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1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 

Denominação do Curso: Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão 

Perfil Profissional: Analisa, quantifica e realiza instalação, reparação e 

manutenção elétrica predial de baixa tensão e equipamentos de segurança e 

comunicação.  

Ocupações Associadas (CBO): 7321-20 Eletricista de linha de baixa-tensão; 

7311-25 Eletricista instalador de alta e baixa tensão. 

Projeto Vinculado/Demandante: Projeto Alvorada / Inclusão social e produtiva 

de pessoas egressas do sistema prisional Projeto Alvorada do Ministério da 

Segurança Pública/ Departamento Penitenciário Nacional DEPEN  

Local de Oferta: Escola Técnica de Saúde da Universidade Federal de 

Uberlândia 

Eixo tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Modalidade: Presencial 

Nível: Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores - FIC 

Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I Incompleto  

Carga Horária Total (Teórica/Prática/Atividades Complementares): 500 horas 

O curso será realizado em duas etapas. A primeira será organizada ao 

longo de 20 semanas letivas com 28 aulas semanais de 50 minutos cada 

no primeiro semestre, e na segunda etapa, 2 aulas semanais de 50 

minutos cada no segundo semestre.  A distribuição das aulas entre os 

componentes curriculares será preferencialmente em 5 dias da semana, 
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em dois turnos, totalizando 500 horas de curso e mais 6 meses de 

estágio supervisionado. 

1o módulo do curso - duração 5 meses 

2o módulo do curso - duração 7 meses 

Prazo regular: 12 (doze) meses 

Tempo mínimo de integralização: 12 meses 

Tempo máximo de integralização: 12 meses 

Frequência da oferta: Conforme demanda do parceiro demandante 

Regime acadêmico: semestral 

Ingresso: anual 

Turno da Oferta: Integral  

Número de Vagas Disponíveis: 30  

Número de Alunos por Turma: 30 
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2. ENDEREÇOS 

 
Endereço da Instituição: Av. João Naves de Ávila, 2121 / Campus Santa 

Mônica, Uberlândia-MG / CEP 38400-902 

 

Endereço da Unidade Acadêmica: Av. Prof. José Ignácio de Souza, s/n – 

Bloco 6X – 1o andar / Campus Umuarama, Uberlândia-MG / CEP 38400-902 

estes@ufu.br  

 

Endereço da Coordenação do Curso: Av. Amazonas s/n – Bloco 4K – Sala 

136 / Campus Umuarama, Uberlândia-MG / CEP 38400 902. 

  

mailto:estes@ufu.br
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3. APRESENTAÇÃO DO CURSO 

 

3.1 Caracterização do Curso 
 
 

O curso de formação inicial e continuada em Eletricista Instalador Predial de 

Baixa Tensão para inclusão social e produtiva de pessoas egressas do Sistema 

Prisional através do Projeto Alvorada tem o diferencial fundamental de não 

somente estabelecer ações isoladas de capacitação e/ou oferta de vagas, mas 

de estabelecer ações integradas com o objetivo de empoderar as pessoas 

egressas enquanto cidadãos de direitos básicos, tendo um acompanhamento 

pedagógico e psicossocial concomitante ao desenvolvimento do conteúdo 

técnico. Para isso, propõe suporte técnico e pedagógico mais próximo e 

consciente das especificidades e procura trabalhar as demandadas do público 

egresso do sistema prisional proporcionando maior autonomia em relação aos 

rumos da sua própria vida.  

Trata-se de um projeto que articula uma rede de instituições com trajetórias 

nas áreas da educação, trabalho e políticas penais que integram esforços 

conjuntos para promover oportunidades reais de inclusão social de pessoas 

egressas do sistema prisional, via inserção no mundo do trabalho.   

A proposta é constituída considerando o trabalho como um fator de redução 

de vulnerabilidades sociais, proporcionando as pessoas egressas do sistema 

prisional novas possibilidades de reconhecimento, socialização e 

autoconstrução, na medida em que viabiliza condições para que os sujeitos 

sejam inseridos na estrutura produtiva. Trabalha com a inserção da pessoa 

egressa do sistema prisional num duplo contexto, o universo da Educação 
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Profissional, a partir do entendimento de trabalho no âmbito do princípio 

educativo, e de acompanhá-lo no enfrentamento da inserção e permanência do 

mundo do trabalho.  

O estudante egresso do curso FIC em Eletricista Instalador Predial de Baixa 

Tensão estará apto para atuar como autônomo ou em indústrias, construtoras, 

revendas, assistência técnica, prestadoras de serviços. Ao concluir a sua 

qualificação profissional, o egresso do curso FIC em Eletricista Instalador 

Predial de Baixa Tensão deve demonstrar um perfil profissional capaz de 

realizar instalação e manutenção elétrica predial de baixa tensão, de acordo 

com as normas e procedimentos técnicos, atuar com respeito às normas 

básicas de segurança do trabalho e respeito ao meio ambiente, adotar atitude 

ética no trabalho e no convívio social, saber trabalhar em equipe, ter iniciativa, 

criatividade e responsabilidade. 

