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Módulo: 4º MÓDULO - A C. H. Semanal: 5

Professor: ROBSON MOLINA SILVESTRE

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação profissional, que justificam o
desenvolvimento das competências previstas nesse componente curricular.

➢ ATRIBUIÇÕES

➢ • Adequar sistemas convencionais a tecnologias atuais de automação.

➢ • Correlacionar técnicas de manutenção de sistemas automatizados.

➢ • Diagnosticar defeitos e falhas nos sistemas.

➢ • Efetuar programação de sistemas produtivos automatizados, bem como operá-los.

➢ • Acompanhar desenvolvimento de sistemas produtivos automatizados.

➢ • Identificar características de operação e controle de processos industriais.

➢ • Analisar processo e produto para automação.

➢ • Verificar características técnicas de sistemas de automação.

➢ ÁREA DE ATIVIDADES

➢ A – ELABORAR PROJETOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO

➢  Analisar processo e produto para automação.

➢  Identificar alternativas para automatizar processo e produto.

➢  Definir fluxo do processo para automatizá-lo.

➢ Integrar sensores e atuadores em projetos de automatização de processo e produto.

➢  Acompanhar cronograma de implantação do sistema de automatização do processo e produto.



➢ D – PROGRAMAR CONTROLE DE AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS

➢  Programar posicionamento, operação e integração de robôs em processos.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: ROBÓTICA E MANUFATURA FLEXÍVEL Módulo: 4º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Avaliar características de braços mecânicos em catálogos

e manuais.
1.1 Selecionar braços robóticos quanto ao volume de trabalho

e a cinemática requerida.
1. Composição de braços mecânicos: Motores, servomotores

e motores de passo; Encoderes; juntas; elos.

2. Projetar órgãos terminais. 2.1 Extrair do produto a ser manipulado as características do
órgão terminal.

2. Tipos de Juntas: linear; rotação, torção; revolvente;
esferica.

3. Selecionar braços mecânicos para aplicação. 3.1 Identificar os tipos de braços presentes no mercado. 3. Volume de trabalho

4. Programar braços mecânicos. 3.2 Correlacionar aplicações com os tipos de braços. 4. Tipos de Garras: ângulos de row, pitch e roll; aplicações
de orgãos terminais.

5. Descrever equações de cinemática. 4.1 Identificar os tipos de programação existentes no
mercado.

5. Configurações existentes de braços mecânicos e suas
características

6. Avaliar o processo produtivo, da perspectiva de sistema
integrado de manufatura.

4.2 Executar programação de braços mecânicos em
processos de automação.

6. Programação de Braços Mecânicos: teach in box; ponto a
ponto.

7. Propor soluções para o processo produtivo utilizando
manufatura flexível.

5.1 Descrever as equações de cinemática direta e reversa
para a programação em microcontroladores.

7. Softwares de simulação de programação

8. Selecionar tipos de mecanismos de robôs industriais,
adequados a cada processo de manufatura.

6.1 Elaborar recomendações e pareceres técnicos sobre
sistema integrado de manufatura.

8. Variáveis de Junta

9. Desenvolver programas para integração de máquinas de
comando numérico com robôs industriais.

7.1 Elaborar fluxograma de operações. 9. Variáveis Cartesianas

8.1 Utilizar aplicativos informativos específicos. 10. Cinemática direta

9.1 Operar e controlar instrumentos e equipamentos em
processos integrados

11. Cinemática reversa

12. Sistema integrado de manufatura: conceitos; principais
elementos; aplicações.

13. Célula flexível de Manufatura: conceitos; principais
elementos, aplicações.

14. Célula flexível aplicada à automação de processos:
ent rada/sa ida d ig i ra l ;  exemplos  de ap l icação;
implementeção de braços mecânicos as celulas;
aplicações praticas.

15. Programação e operação de células de manufatura:
software e programas; software supervisórios; operação.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: ROBÓTICA E MANUFATURA FLEXÍVEL Módulo: 4º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ 1.1 Selecionar braços robóticos quanto ao volume de
trabalho e a cinemática requerida.

➢ 1. Composição de braços mecânicos: Motores,
servomotores e motores de passo; Encoderes; juntas; elos.

➢ 2. Tipos de Juntas: linear; rotação, torção; revolvente;
esferica.

➢ aula expositiva

➢ Elaboração de programas utilizando a liguagem de
programação do Robô realizando movimentos.

05/02 a 15/02

➢ 2.1 Extrair do produto a ser manipulado as
características do órgão terminal.

➢ 2. Tipos de Juntas: linear; rotação, torção; revolvente;
esferica.

➢ 4. Tipos de Garras: ângulos de row, pitch e roll;
aplicações de orgãos terminais.

➢ Apresentação de habilidades, competências, bases
tecnológicas. Critérios de avaliação, Instrumentação e
controle de processos industriais. Aula expositiva sala de
aula com exemplos e aplicações práticas

➢ Elaboração de programas utilizando a liguagem de
programação do Robô realizando movimentos.

