6 Plaina manual nº 04 (Modelo Stanley) 

6 Turquesa  

3 Jogo de Chave Tipo Allen 1 mm à 9 mm 

3 Jogo de Chave Tipo Combinada 6 mm à 32mm 

12 Lixadeira orbital oscilante  

2 Jogo de Chave Tipo Boca fixa 6 mm à 19mm 

 

 

9.4.4 Instrutoria e Pessoal Técnico Administrativo 

 

O apoio pedagógico é realizado pela Diretoria Pedagógica e o 

acompanhamento ao aluno pelos instrutores com assistência da Diretoria de 

http://www.alfferramentas.com.br/Produto/Linha-Automotiva/Injecao-Eletronica/King-Tony/Jg-ch-torx-com-furo-20407-King-Tony.aspx
http://www.alfferramentas.com.br/Produto/Linha-Automotiva/Injecao-Eletronica/King-Tony/Jg-ch-torx-tipo-L-20309PR-King-Tony.aspx
http://www.alfferramentas.com.br/Produto/Linha-Automotiva/Injecao-Eletronica/King-Tony/Jg-ch-torx-com-furo-20407-King-Tony.aspx
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Cadastro, respectivamente. O quadro abaixo descreve apenas os instrutores 

necessários ao funcionamento do Curso, durante o período letivo: 

 

Instrutor de Conceitos básicos de 

Medição e uso de Equipamentos de 

Proteção Individual 

1 

Instrutor de Manuseio de Máquinas e 

Ferramentas 

1 

Montagem, Acabamento e Pintura 1 

Instrutor de Noções de Desenho e 

Projetos 

1 

Instrutor de Fabricação de Mobiliário e 

Acessórios em Madeiras Recicláveis 

1 

 4 

 

9.4.5 Ementário do Curso 

 

Módulo Conceitos básicos de Medição e uso de Equipamentos 

de Proteção Individual 

Carga Horária 10 

Ementa Medidas de comprimento e transformação de unidades de 

comprimento. Instrumentos de medição (metro articulado e 

trena metálica, graminho ou régua). Especificação do uso 

de equipamentos de proteção individual utilizados durante 

o trabalho marcenaria (óculos de proteção, luvas, máscaras 

descartáveis, protetores auditivos, botas). Tecnologia e 

Segurança no trabalho de marcenaria. 

Competências  Compreender as formas de medição dos materiais 

usados na produção; 

 Conhecer os equipamentos de segurança no 

manuseio de máquinas, ferramentas e materiais; 
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Habilidades  Exercitar os conceitos básicos de medição; 

 Obter dimensões precisas nas produções a serem 

elaboradas; 

 Utilizar os equipamentos adequados de proteção 

individual na marcenaria. 

 

 

 

Módulo Manuseio de Máquinas e Ferramentas 

Carga Horária 40 

Ementa Máquinas Portáteis e seus usos (serra de meia esquadria, 

tupia portátil, serra tico-tico, lixadeira orbital, furadeira de 

bancada, furadeira elétrica, parafusadeira). Máquinas 

Estacionárias e seus usos (plaina desempenadeira, serrar 

circular estacionária, furadeira horizontal e vertical, tupia 

estacionária, seccionadora, serra fita). Ferramentas 

manuais e as manuais elétricas. 

Competências  Conhecer as ferramentas manuais; 

 Manusear as máquinas portáteis; 

 Usar com perfeição as máquinas estacionárias; 

 Entender os usos das ferramentas manuais. 

Habilidades  Escolher ferramentas e/ou máquinas adequadas na 

produção; 

 Utilizar com precisão as várias ferramentas manuais 

e máquinas especiais para medir, cortar, perfurar, entalhar, 

raspar, lixar, ajustar, fixar objetos, entre outros. 

 

 

Módulo Montagem, Acabamento e Pintura 

Carga Horária 40 

Ementa Tipos de madeira (madeira natural e suas derivações). 

Fórmica e laminado PET. Folha de madeira e laca. 

Lixamento e perfurações na madeira. Espessuras e suas 

aplicações. Colas e adesivos. Tipos de ferragens: estáticas, 

móveis e de acabamento. Parafusos, pinos, brocas, 
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buchas, castanhas e cantoneira. Fitas e colas. Dobradiças 

(super curva, curva, reta e 30º, 45º, 105º, 165º, inversa). 