Em relação aos requisitos de ingresso, o curso é destinado a estudantes 

e/ou trabalhadores que tenham cursado o Ensino Fundamental I (1o ao 5o) 

incompleto. O acesso ao curso será acertado em comum acordo com o 

demandante Ministério da Segurança Pública - Departamento Penitenciário 

Nacional/DEPEN. 

 

3.2 Parcerias 
 
 

A Escola Técnica de Saúde (ESTES/UFU), sede do projeto, estabelecerá, 

obrigatoriamente, parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública 

de Minas Gerais (SSP-MG), bem como com a Defensoria Pública do Estado de 

Minas Gerais. 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE 

CURSO FIC ELETRICISTA INSTALADOR PREDIAL DE BAIXA TENSÃO 
 

 

 

11 

Durante a capacitação serão oferecidos serviços de consultoria jurídica, 

com auxílio de bolsista da área jurídica que fará a interlocução junto às 

defensorias estadual e federal. 

Outras parcerias poderão ser realizadas com Ministério Público do 

Trabalho, Prefeitura Municipal de Uberlândia, Secretaria Estadual do Trabalho, 

Pastorais Carcerárias e Organizações não Governamentais. 

Os partícipes comprometem-se a efetivar as seguintes ações: 

 

ESTES/UFU (unidade onde será realizado o projeto): 

x Coordenar o projeto; 

x Elaborar e aprovar o projeto pedagógico; 

x Selecionar a equipe que atuará no projeto; 

x Realizar ações psicossociais e pedagógicas de modo a viabilizar a 

máxima permanência e êxito dos estudantes; 

x Disponibilizar infraestrutura de salas de aulas e laboratórios para a 

execução do projeto; 

x Participar da seleção dos alunos juntamente com a SEAP; 

x Ministrar as aulas teóricas e práticas para os alunos; 

x Implementar o processo de tutoria junto aos alunos; 

x Acompanhar, junto as demais instituições participantes, todas as fases 

do projeto. 

x Apresentar relatórios periódicos de monitoramento das fases do projeto. 

x Identificar atividades de extensão realizadas pelo Campus que poderão 

ser ampliadas aos participantes do projeto. 

x Organizar formatura dos alunos ao término das Etapas 2 e 3 do projeto. 
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Departamento Penitenciário Nacional  

x Viabilizar aporte financeiro para o Projeto repassando recursos 

financeiros e orçamentários para o custeio dos pontos descritos no 

escopo do presente projeto; 

x Viabilizar aporte financeiro voltado para a participação e permanência   

das pessoas egressas do sistema prisional no decorrer das Etapas 2 e 3 

do projeto 

x Contribuir para a monitoração, construção de indicadores e avaliação 

dos objetivos e resultados alcançados pelo projeto  

x Promover e participar de discussões e eventos voltados ao alinhamento 

metodológico e à difusão de informações e sensibilização relacionados a 

implementação do projeto, conforme sua disponibilidade orçamentária 

x Viabilizar a capacitação inicial para a equipe gestora do campus onde 

será realizado o projeto; 

x Empreender esforços para estimular o diálogo local entre atores do 

Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Poder 

Executivo, Instituições de Ensino, Sociedade Civil Organizada e demais 

atores envolvidos com o desenvolvimento de projetos voltados para a 

inclusão social de pessoas egressas do Sistema Prisional; 

x Acompanhar a execução de todas as etapas do projeto. 

x Tratar as informações apresentadas no relatório dos indicadores 

colhidos durante a execução do projeto. 

 

Secretaria de Estado de Segurança Pública de Minas Gerais (SSP-MG): 
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x Participar de todo o processo de construção do projeto; 

x Selecionar a pessoa egressa do sistema prisional nos seguintes 

regimes: aberto; prisão domiciliar, inclusive com monitoramento 

eletrônica; em livramento condicional, em liberdade definitiva, até um 

ano após cumprimento da sentença a serem inseridas no programa e 

encaminhando-as à ESTES/UFU através de documento oficial, conforme 

cronograma estabelecido em conjunto entre os parceiros; 

x Localizar e acompanhar os familiares dos egressos participantes, 

procurando inseri-los no contexto, a fim de fortalecer o sucesso do 

projeto Indicar equipe técnica para a aplicação dos instrumentos 

psicológicos que compõem a etapa de seleção dos alunos participantes 

do projeto; 

x Favorecer a interlocução institucional no âmbito da Pasta junto às 

equipes responsáveis pelos setores de Educação e Trabalho; 

x Disponibilizar dados e informações atinentes a parceria para subsidiar a 

coordenação, acompanhamento e avaliação dos resultados do projeto; 

x Designar formalmente equipe pertencente ao quadro do Secretaria de 

Estado de Segurança Pública de Minas Gerais (SSP-MG) para 

acompanhamento do projeto, destinando no mínimo duas horas 

semanais para visitas/reuniões na unidade executora; 

x Acompanhar os familiares dos egressos participantes, procurando inseri-

los no contexto, a fim de fortalecer o sucesso do projeto; 

x Participar, com os demais parceiros, na disponibilização de dados para 

os relatórios e indicadores do projeto. 
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Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais 

x Realizar visita ao campus para conversa inicial com os alunos e 

verificação de possíveis demandas; 

x Gerar cronograma para atendimento individualizado aos alunos nas 

dependências da defensoria ou em local definido conjuntamente entre 

os parceiros; 

x Quando cabível, viabilizar estagiários para auxiliar nas demandas dos 

alunos; 

x Acionar a equipe gestora do projeto quando necessário para 

comunicados pertinentes ao projeto. 