18/02 a 01/03

➢ 3.1 Identificar os tipos de braços presentes no
mercado.

➢ 3. Volume de trabalho

➢ 4. Tipos de Garras: ângulos de row, pitch e roll;
aplicações de orgãos terminais.

➢ Noções de controle de processos, terminologia de
Controle (Variável Manipulada, Variavel Controlada Set
point, distúrbio, sinal de erro. Diagrama de blocos, malha
aberta, malha fechada (realimentação); Aula teórica em
sala de aula com definições de teoria de controle e
exemplos práticos em sala de aula

➢ Elaboração de programas utilizando a liguagem de
programação do Robô realizando movimentos.

07/03 a 15/03

➢ 3.2 Correlacionar aplicações com os tipos de braços. ➢ 5. Configurações existentes de braços mecânicos e
suas características

➢ 15. Programação e operação de células de manufatura:
software e programas; software supervisórios; operação.

➢ aula verbal expositiva

➢ Elaboração de programas utilizando a liguagem de
programação do Robô realizando movimentos.

18/03 a 29/03

➢ 4.1 Identificar os tipos de programação existentes no
mercado.

➢ 7. Softwares de simulação de programação

➢ 15. Programação e operação de células de manufatura:
software e programas; software supervisórios; operação.

➢ aula verbal expositiva
01/04 a 12/04

➢ 4.2 Executar programação de braços mecânicos em
processos de automação.

➢ 15. Programação e operação de células de manufatura:
software e programas; software supervisórios; operação.

➢ 15. Programação e operação de células de manufatura:
software e programas; software supervisórios; operação.

➢ Elaboração de programas utilizando a liguagem de
programação do Robô realizando movimentos.

➢ aula verbal expositiva
15/04 a 26/04

➢ 5.1 Descrever as equações de cinemática direta e
reversa para a programação em microcontroladores.

➢ 10. Cinemática direta

➢ 11. Cinemática reversa

➢ Elaboração de programas utilizando a liguagem de
programação do Robô realizando movimentos.

➢ aula verbal expositiva

29/04 a 10/05



➢ 6.1 Elaborar recomendações e pareceres técnicos
sobre sistema integrado de manufatura.

➢ 8. Variáveis de Junta

➢ 15. Programação e operação de células de manufatura:
software e programas; software supervisórios; operação.

➢ aula verbal expositiva

➢ Elaboração de programas utilizando a liguagem de
programação do Robô realizando movimentos.

13/05 a 24/05

➢ 7.1 Elaborar fluxograma de operações. ➢ 9. Variáveis Cartesianas

➢ 15. Programação e operação de células de manufatura:
software e programas; software supervisórios; operação.

➢ aula verbal expositiva

➢ Elaboração de programas utilizando a liguagem de
programação do Robô realizando movimentos.

27/05 a 07/06

➢ 8.1 Utilizar aplicativos informativos específicos. ➢ 10. Cinemática direta

➢ 11. Cinemática reversa

➢ 13. Célula flexível de Manufatura: conceitos; principais
elementos, aplicações.

➢ 15. Programação e operação de células de manufatura:
software e programas; software supervisórios; operação.

➢ Aula expositiva em lousa e Data Show com conteúdos
teóricos e exemplos práticos.

➢ aula verbal expositiva
10/06 a 19/06

➢ 9.1 Operar e controlar instrumentos e equipamentos em
processos integrados

➢ 15. Programação e operação de células de manufatura:
software e programas; software supervisórios; operação.

➢ aula verbal expositiva

➢ Elaboração de programas utilizando a liguagem de
programação do Robô realizando movimentos.

24/06 a 28/06

➢ 9.1 Operar e controlar instrumentos e equipamentos em
processos integrados

➢ 15. Programação e operação de células de manufatura:
software e programas; software supervisórios; operação.

➢ Elaboração de programas utilizando a liguagem de
programação do Robô realizando movimentos.

➢ Procedimento didático: Aula expositiva.

01/07 a 02/07
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: ROBÓTICA E MANUFATURA FLEXÍVEL Módulo: 4º MÓDULO

Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

➢  1.  Aval iar característ icas de braços
mecânicos em catálogos e manuais.

➢ Prova Dissertativa (Individual)

➢  Trabalho em equipe; construção do
conceito.

➢ Disciplina e postura ética

➢ Compreensão e construção do conceito.