Corrediça telescópica. Articulador a gás ou Pistão a gás. 

Sapa de regulagem. Kit para porta de correr. Tipos de 

Encaixes (fura e espiga, cavilha, meia madeira, ranhura e 

rebaixo). Tingimentos e pinturas. 

Competências  Compreender e diferenciar os tipos de madeiras; 

 Reconhecer os tipos de ferragens e parafusos; 

 Realizar lixamento; 

 Aplicar conceitos de perfurações em madeira; 

 Identificar os tipos de encaixes; 

 Aplicar conceitos de tingimentos e pinturas. 

Habilidades  Relacionar os melhores materiais, processos e 

equipamentos para a produção; 

 Escolher a madeira indicada para o produto 

desejado; 

 Manipular com maestria a madeira sem causar 

manchas, rachaduras ou perfurações indevidas; 

 Montar e adequar o encaixe dos insumos na 

produção; 

 Realizar tingimentos de forma sustentável; 

 Identificar as tendências de cores, acabamentos e 

materiais. 

 

 

Módulo Noções de Desenho e Projetos 

Carga Horária 30 

Ementa Formatação de folha de impressão (A0, A1, A2, A3 e A4). 

Linhas usadas na construção dos desenhos técnicos. Vista 

ortogonal primeiro diedro. Vista ortogonal terceiro diedro. 

Perspectiva. Escalas. Cotagem. Cortes empregados no 

desenho técnico de móveis. Cálculo de metro quadrado. 

Preparação de superfícies. Pré-montagem. Cuidados na 

montagem. 

Competências  Operar adequadamente noções de desenho; 

 Realizar leitura de projetos; 

 Calcular material; 
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 Relacionar Plano de corte; 

 Listar peças de um móvel; 

 Entender a sequência de operações na confecção de 

produtos de movelaria. 

 

Habilidades  Selecionar matérias primas de acordo como projeto; 

 Realizar marcações necessárias nas peças 

conforme requerido no projeto;  

 Desenhar as dimensões com destreza;  

 Montar de forma inteligente móveis e acessórios, 

obedecendo angulação e nivelamento; 

 Utilizar técnicas de acabamento fino. 

 

 

Módulo Fabricação de Mobiliário e Acessórios em Madeiras 

Recicláveis 

Carga Horária 120 

Ementa Vivência de processos de elaboração e de fabricação de 

mobiliário e acessórios e materiais em madeira reciclável 

para ambientes. O mercado de trabalho na área de 

marcenaria. Estratégias de sustentabilidade no projeto. 

Princípios de Economia Solidária. Associativismo e 

Cooperativismo. Empreendedorismo. Microcrédito. 

Planejamento Estratégico. Plano de Ação. Relacionamento 

Interpessoal. Relações humanas no trabalho. 

Competências  Definir onde comprar os materiais e como averiguar 

a qualidade; 

 Saber montar da estrutura e do móvel, e, como fazer 

os acabamentos de um móvel sob medida; 

 Transformar madeira em móveis ou outros produtos, 

em objetos de utilidade e ainda funcionar com decoração de 

ambientes; 

 Calcular custo de produção e preço de venda. 

Habilidades  Refletir sobre os sujeitos envolvidos na relação 

profissional de marcenaria; 

 Aplicar os conhecimentos desenvolvidos nos 

módulos anteriores à produção de acessórios e móveis; 

 Estimar custos e análise de rentabilidade; 
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 Elaborar e desenvolver propostas de fabricação 

artesanal e artística na área de movelaria; 

 Destinar resíduo de material utilizado na produção de 

acessórios e móveis para reaproveitamento em outras 

produções; 

 Montar uma marcenaria individual ou coletiva. 

 

 

Módulo Habilidades Sociais e de Negócios  

Carga Horária 40 

Ementa Princípios de Economia Solidária. Associativismo e 

Cooperativismo. Empreendedorismo. Microcrédito. 

Planejamento Estratégico. Plano de Ação. Relacionamento 

Interpessoal. Relações humanas no trabalho. 