 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) do 

Ministério da Educação (MEC): 

x Apoio institucional para fortalecimento da atuação da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica no escopo do projeto;   

x Participar de discussões e eventos voltados ao alinhamento 

metodológico e à difusão de informações e sensibilização relacionados a 

implementação do projeto, conforme sua disponibilidade orçamentária e 

técnica; 

Acompanhar todas as etapas de desenvolvimento do projeto. 

 

3.3 Metodologia de trabalho adotada 
 
 

O curso será organizado em dois módulos (dois semestres) com carga 

horária total 500h, sendo 466 horas para o módulo 1 envolvendo os seguintes 
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componentes curriculares: componentes técnicos (133h), tópicos em linguagem 

(67h), tópicos em matemática (67h), empreendedorismo e inovação (67h), 

tópicos em saúde e esporte (33h), projeto de vida (33h), informática (33h) e 

tutoria (33h). No módulo 2 além da tutoria (34h), está previsto também um 

estágio supervisionado.  

O módulo 1 será organizado ao longo de 20 semanas letivas com 28 aulas 

semanais de 50 minutos cada no primeiro semestre, e o segundo módulo, 2 

aulas semanais de 50 minutos cada no segundo semestre.  A distribuição das 

aulas entre os componentes curriculares será preferencialmente em 5 dias da 

semana, em dois turnos, totalizando 500 horas de curso e mais 6 meses de 

estágio supervisionado.  

 

3.3.1 Seleção dos alunos 
 

Serão selecionados 30 alunos pela equipe técnica ligada à Secretaria de 

Estado de Segurança Pública de Minas Gerais (SSP-MG) em conjunto com a 

ESTES/UFU, de acordo com os seguintes critérios:  

x Ser pessoa egressa do sistema prisional nos seguintes regimes: aberto; 

prisão domiciliar, inclusive com monitoração eletrônica; em livramento 

condicional; em liberdade definitiva, até um ano após cumprimento da 

sentença;  

x Ter formação mínima: Ensino fundamental 2 incompleto;  

x Residir preferencialmente na região de Uberlândia, onde será realizado 

o projeto; 

x Declarar interesse e comprometimento com as atividades propostas no 

projeto e na área de formação ofertada; 
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O processo seletivo dos egressos do sistema prisional será realizado por 

meio do uso de dois instrumentos psicológicos: Teste Palográfico e Escala 

Fatorial de Socialização, aplicados por equipe técnica da Secretaria de Estado 

de Segurança Pública de Minas Gerais (SSP-MG). Posteriormente, de posse 

dos dados exibidos por esses instrumentos, será realizada uma entrevista final. 

Assim, seguem abaixo alguns critérios que devem, preferencialmente, ser 

observados durante o processo de seleção: 

Instrumento 1: Escala Fatorial de Socialização:  

x Indicativo de habilidades assertivas, sabendo se manifestar com 

equilíbrio e lidar com críticas; 

x Indicativo de habilidades de civilidade, demonstrando respeito pelas 

normas de convívio, boas maneiras, cortesia e educação; 

x Indicativo de habilidades empáticas, sendo capaz de se colocar no lugar 

do outro, reconhecendo seus sentimentos e necessidades; 

x Indicativo de habilidades de sentimento positivo, sendo solidário e capaz 

criar vínculos de amizade. 

Instrumento 2: Teste Palográfico:  

x Indicativo de bom equilíbrio emocional, demonstrando boa capacidade 

na realização de seus objetivos; 

x Indicativo de equilíbrio afetivo e autocontrole, com facilidade em se 

adaptar ao meio em que se encontra; 

x Demonstra maturidade nas atitudes e controle de seus impulsos, 

expressando também disciplina na realização das tarefas; 

x Indicativo de relações interpessoais equilibradas e respeitosas. Revela 

possuir boa percepção de limites e moderação ao lidar com os outros; 
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x Indicativo de motivação no início da realização das tarefas ou diante de 

novas situações.  

Entrevista: 

x Egressos com maior probabilidade de se ajustar ao curso, como também 

de alcançar um bom desempenho; 

x Grau de interesse e motivação para realização de curso na área técnica 

definida;  

x Vocação e habilidade para realização das atividades exigidas durante 

curso; 

x Atende aos critérios estabelecidos. 

Deve-se dar preferências aos egressos com menos tempo de liberdade, isto 

é, aqueles que saíram da prisão há menos tempo, considerando a 

vulnerabilidade imediata vivida por tais indivíduos logo após a quebra do 

vínculo diário com a instituição prisional. 

Sugere-se que participem do processo para inclusão pelo menos 90 

pessoas egressas. Todo o processo para inclusão dos alunos no projeto deve 

ser de responsabilidade da Secretaria de Estado de Segurança Pública de 

Minas Gerais (SSP-MG) com acompanhamento da equipe gestora do projeto 

no campus. Após a seleção, a SSP/MG deve encaminhar os alunos com carta 

individual de aprovação o qual será devidamente matriculado no curso 

Formação Inicial e Continuada (FIC) em Eletricista Instalador Predial de Baixa 

Tensão junto a secretaria da ESTES/UFU. 
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3.3.2 Indicadores e metas 
 

O projeto terá 5 principais indicadores os quais a ESTES/UFU deverá seguir 

com atendimento das respectivas metas. 