➢ Através das notas das avaliações e
comportamento no dia-a-dia na sala de aula
comportando-se e mostrando interesse nas
aulas

➢ Apresentação de Seminário

➢ Participação em Sala de Aula

➢ Resolução de Exercício

➢ 2. Projetar órgãos terminais. ➢ Prova Dissertativa (Individual) ➢ Compreensão e construção do conceito ➢ Através das notas das avaliações

➢ 3. Selecionar braços mecânicos para
aplicação. ➢ Resolução de Exercício ➢ Compreensão e construção do conceito ➢ Através da resolução de exercícios

➢ 4. Programar braços mecânicos. ➢ Resolução de Exercício ➢ Compreensão e construção do conceito ➢ Através da resolução de exercícios

➢ 5. Descrever equações de cinemática. ➢ Resolução de Exercício ➢ Compreensão e construção do conceito ➢ Através da resolução de exercícios

➢  6.  Aval iar o processo produt ivo, da
perspectiva de sistema integrado de manufatura. ➢ Resolução de Exercício ➢ Compreensão e construção do conceito ➢ Através da resolução de exercícios

➢ 7. Propor soluções para o processo produtivo
utilizando manufatura flexível.

➢ Resolução de Exercício ➢ Compreensão e construção do conceito ➢ Através da resolução de exercícios

➢ Participação em aula

➢ 8. Selecionar tipos de mecanismos de robôs
industriais, adequados a cada processo de
manufatura.

➢ Resolução de Exercício ➢ Compreensão e construção do conceito ➢ Através da resolução de exercícios e da
apresentação de seminário

➢ Apresentação de Seminário

➢ 9. Desenvolver programas para integração de
máquinas de comando numérico com robôs
industriais.

➢ Desenvolvimento de programa em grupo

➢ Compreensão e construção do conceito

➢ Trabalho em Equipe

➢ Destreza

➢ Através do desenvolvimento de programas
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: ROBÓTICA E MANUFATURA FLEXÍVEL Módulo: 4º MÓDULO

Atividades Previstas Projetos e Ações voltados à
redução da Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos

voltados à superação de
defasagens de aprendizado

ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção de
avaliações Preparo de material didático

Participação em reuniões com
Coordenador de Curso e/ou

previstas em Calendário
Escolar

FEVEREIRO

Recepção dos alunos com
apresentação do regimento e s
c o l a r , e n t r e g a d e
documentação referente ao ano
le t i vo  dos  a lunos ,  como:
calendário, instruções de uso
adequado de laboratórios, para
aulas práticas.

Elaboração de material didático
para apoio aos alunos 01 - Reuniao de Planejamento

FEVEREIRO
Sensibilizar os alunos quanto as
oportunidade que virão junto
com o curso técnico

Elaboração de material didático
a ser utilizado em sala de aula 04 - Reunião de planejamento

MARÇO

Organização do conteudo
apresentado em questões
elaboradas a fim de avaliar o
aprendizado

06 - Reuniao pedagógica

ABRIL
Sensibilizar os alunos quanto as
oportunidade que virão junto
com o curso técnico

18 -  Conselho de Classe
intermediário

ABRIL

Verificação dos resultados do c
o n s e l h o d e c l a s s e
intermediário, com o objetivo de
identificar GAP's e dificuldades
de aprendizagem dos alunos

27 - Reunião de Cursos

MAIO 6 a 10 - Semana Paulo Freire e
semana da enfermagem

Elaboração de material didático
a ser utilizado em sala de aula 25 - Reunião Pedagógica

JUNHO 15 - Dia da escola da família

JUNHO
15 - Sabado Letivo referente
aos componentes curriculares
do dia 04/03

JUNHO
Palestra com integrante da
comissão da CIPA da nossa
unidade escolar

JULHO 03- Conselho de Classe
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Livro de Automação Industrial – Biblioteca Autores: Ismael Moura Parede e Luiz Eduardo Lemes Gomes

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
•06/05 a 10/05: Semana Paulo Freire e Semana da Enfermagem;

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Os discentes com aproveitamento insatisfatório constituir-se-ão de atividades, recursos e metodologias diferenciadas e
individualizadas com a finalidade de eliminar e/ou reduzir a deficiência de aprendizagem que inviabilizou o desenvolvimento das
competências visadas neste componente curricular.

Para isso, serão realizadas:

•Revisão dos conteúdos ministrados, utilizando-se de situações motivadoras, associadas a experiências reais produtivas e
gratificantes, de preferência que fazem parte do cotidiano do discente, possibilitando-lhe um maior entusiasmo no processo
sistemático da construção do conhecimento.

•Reutilização de critérios diferenciados de avaliação que possibilitem verificar em que medida as estratégias de recuperação
adotadas pelo docente tiveram êxito, a partir das competências e habilidades evidenciadas pelo discente a partir de então.

IX – Identificação:
Nome do Professor: ROBSON MOLINA SILVESTRE

Assinatura: Data:____/____/________

X – Parecer do Coordenador de Curso:

O PTD está em consonância com o projeto pedagógico dessa Unidade Escolar através de propostas de integração e/ou
interdisciplinares. Diante do exposto, manifesto-me favorável a execução desse plano de trabalho.

Nome do Coordenador: THIAGO MORAES PRADO

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