Competências  Identificar e tratar das particularidades de 

empreendimentos de economia solidária; 

 Manter um relacionamento cordial nas relações de 

trabalho; 

 Compreender a dinâmica da gestão do 

empreendimento coletivo; 

 Identificar o papel individual e coletivo dos membros 

na equipe de trabalho; 

 Conhecer a definição de Plano de Negócio, suas 

características, sua utilização e processo de construção. 

Habilidades  Aplicar os princípios e fundamentos do 

Cooperativismo e Associativismo à organização de 

empreendimentos econômicos solidários; 

 Identificar e analisar princípios e fundamentos da 

Economia Solidária; 

 Aplicar conceitos e instrumentos de gestão 

estratégica para a economia solidária; 

 Utilizar as estruturas legais que regulamentam os 

empreendimentos de economia solidária; 

 Desenvolver relações sociais éticas e adequadas ao 

ambiente de trabalho. 
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Módulo Informática básica  

Carga Horária 40 

Ementa Histórico e evolução dos Computadores. Conceitos e 

características de Software (Básicos, Utilitários e 

Aplicativos) e Hardware (Processador, Memória, Placa 

mãe, Dispositivos de E/S, Placas de vídeo, rede e som, 

etc.). A importância da informática para a comunicação 

contemporânea. Sistemas operacionais livres e/ou 

proprietários.  Manejo e utilização de editores de textos, 

planilhas eletrônicas e apresentações (livres e/ou 

proprietárias). Aplicação de ferramentas eletrônicas para 

busca de informação na Internet, navegação na web e envio 

e e-mails com arquivos em anexo.  

Competências  Conhecer os princípios básicos da informática; 

 Conhecer e utilizar os aspectos operacionais da 

informática. 

 Conhecer e utilizar softwares e aplicativos. 

 

Habilidades  Identificar os componentes do computador e seus 

periféricos, analisando seu funcionamento; 

 Utilizar sistemas operacionais, ferramentas de 

edição de textos, planilhas eletrônicas e apresentações; 

 Utilizar a internet de forma produtiva e segura; 

 Utilizar ferramentas utilitárias de segurança e de 

otimização. 

 

 

Módulo Vivência Profissional I  

Carga Horária 80 

Ementa Vivência prática no processo de produção de peças em 
marcenaria. O mercado de trabalho na área de marcenaria 
criativa. Trabalho em equipe. Ambientação, trabalho em 
equipe, construção de relações éticas e de relacionamento 
interpessoal no trabalho. 

Competências  Compreender e vivenciar o efetivo exercício 
profissional na área de marcenaria criativa, a fim de 
instrumentalizá-lo de forma articulada aos saberes que 
definem a identidade profissional, com conhecimentos dos 
conteúdos da formação; 
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 Saber pensar sua prática profissional em função da 
teoria e fundamentalmente saber intervir nos processos 
profissionais. 

Habilidades  Utilizar estratégias de trabalho em equipe na 
produção de artefatos em marcenaria; 
 Aplicar os conhecimentos desenvolvidos nos 
módulos de oficinas específicas voltados à criação de 
produtos em madeira; 
 Elaborar e desenvolver propostas de utilização de 
madeiras recicláveis utilizando o conhecimento em 
marcenaria; 
 Desenvolver relacionamento interpessoal visando o 
trabalho em equipe. 

 

 

9.5 Construção Civil 

 

Área Profissional: construção civil, jardinagem predial, instalação elétrica e 

hidráulica 

Carga Horária Total do Curso: 1.400 horas + 80 horas de Vivência 

Profissional. 

 

MÓDULOS CARGA 

HORÁRIA 

PRÉ-

REQUISITO 

Armador de Ferragens e 

Carpintaria de Formas  

200 NÃO 

Pedreiro de Alvenaria 200 NÃO 

Encanador Predial  200 NÃO 

Eletricista Instalador Residencial 200 NÃO 

Aplicador de revestimento 

cerâmico 

200 NÃO 

Pintor 200 NÃO 
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9.5.1 Organização didático-pedagógica 

 

A estrutura curricular do curso de Construção Civil é composta pelos 07 

(sete) módulos elencados acima, perfazendo 1.520 (um mil, quinhentas e vinte) 

horas, sendo que 40 (quarenta) são destinadas à Habilidades Sociais e de Gestão 

e 80 (oitenta) são destinadas ao estágio, devendo esse ser cumprido na área de 

interesse do aluno, de acordo com a disponibilidade de oferta de estágio pelas 

empresas do ramo. 