 

Indicador 1: Alunos qualificados para o mundo do trabalho 

Descrição: quantidade de pessoas participantes do projeto aprovadas na 

fase de capacitação, cuja participação alcançou a frequência mínima 

necessária para as atividades ofertadas. A capacitação dar-se-á por meio de 

cursos de formação inicial e continuada, voltados para a instrumentalização 

técnica e o fomento do perfil empreendedor dos participantes, de modo a 

contribuir para minimizar vulnerabilidades sociais que dificultam o acesso das 

pessoas egressas do sistema prisional ao mundo do trabalho. 

Unidade de medida: percentual (%) 

Fórmula de cálculo:  Relação percentual entre o número de aprovados na 

etapa de capacitação pelo número total de participantes matriculados. 

Meta: 100% 

Prazo: no decorrer da etapa de capacitação. 

Instituição responsável: Escola Técnica de Saúde da Universidade 

Federal de Uberlândia  

Fonte de comprovação:  

Diário de classe com registro de frequência e desempenho de cada 

participante com a assinatura do participante e do(s) docente(s) 

responsável(eis) pela disciplina, bem como dos coordenadores. 
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Relatório individual do respectivo tutor com informações relacionadas a fase 

de capacitação. Documento que deve ser assinado pelo tutor e coordenadores. 

 

Indicador 2: Alunos inseridos e acompanhados no mundo do trabalho 

Descrição: quantidade de pessoas participantes do projeto que, no decorrer 

da fase de incubação, concretizaram a inserção no mundo do trabalho, seja por 

meio de vagas de estágio, programas de cotas, autônomos ou inserção em 

cooperativas para prestação de serviços, de forma compatível as suas 

características, habilidades e aspirações pessoais.  

Unidade de medida: Percentual (%) 

Fórmula de cálculo:  Relação percentual entre o número de alunos 

inseridos no mundo do trabalho na etapa de incubação pelo número total de 

participantes matriculados. 

Meta: 80% 

Prazo: no decorrer da etapa de capacitação. 

Instituição responsável: Escola Técnica de Saúde da Universidade 

Federal de Uberlândia . 

Fonte de comprovação: Ao efetivar a inserção no mundo do trabalho, a 

instituição parceira emitirá uma declaração na qual constem o nome do 

participante contratado, o cargo e a data de contratação. Este documento 

deverá ser assinado e carimbado pelo parceiro contratante. No caso de 

trabalho autônomo, o respectivo tutor emitirá uma declaração descrevendo o 

trabalho autônomo do aluno. Este documento deverá ser assinado pelo aluno, 

tutor e coordenadores. 
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Indicador 3: Oportunidades de inclusão no mundo do trabalho ofertadas 

Descrição: quantidade de oportunidades para inserção no mundo do 

trabalho disponibilizadas para os participantes do projeto, seja por meio de 

vagas de estágio, programas de cotas ou inserção em cooperativas para 

prestação de serviços, de forma alinhada com suas características, habilidades 

e aspirações pessoais. 

Unidade de medida: Relação 

Fórmula de cálculo:  Relação entre o número de vagas de estágio 

ofertadas aos alunos na etapa de incubação dividido pelo número total de 

participantes matriculados. 

Meta: Duas ofertas por aluno 

Prazo: No decorrer da Etapa de incubação  

Instituição responsável: Escola Técnica de Saúde da Universidade 

Federal de Uberlândia. 

Fonte de comprovação: Declaração assinada pelo supervisor de estágio, 

devidamente constituído pelos instrumentos existentes no campus. 

OBS: O aluno que se recusar a participar de duas oportunidades de estágio 

oferecidas, será desligado do programa. 

 

Indicador 4: Índice de evasão 

Descrição: será mensurada a quantidade de alunos matriculadas no projeto 

que participaram integralmente das atividades previstas nas etapas de 

capacitação e incubação em relação a quantidade de pessoas matriculadas. O 

presente indicador permite auferir a quantidade de pessoas que evadiram do 
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projeto, ou seja, após matrícula, por razões diversas, não deram sequência as 

atividades. 

Unidade de medida: Percentual (%) 

Fórmula de cálculo:  Relação percentual entre a quantidade de pessoas 

que NÃO finalizaram as etapas de capacitação e/ou incubação, dividido pela 

quantidade de pessoas que iniciaram o curso.  

Meta: 0% 

Prazo: no decorrer do projeto 

Instituição responsável: Escola Técnica de Saúde da Universidade 

Federal de Uberlândia.  

Fonte de comprovação: Relatório individual do respectivo tutor 

descrevendo as possíveis causas da evasão. Esse documento deverá ser 

assinado pelo tutor e coordenadores. 