O curso de Construção Civil objetiva a capacitação integral na área, de modo 

que, ao final do curso, o aluno esteja apto a atuar profissionalmente em quaisquer 

das especialidades do programa, sendo necessário e obrigatório, portanto, que o 

aluno cumpra todo o itinerário previsto, cursando todos os módulos de Habilidades 

Específicas, Habilidades Sociais e de Gestão e Estágio em Construção Civil. O 

itinerário do curso será organizado pela Diretoria Pedagógica, levando em 

consideração o cumprimento obrigatório de todos os módulos. Cumprida a carga 

horária do módulo em que iniciou o curso, o aluno será remanejado 

automaticamente para o módulo seguinte, previsto no itinerário programático, e 

assim sucessivamente, até que esteja apto a cumprir o estágio. 

 

9.5.2 Itinerário Acadêmico do Curso 

 

Tendo em vista que o objetivo principal do curso é capacitar o aluno para 

atuar em todas áreas da Construção Civil, ao ingressar no curso, o aluno deve, 

necessariamente, cumprir o itinerário proposto neste projeto pedagógico, levando 

em consideração os módulos que necessitam de pré-requisito.  

Montador de Estruturas Metálicas 

para Telhados 

200 NÃO 

Vivência Profissional em 

Construção Civil 

80 SIM 
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9.5.3 Perfil Profissional 

 

A atuação profissional em Construção Civil compreende a realização de 

atividades de planejamento, de execução de projeto, de execução e de manutenção 

de obras civis em edifícios, abrangendo a utilização de técnicas e processos 

construtivos e de instalação elétrica e hidráulica e de paisagismo em edifícios e 

residências, execução de obras e prestação de serviços. 

De acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), do Ministério 

do Trabalho, as ocupações 7152, 7153 e 7156 dizem respeito, respectivamente, 

aos Trabalhadores de estruturas de alvenaria, Montadores de estruturas de 

concreto armado e Trabalhadores de instalações elétricas. Essas ocupações 

descrevem os profissionais que organizam e preparam o local de trabalho na obra, 

constroem fundações e estruturas de alvenaria e de armações de concreto e de 

corpos de prova, montam e aplicam fundações, pilares e vigas, aplicam 

revestimentos e contrapisos, planejam e realização instalação elétrica de alta e 

baixa tensão, reparam instalações elétricas e equipamentos auxiliares em edifícios 

e residências e executam projetos de paisagismo em edifícios e residências. 

Assim, ao concluir o Curso de Construção Civil, oferecido pela Secretaria de 

Estado do Trabalho, por meio da Fábrica Social, espera-se que, ao final de sua 

formação, o profissional egresso do curso de Construção Civil demonstre um perfil 

que lhe possibilite: 

 Conhecer e utilizar as normas de conduta ética e de relações interpessoais, 

visando ao exercício da cidadania e à preparação para o trabalho, incluindo o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

 Manusear adequadamente equipamentos, máquinas e materiais, tanto em 

edifícios quanto em canteiros de obras;  

 Aplicar as normas técnicas, métodos, técnicas e procedimentos 

estabelecidos, visando à qualidade e produtividade dos processos construtivos e 

de segurança do trabalho; 
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 Executar projetos arquitetônicos, estruturais e de instalações hidráulicas e 

elétricas para edificações, nos termos e limites regulamentares; 

 Coordenar equipes de trabalho na execução de projetos e obras de 

construção civil; 

 Controlar a qualidade dos materiais, de acordo com as normas técnicas; 

 Ter iniciativa e exercer liderança; 

 Aplicar normas técnicas de saúde e segurança do trabalho e de controle de 

qualidade nos processos construtivos; 

 Aplicar medidas de controle e proteção ambiental para os impactos gerados 

pelas atividades construtivas. 

 Desenvolver a criatividade para atuar como profissional empreendedor. 

 

9.5.4 Instalações e Equipamentos 

 

Os quadros abaixo apresentam detalhamento das instalações e 

equipamentos necessários às atividades do curso de Construção Civil: 

 

Quantificação e descrição das instalações necessárias à realização do Curso: 

 

Quantidade Espaço Físico Descrição 

1 Laboratório de 

Informática 

Equipado com 30 computadores com acesso 

à internet.  

2 Salas de aula Com 30 cadeiras com apoio, condicionador 

de ar, computador e TV. 

1 Laboratório de 

Instalação 

Hidráulica 

Com baias e equipamentos necessários às 

atividades práticas. 
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1  Laboratório de 

Instalação 

Elétrica 

Com baias e equipamentos necessários às 

atividades práticas. 

 

 

9.5.5 Instrutoria e Pessoal Técnico Administrativo 

 

Tendo em vista que o acompanhamento pedagógico e acompanhamento ao 

aluno são feitos pela Diretoria Pedagógica e pela Diretoria de cadastro, 

respectivamente, o quadro abaixo descreve apenas os instrutores necessários ao 

funcionamento do Curso, tomando por base o desenvolvimento simultâneo de uma 

turma para cada período do curso.  

 

Instrutor – Módulo Armador de 

Ferragens e Carpintaria de Formas  

1 

Instrutor – Módulo Pedreiro de Alvenaria 1 

Instrutor – Módulo Encanador Predial  1 

Instrutor – Eletricista Instalador 

Residencial 

 

Instrutor – Módulo Aplicador de 

Revestimento Cerâmico  

1 

Instrutor – Módulo Pintor 1 

Instrutor – Módulo Montador de 

Estruturas Metálicas para Telhados 

1 

Instrutor – Módulo Vivência Profissional 

em Construção Civil 

1 

 8 
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O módulo Habilidades Sociais e de Gestão será desenvolvido em parceria 

com Instituições que tenham experiência na área de educação, de recursos 

humanos, de psicologia, de gestão em economia solidária, associativismo e 

cooperativismo, as quais disponibilizarão instrutores e palestrantes para realizarem 

a formação dos alunos nesse módulo.  

 

9.5.6 Ementário do Curso 

 

 

Módulo Armador de Ferragens e Carpintaria de Formas 

Carga Horária 200 

Ementa Geometria básica. Metais aplicados na construção. 
Estruturas de aço. Tipos de aço para concreto armado e 
para estruturas metálicas. Tipos de amarração. Cálculo, 
corte e dobra do aço. Emendas do aço na construção civil. 
Estruturas de madeira. Tipos de madeiras. Resinado. 
Plastificado. Formas. Lajes. Pilares. Vigas. Blocos. 
Sapatas. Estudo sobre infraestrutura. Estruturas de 
concreto. Fundações rasas e profundas. Análise matricial 
de estruturas. 

Competências  Entender a utilização estrutural do aço e da madeira; 

 Avaliar os tipos de amarração; 

 Saber os métodos da flexibilidade e da rigidez; 

 Analisar o funcionamento das estruturas para vigas, 
lajes, vigas, escadas, arcos; 

 Interpretar as normas relacionadas ao concreto, ao 
aço e ao concreto armado. 

Habilidades  Verificar a segurança e dimensionamento de uso de 
elementos em aço e madeira; 
 Execução de projetos de carpintaria; 
 Descartar materiais de acordo com normas 
ambientais; 
 Transportar materiais, considerando normas de 
segurança, de saúde e recomendações do fabricante. 

 

 

Módulo Pedreiro de Alvenaria 

Carga Horária 200 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO 

SUBSECRETARIA DE INTEGRAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS 
 

 
 

90 
 

Ementa Operação em matemática fundamental. Unidades de 
medida. Máquinas, equipamentos e ferramentas para 
alvenaria. Higiene e segurança no trabalho. Procedimentos 
técnicos para alvenaria. Elevação da alvenaria. Argamassa. 
Concreto. Vergas e contravergas. Noções de alvenaria 
estrutural. Prática de alvenaria. Educação ambiental para 
alvenaria. 