 

Indicador 5: Número de participantes que reentraram no Sistema Prisional  

Descrição: Para fins deste indicador, será utilizado o termo reentrado no 

Sistema Prisional, considerando uma possível nova prática delituosa não como 

reincidência nos termos restritos da lei, mas como a reentrada dos 

participantes do projeto no Sistema Prisional, ainda que em razão de prisão 

preventiva, no decorrer da implementação do projeto. 

Cabe ressaltar que a metodologia proposta e as atividades que serão 

desenvolvidas no decorrer do projeto tem como objetivo específico contribuir 

para o fortalecimento da autonomia e da cidadania das pessoas egressas do 

sistema prisional, de forma a intervir sobre determinadas vulnerabilidades que 

contribuem para o processo de criminalização e aprisionamento. Desta forma, 
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espera-se que a inclusão e participação no projeto represente um fator de 

proteção social capaz de contribuir para que os participantes não retornem 

para o Sistema Prisional. Importante salientar que se trata de um indicador cuja 

governança das instituições responsáveis pela implementação deste projeto é 

reduzida. 

Unidade de medida: Percentual (%) 

Fórmula de cálculo:  Relação percentual entre o número de alunos que 

reentraram no sistema prisional durante todo o projeto dividido pelo número 

total de participantes matriculado. 

Meta: Tendo em vista a baixa governança sobre o presente indicador, não 

haverá pactuação de meta. A mensuração terá fins de estudo e diagnóstico 

para a possível pactuação de futuro indicador de resultados. 

Prazo: Ao final do projeto. 

A análise acontecerá a partir de levantamento de informações no Sistema 

de Dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Minas Gerais 

(SSP-MG).  

Instituição responsável: Escola Técnica de Saúde da Universidade 

Federal de Uberlândia e Secretaria de Estado de Segurança Pública de Minas 

Gerais (SSP-MG). 

Fonte de comprovação: relatório emitido pela Secretaria de Estado de 

Segurança Pública de Minas Gerais (SSP-MG). 
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3.4 Estudos realizados que subsidiaram a construção da 
proposta 

 
 

Para a construção desse projeto a Escola Técnica de Saúde da 

Universidade Federal de Uberlândia (ESTES/UFU) iniciou articulações com o 

Departamento Penitenciário Nacional/DEPEN, Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC/MEC) e com a 

Secretaria de Estado de Segurança Pública de Minas Gerais (SSP-MG).  

A escolha do curso envolveu um estudo prévio no município de Uberlândia 

envolvendo reuniões e discussões com a Penitenciária Professor João Pimenta 

da Veiga/Secretaria de Estado de Segurança Pública de Minas Gerais (SSP-

MG), com o Centro de Prevenção à Criminalidade de Uberlândia/Secretaria de 

Estado de Segurança Pública de Minas Gerais (SSP-MG), com o Sistema 

Nacional de Emprego/SINE Uberlândia e com o Serviço de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas de Minas Gerais/SEBRAE. No âmbito interno, foram 

firmadas também parcerias com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e Pró-

Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Uberlândia. 

O Curso de Formação Inicial e Continuada Eletricista Instalador Predial de 

Baixa Tensão é destinado a estudantes e/ou trabalhadores que tenham 

cursado o Ensino Fundamental I Incompleto, o que facilita a inclusão do perfil 

dos egressos do sistema prisional, além de permitir uma profissão baseada nos 

princípios da auto-gestão e autonomia profissional, não dependendo de um 

empregador. 
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3.5 Comissão responsável pela coordenação dos trabalhos  
 
 

A comissão responsável pelo projeto será composta pelos profissionais abaixo 

descritos: 

 
Docente 
As principais atividades docentes serão: 

x Reuniões de capacitação prévias sobre a temática base do curso; 

x Ministrar aulas; 

x Dar suporte aos alunos durante a Etapa 3, quando solicitado pela 

equipe de tutoria; 

x Reuniões semanais com duração de 2 horas; 

x Preencher o diário de classe; 

x Ao final da disciplina o docente deverá enviar relatório contendo as 

principais atividades realizadas durante a curso. 

 

Tutor 
As principais atividades do tutor serão: 

x Reuniões de capacitação prévias sobre a temática base do curso; 

x Encontros com alunos de 2 horas semanais na relação 1 tutor para 6 

alunos; 

x Reuniões semanais com duração de 2 horas; 

x Elaborar relatórios semanais relacionados as ocorrências durante a 

Etapa 1; 

x Elaborar relatórios semanais de acompanhamento das ações de 

estágio e empreendedorismo dos seus tutorados. 

 
Coordenador administrativo 
O Coordenador Administrativo terá participação com as principais 

atividades: 

x Captar e negociar oportunidades de estágio com as empresas; 
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x Captar e negociar oportunidades de estágio junto à órgãos públicos e 

ONGs; 

x Coordenar as demandas organizacionais; 

x Coordenar a organização estrutural e administrativa junto aos 

espaços de onde ocorrerá o curso; 

x Coordenação da gestão financeira do projeto; 

x Coordenar em conjunto com o coordenador pedagógico as atividades 

junto as instituições parceiras. 