Competências  Entender os materiais constituintes do concreto, os 
tipos e noções de dosagem; 

 Saber alvenaria de tijolos, blocos, emboço e ou 
reboco; 

 Adquirir o domínio sobre a execução de instalações 
prediais no que tange a competência de alvenaria; 

 Compreender o processo de concretagem de 
aplicação e revestimento de pisos, paredes e tetos, com 
segurança, higiene, qualidade e economia, seguindo as 
especificações, as normas e os prazos estabelecidos no 
projeto. 

Habilidades  Executar vedações verticais e revestimentos com 
segurança, qualidade e economia; 
 Seguir as especificações, as normas e prazos 
estabelecidos em projeto; 
 Operar máquinas e equipamentos utilizados na 
construção em alvenaria; 
 Verificar ambiente e equipamentos usados na 
elevação de alvenaria e na ligação entre estrutura e 
alvenaria; 
 Preparar e aplicar argamassa; 
 Preparar e aplicar concreto; 
 Confeccionar e colocar vergas e contravergas; 
 Fixar tubulações e caixas de passagem em 
instalações hidrossanitárias; 
 Fixar caixas de passagem para instalações 
elétricas. 

 

Módulo Encanador Predial 

Carga Horária 200 

Ementa Estudo dos sistemas de instalação de água fria e quente – 
NBR 5626 e NBR 7198. Estudo do sistema predial de 
esgoto e águas pluviais – NBR 8160. A operacionalização 
de projetos de instalação e tubulações. Entendimento dos 
traçados e dimensionamento de tubulações. Especificação 
e quantificação de materiais e preparação do local da 
instalação hidráulica. 
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Competências  Conhecer e utilizar de forma adequada os tipos de 
materiais e seus diâmetros; 

 Realizar orçamento de quantidade de material 
utilizado para uma instalação; 

 Reconhecer os cuidados na instalação de sistemas 
prediais de água; 

 Executar projetos de sistema de água quente e 
aquecimento; 

 Executar projetos de sistemas de água fria e esgoto 

 Compreender as normas técnicas envolvendo 
sistemas de água na construção civil. 

Habilidades  Instalar calhas, rufos e reservatório; 
 Realizar teste em pressurização em tubulação; 
 Utilizar materiais e equipamentos adequados à 
instalação hidráulica; 
 Executar manutenção de instalações e 
equipamentos hidrossanitários; 
 Reutilizar águas pluviais. 

 

 

Módulo Eletricista Instalador Residencial 

Carga Horária 200 

Ementa Grandezas elétricas. Interpretação, planejamento e 
implantação de projetos elétricos. Instalação e de 
distribuição de baixa tensão. Estudo da NBR 5410 para 
divisão da instalação elétrica em circuitos. Fundamentos da 
eletricidade. Fontes geradoras. Corrente elétrica. Tensão 
elétrica. Resistência elétrica. Lei de Ohm. Circuito elétrico. 
Associação de Resistores em Série, em paralelo e mista. 
Potência elétrica. Primeira e Segunda Leis de Kirchoff. 
Magnetismo e eletromagnetismo. Sistemas de Alimentação 
e Distribuição Elétrica. Norma ABNT NBR – 5410. 
Condutores elétricos. Dispositivos de proteção. Dispositivos 
de comando e controle de sistemas de iluminação. 
Instrumentação Básica. Infraestruturas para instalação de 
sistemas. Perfilados e acessórios. Sistemas de 
aterramento. Projeto de instalações elétricas. Planejamento 
e orçamento em projetos de instalações elétricas. Técnicas 
de inspeção de sistemas de redes elétricas. Instalação de 
quadro. 

Competências  Compreender o processo de implantação e 
manutenção de serviços elétricos; 

 Entender de eficiência energética das edificações; 
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 Analisar, quantificar e realizar instalação, reparação 
e manutenção elétrica predial de baixa tensão e 
equipamentos de segurança, considerando os 
procedimentos técnicos, de qualidade, de saúde e 
segurança e de meio ambiente; 

 Conhecer e utilizar equipamentos usados em 
instalações elétricas; 

 Compreender padrão de qualidade no processo de 
instalação elétrica predial. 