 
Coordenador pedagógico 
O Coordenador pedagógico terá participação com as principais 

atividades: 

x Coordenar as reuniões pedagógicas; 

x Coordenar a formação da equipe executiva do projeto (professores, 

tutores); 

x Coordenar a formação da equipe executiva do projeto; 

x Coordenar a organização pedagógica do curso e demandas dos 

alunos em questões educacionais e sociais; 

x Coordenar a organização de tutoria e demandas dos alunos em 

questões educacionais e sociais; 

x Coordenar em conjunto com o coordenador administrativo as 

atividades junto as instituições parceiras. 

 

Além desses profissionais, o curso ainda contará com profissionais da 

administração, financeiro e estagiários. 
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4. JUSTIFICATIVA 

 

4.1 História do Curso 
 

Diversos programas vêm sendo implementados no mundo, em 

particular: Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, com o objetivo de 

reintegrar o egresso à sociedade e com isso diminuir as taxas de 

reincidência. 

Os custos do encarceramento são enormes: nos Estados Unidos o custo 

médio anual de encarceramento para presidiários federais em 2015 foi de 

aproximadamente US 32.0001, no Reino Unido o custo anual de um preso é 

de 37.500 Libras2 e no Brasil o valor é de R$ 28.800,00 por ano3. No Brasil 

existem poucos estudos relacionados com programas de reintegração e é 

rara a existência de avaliações desses programas4. 

A literatura internacional apresenta diversos programas destinados a 

pessoas presas e pessoas e egressas do sistema prisional, sempre pautada 

na inserção social e diminuição da reincidência, todavia a eficácia desses 

programas ainda não está bem estabelecida. 

Os relatos de programas envolvendo a educação abordam, de forma 

geral, juntos ou separadamente, a educação formal e a profissional, tanto 

para pessoas presas quanto para pessoas egressas. Existem alguns 

modelos e programas utilizados internacionalmente cujas experiências 

podem ser aproveitadas na construção e/ou adaptação de modelos para o 

Brasil, como por exemplo, o Modelo Risco, Necessidade e Responsividade 
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(RNR)5,6,7, o Modelo “Good Lives Model” (GLM), o Modelo Plano Individual 

de Readaptação (PIR)8, entre outros. 

A literatura internacional assume que a atividade empresarial, 

estimulada pela educação, gera benefícios econômicos para o 

empreendedor e benefícios sociais para a sociedade. Há de se considerar 

as características de cada local orientada pelas condições de 

aprisionamento, características da população, condições econômicas 

mundiais e regionais, além do próprio perfil do infrator9. 

No contexto prisional, um programa de empreendedorismo possibilita o 

reconhecimento e desenvolvimento de oportunidades potenciais para 

produzir atitudes mais positivas em relação a si mesmos, a sua situação e a 

dos outros. Um pré-requisito para a permanência no programa de 

empreendedorismo é que os prisioneiros tenham uma “mentalidade de 

agência pessoal” para internalizar a culpa, mantendo baixo o pessimismo e 

acreditando na sua capacidade de controlar os resultados futuros. Essa 

mentalidade, ajuda a ativar processos de reconhecimento de oportunidades, 

que servem como veículos para a permanência no programa e pode ser 

particularmente valiosa uma vez que trabalhar por conta própria pode ajudar 

a superar as atitudes discriminatórias dos potenciais empregadores9. 

É importante considerar que cada programa tem a possibilidade de 

contribuir para formar um portfólio de ações bem-sucedidas e 

recomendações gerais importantes, como por exemplo: 

Alguns estudos sugerem que os programas de formação profissional e 

de emprego possam ser mais úteis quando realizados logo após a 

libertação da prisão, há indicativos de que programas de emprego 
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oferecidos isoladamente de outros serviços serão ineficazes e que 

programas mais holísticos e abrangentes parecem ser mais promissores10. 

O viés de seleção de participantes de programas pode ser um problema, 

quando os infratores são voluntários. Aqueles que se ofereceram podem 

simplesmente estar mais motivados para mudar e os resultados positivos 

podem refletir essa motivação inerente11. 

É importante notar que a medição da reincidência, por si só, não fornece 

qualquer indicação de quão bem um indivíduo está se ajustando à vida na 

comunidade11. 

Pesquisas indicam que prisioneiros podem já ter predisposições ou 

conjuntos de habilidades adequados para uma carreira empresarial9. 

Resultados de estudo revelaram que a educação de um infrator e o 

emprego pós-libertação estavam estatisticamente correlacionados com a 

reincidência, independentemente do tipo de crime cometido. 

A constante falta de rigorosa avaliação dos programas de educação e 

educação profissional para infratores Adultos limita os tipos de conclusões 

que podem ser extraídas e aponta para uma agenda de pesquisa clara para 

fornecer evidências mais fortes sobre a eficácia desses programas12. 

Estudos sugerem que os laços familiares de boa qualidade diminuem a 

reincidência e auxiliam na obtenção de emprego pós libertação e histórico 

de desemprego frequente reduz a possibilidade de novo emprego pós 

libertação13. Programas desportivos e recreativos parecem ter uma 

influência positiva na saúde e no comportamento de presos; entretanto, a 

eficácia dos esforços de reabilitação através do esporte permanece 

incerta14. 
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A compreensão da questão prisional passa por estudos não só 

quantitativos, mas também qualitativos das pessoas presas e egressas do 

sistema prisional. Normativos, estudos e programas apontam que a pena de 

prisão não deve ser a única, nem a principal resposta criminal, o que leva à 

necessidade do oferecimento e utilização de outras medidas que fomentem 

a responsabilização do sujeito pelo crime/violência cometido, bem como a 

reparação do dano social causado com a utilização de alternativas penais. 

Diante de tal contexto, é importante entender a questão das pessoas 

egressas do sistema prisional como um problema de importância central 

que exige políticas, estudos e intervenções que envidem esforços para 

instrumentalizar o estado na elaboração de políticas mais eficazes que 

proporcionem condições de reintegração social. 

Entre 2000 e 2015 a população mundial cresceu cerca de 18%. Em 

contrapartida, a população carcerária no mundo aumentou 19,5%, no 

continente Americano 40,5%, na América do Sul 145%.  A Europa foi o 

único continente que teve queda no número de prisioneiros neste período, 

com -21,3%15. 

A população carcerária brasileira é de aproximadamente 726 mil e é a 

terceira maior população prisional do mundo, atrás dos Estados Unidos e 

China. Enquanto nos últimos anos os países líderes do ranking vêm 

aumentando suas ações de política prisional, o mesmo não tem ocorrido no 

Brasil16. 

A discussão sobre a inserção social e produtiva de pessoas egressas do 

sistema prisional não é nova no mundo. Surge a partir observação de que a 
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prisão não reintegra os indivíduos, demonstrando a incapacidade deste 

modelo de punição resolver o problema da violência e da criminalidade3. 

Nesse sentido é importante considerar características relevantes da 

população carcerária brasileira para que se tenha o cenário do sistema 

prisional no Brasil. A composição de gênero é composta de 93,4% de 

homens e 6,6% de mulheres, faixa etária jovem com idade entre 18 e 29 

anos. Outro aspecto relevante é o perfil social bem definido composto 

predominantemente de afrodescendentes, com baixa escolaridade e sem 

profissão definida17,18.  

Quanto aos crimes praticados, 70% é cometido contra o patrimônio e 

22% se refere ao tráfico de entorpecentes com média das penas de 4 

anos17,18 que perfazem 92% dos crimes cometido em duas modalidades 

específicas. No estado de São Paulo os números e características regulam 

com os dados nacionais sendo a maior população carcerária do Brasil19.  

Do ponto de vista educacional 71% dessa população têm até o final do 

ensino fundamental especificamente a maioria 53% tem o ensino 

fundamental incompleto; 6% são analfabetos e 12% completaram o 

fundamental.  Apenas 18% têm até o ensino médio no qual especificamente 

11% têm o ensino médio incompleto e 7% completaram esse nível. Quanto 

ao nível superior, 1% cursou a universidade sem chegar ao diploma; e 

menos de 1% completou o curso superior20,21.  

Em relação a proveniência sócio econômica a maior parte dos 

encarcerados é proveniente das camadas economicamente menos 

favorecidas e são, majoritariamente jovens, negros, pobres, moradores de 

periferias20,21.  
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Dessa maneira é possível compreender as dificuldades de inserção no 

mercado formal de trabalho em face desta situação de baixa escolaridade e 

frágil acesso a políticas públicas característica dessa população. 

Diversos trabalhos têm demonstrado os efeitos do aprisionamento 

quanto a intensificação das vulnerabilidades já existentes e associação de 

outras novas como efeitos do aprisionamento e que tornarão ainda mais 

inatingíveis os discursos e os anseios de reintegração social12,22-27.  

Ao final do cumprimento da pena, que marca o retorno do sujeito para o 

convívio social, os desafios são intensificados, a começar pela falta de 

acesso aos direitos básicos, marcados pela dificuldade de vinculação e 

atendimento pelos serviços e políticas públicas de saúde, assistência social, 

educação e trabalho e pela desconfiança e agravamento do preconceito 

social23.  

O modelo de sistema prisional vigente falha no propósito de reintegrar o 

infrator de volta a sociedade. A partir daí surge a necessidade de criar 

estratégias que promovam a reintegração social e diminuam as taxas de 

reincidência. 

No Brasil, a assistência na ressocialização ou reinserção de pessoas 

egressas do sistema prisional é garantida pela legislação no seu primeiro 

artigo28, mas tanto na esfera profissional quanto na educacional ela é 

precária.  

Dentre os diversos obstáculos do Estado brasileiro para um tratamento 

penitenciário que respeite os direitos do apenado, previstos em leis, 

podemos citar os relacionados com as deficiências no acompanhamento 

das pessoas egressas do sistema prisional. Nesses casos, a omissão 
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praticada amplia-se no momento em que o indivíduo adquire sua liberdade, 

quando o Estado deveria desempenhar um papel fundamental nos 

momentos iniciais de liberdade, de forma a garantir o ingresso da pessoa 

egressa ao meio social, proporcionando o acesso à direitos e políticas 

sociais, buscando assim, inverter o ciclo de retorno ao crime29. 

No ambiente de trabalho competitivo brasileiro, a inserção das pessoas 

egressas do sistema prisional é tarefa complexa. A discriminação e 

preconceito praticados pelos possíveis contratantes são, em geral, 

obstáculos que norteiam as percepções e práticas dos agentes sociais em 

relação às pessoas egressas30.  