Habilidades  Interpretação de projetos elétricos; 
 Identificar as leis, as normas técnicas e 
regulamentadoras e as diretrizes de eletricidade; 
 Dimensionar condutores e dispositivos de 
segurança de redes elétricas; 
 Medir grandezas: tensão, resistência, corrente, 
potencias, frequência utilizando instrumentos específicos; 
 Elaborar cronograma das etapas de serviço; 
 Identificar os sistemas de fornecimento e 

distribuição de energia elétrica; 

 Instalar dispositivos e componentes elétricos e 
eletroeletrônicos de iluminação empregados em 
instalações elétricas de baixa tensão residenciais; 
 Manusear instrumentos e ferramentas típicas da 
área de instalações elétricas de baixa tensão residenciais; 
 Montar circuitos auxiliares segundo projeto; 
 Montar quadros de distribuição, considerando as 
características do projeto normalizado; 
 Informações técnicas sobre aterramento elétrico; 
 Dimensionamento de equipamentos de proteção; 
 Instalações práticas de componentes de eletricidade. 

 

 

Módulo Aplicador de Revestimento Cerâmico 

Carga Horária 200 

Ementa Materiais cerâmicos. Leitura e interpretação de projetos. 
Especificação de materiais utilizados na preparação e 
aplicação de revestimento cerâmico. Estudo de cálculo 
aplicado à revestimento cerâmico. O conceito de Educação 
Ambiental e de Segurança no Trabalho. Caracterização das 
etapas da aplicação de revestimento cerâmico. 

Competências  Compreender o processo de preparação e de 
aplicação de revestimento cerâmico; 

 Utilizar adequadamente equipamentos e ferramentas 
para aplicação de revestimento cerâmico; 
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 Entender e utilizar as técnicas de aplicação de 
revestimento cerâmico. 

Habilidades  Determinar pontos de nível; 

 Paginar de acordo com o projeto; 

 Cortar com riscador e máquina de corte; 

 Realizar acabamento de cortes com lixas; 

 Assentar placas com argamassa colante; 

 Executar acabamento com rejunte flexível ou 
resinas. 

 

 

Módulo Pintor  

Carga Horária 200 

Ementa Geometria básica. Medidas de Áreas e Volumes. Cálculo de 
Materiais. Planejamento das Etapas de Execução. Cor e 
Calorimetria Tipos de tinta, aplicações e sistemas de 
pintura. A Pintura de superfícies externas e internas de 
edifícios. Revestimento de tetos, paredes e outras partes de 
edificações. Higiene e segurança no trabalho. 

Competências  Pintar edificações; 

 Analisar tipos de tintas e pinturas;  
 

Habilidades  Preparar massa corrida 
 Aplicar massa corrida em superfícies; 
 Lixar massa corrida em paredes; 
 Aplicar tinta com rolo  
 Aplicar tinta com pincel; 
 Preparar esquadrias e grades  
 Pintar com tinta látex; 
 Pintar com tinta a óleo; 
 Pintar reboco; 
 Recobrir de tinta tijolos e alvenarias em geral; 
 Recobrir de tinta superfícies ferrosas; 
 

 

 

Módulo Montador de Estruturas Metálicas para Telhados 

Carga Horária 200 

Ementa Detalhamento dos EPI’s e de acidentes no trabalho. 
Introdução à matemática aplicada, aos estudos de ângulos 
e graus. Principais propriedades dos aços. Estudo sobre 
cisalhamento do painel de alma. Combinação de soldas 
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com conectores. Condições de dimensionamento. 
Contraventamentos e chumbadores. Análise dos critérios 
de dimensionamentos da NBR 8800 E NBR 14762. Leitura 
e interpretação de projetos estruturais. Furos em vigas. 
Ligações com conectores e elementos de ligação. Ligações 
com fundações. Ligações parafusadas e ligações soldadas. 
Ligações soldadas. Norma brasileira de vento – NBR 6123. 

Competências  Ler e interpretar projetos de telhados; 

 Compreender o processo de montagem de 
estruturas metálicas; 

 Refletir sobre a importância do uso de EPI’s para 
prevenção de acidentes; 

 Analisar as normas técnicas para montagem de 
estruturas metálicas; 

 Montar, instalar e recuperar estruturas metálicas;  

 Ler e interpretar projetos de telhados; 

 Classificar as ligações e os elementos de ligação; 

 Entender ações do vento em edificações. 

Habilidades  Identificar as técnicas para corte de perfis, confecção 
de gabaritos e modelos de peças de estruturas metálicas; 
 Manusear e operar maquinário e equipamento 
utilizados na montagem de estruturas metálicas; 
 Operar instrumentos de medição; 
 Considerar as vantagens e desvantagens de cada 
tipo de ligação de estruturas; 
 Prevenir acidentes devidos ao vento em estruturas. 
 

 

 

Módulo Vivência Profissional em Construção Civil  

Carga Horária 80 

Ementa Experiência pré-profissional do aluno. Contato com o 
mercado de trabalho em empresas públicas ou privadas 
que demandam o profissional. Regimes de execução de 
obras e organização de empresa de construção civil. 
Planejamento. Construção de edifícios: fundações, 
infraestrutura, implantação, superestrutura, painéis 
horizontais e verticais, revestimentos, instalações prediais, 
pintura, esquadrias, coberturas, impermeabilizações e seus 
componentes. Equipamentos na construção. Técnicas de 
execução e desempenho. Estratégias de sustentabilidade 
nos projetos. Tecnologia da construção civil. 

Competências  Conhecer as várias fases e técnicas usadas na 
preparação de obras;  
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 Reconhecer materiais de construção, equipamentos 
e as técnicas construtivas aplicadas na obra;  

 Saber sobre impacto ambiental dos materiais de 
construção e seus resíduos; 

 Observar o ciclo de vida das edificações; 

 Enxergar estruturas em alvenaria, concreto, aço e 
madeira: materiais, equipamentos e processos 
construtivos; 

 Adquirir fundamentos técnicos e científicos, 
capacidades organizativas e metodológicas referentes à 
interpretação de projetos de construção civil e de 
planejamento e organização do trabalho, a fim de executar 
serviços em obras; 

 Compreender a importância da adoção de medidas 
de segurança para a prevenção de acidentes, no exercício 
do trabalho e para a preservação da saúde, com atenção à 
qualidade dos serviços executados; 

 Entender planejamento estrutural e arquitetônico no 
meio urbano; 

 Saber pensar sua prática profissional em função da 
teoria e fundamentalmente saber intervir nos processos 
profissionais. 

Habilidades  Refletir sobre os sujeitos envolvidos na relação 
profissional na construção civil; 
 Usar os fundamentos da ergonomia, de segurança 
contra acidentes e higiene no trabalho; 
 Aplicar os conhecimentos desenvolvidos nos 
módulos específicos, como pedreiro, armador, montador, 
pintor, eletricista, jardineiro e paisagista; 
 Elaborar e desenvolver propostas de ação em 
inovação na área da construção civil; 
 Desenvolver relacionamento interpessoal visando o 
trabalho em equipe. 

 

 

Módulo Habilidades Sociais e de Gestão  

Carga Horária 40 

Ementa Princípios de Economia Solidária. Associativismo e 
Cooperativismo. Empreendedorismo. Microcrédito. 
Planejamento Estratégico. Plano de Ação. Relacionamento 
Interpessoal. Relações humanas no trabalho. Gestão e 
inovação no ambiente de negócios na construção civil. 

Competências  Identificar e tratar das particularidades de 
empreendimentos de economia solidária; 
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 Manter um relacionamento cordial nas relações de 
trabalho; 

 Compreender a dinâmica da gestão do 
empreendimento coletivo; 

 Identificar o papel individual e coletivo dos membros 
na equipe de trabalho; 

 Conhecer a definição de Plano de Negócio, suas 
características, sua utilização e processo de construção. 

Habilidades  Aplicar os princípios e fundamentos do 
Cooperativismo e Associativismo à organização de 
empreendimentos econômicos solidários; 
 Identificar e analisar princípios e fundamentos da 
Economia Solidária; 
 Aplicar conceitos e instrumentos de gestão 
estratégica para a economia solidária; 
 Utilizar as estruturas legais que regulamentam os 
empreendimentos de economia solidária; 
 Desenvolver relações sociais éticas e adequadas ao 
ambiente de trabalho. 
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