Muitas empresas privadas não oferecem trabalho às pessoas egressas, 

alimentadas não somente por razões ligadas ao crescimento econômico do 

País, mas pelo “preconceito, insegurança e esquecimento social dos 

mesmos”3,16. Isso dificulta muito a inserção deste público no mundo de 

trabalho, podendo contribuir para as estatísticas de reincidência ao crime. 

Outro fator relevante são as barreiras pessoais das próprias pessoas 

egressas no espaço social no qual se dá a divisão do trabalho como: 

habilidades e potencialidades laborais fracas ou pouco desenvolvidas, falta 

de conexões e experiências recentes de trabalho, educação limitada, 

dificuldade de transporte, histórico de uso/abuso de substâncias ilícitas e 

outros problemas de ordem física e mental31. 

Essa situação leva muitas pessoas a exercer trabalhos como 

autônomos, pois não dependem de outrem para consegui-lo. Ações 

isoladas de capacitação ou de ofertas de vagas de emprego são bastante 

comuns como tentativa de reinserção de pessoas egressas ao mercado 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE 

CURSO FIC ELETRICISTA INSTALADOR PREDIAL DE BAIXA TENSÃO 
 

 

 

33 

formal de trabalho, todavia, muitas vezes, ficam aquém dos resultados 

esperados. 

A situação da pessoa egressa do sistema prisional é de adaptação. Os 

vínculos mantidos com o controle da instituição prisional não mais existem, 

restando ao cidadão recém liberto enfrentar os problemas da sociedade em 

crise. Este ritual de passagem para uma nova vida apresenta um limiar, 

uma situação diferente da anterior ou posterior, em que algum tempo deve 

ser empregado para que a passagem transcorra de modo satisfatório. Hoje 

o alto índice de reinclusão (48%) relaciona-se à falta de opções para que a 

pessoa consiga criar vínculos não só com relação ao emprego, mas 

também com a ressocialização. A necessidade de fortalecer a passagem 

pode ser sentida pela pouca bibliografia no tratamento do tema. 

O curso de formação inicial e continuada em Eletricista Instalador Predial 

de Baixa Tensão para inclusão social e produtiva de pessoas egressas do 

Sistema Prisional através do Projeto Alvorada Projeto Alvorada tem o 

diferencial fundamental de não somente estabelecer ações isoladas de 

capacitação e/ou oferta de vagas, mas de estabelecer ações integradas 

com o objetivo de empoderar as pessoas egressas enquanto cidadãos de 

direitos básicos. Para isso propõe suporte técnico e pedagógico mais 

próximo e consciente das especificidades e procura trabalhar as 

demandadas do público egresso do sistema prisional proporcionando maior 

autonomia em relação aos rumos da sua própria vida. 

Trata-se de um projeto que articula uma rede de instituições com 

trajetórias nas áreas da educação, trabalho e políticas penais que integram 
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esforços conjuntos para promover oportunidades reais de inclusão social de 

pessoas egressas do sistema prisional, via inserção no mundo do trabalho.   

O projeto Alvorada foi constituído considerando o trabalho como um fator 

de redução de vulnerabilidades sociais, proporcionando as pessoas 

egressas do sistema prisional novas possibilidades de reconhecimento, 

socialização e autoconstrução, na medida em que viabiliza condições para 

que os sujeitos sejam inseridos na estrutura produtiva. Trabalha com a 

inserção da pessoa egressa do sistema prisional num duplo contexto, o 

universo da Educação Profissional, a partir do entendimento de trabalho no 

âmbito do princípio educativo, e de acompanhá-lo no enfrentamento da 

inserção e permanência do mundo do trabalho. 

4.2 Caracterização da Unidade 
 

 

A Escola Técnica de Saúde (ESTES/UFU) é uma unidade de ensino 

pertencente a estrutura organizacional da Universidade Federal de 

Uberlândia, e que integra a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica da Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC/MEC), conforme o art. 1º 

da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, para a oferta de educação 

profissional e tecnológica, dedicando-se, principalmente a formação 

profissional técnica de nível médio e formação inicial e continuada.  

A Formação Inicial e Continuada ou Qualificação Profissional é 

concebida, em seu aspecto global, como uma oferta educativa – específica 

da Educação Profissional e Tecnológica – que favorece a qualificação, a 

requalificação e o desenvolvimento profissional de trabalhadores nos mais 
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variados níveis de escolaridade e de formação. Suas ações pedagógicas, 

de natureza teórico-prática, são planejadas para atender as demandas 

sócio educacionais de formação e de qualificação profissional. Consolida-se 

em iniciativas que visam formar, qualificar, requalificar e possibilitar tanto 

atualização quanto aperfeiçoamento profissional a cidadãos em atividade 

produtiva ou não, ou mesmo aquelas pessoas que foram excluídas dos 

processos educativos formais e que necessitam dessa ação educativa para 

dar continuidade aos estudos.  

Dessa forma, a Formação Inicial e Continuada ou Qualificação 

Profissional se compromete com a elevação da escolaridade, sintonizando 

formação humana e formação profissional, com vistas à aquisição de 

conhecimentos científicos, técnicos, tecnológicos e ético-políticos, propícios 

ao desenvolvimento integral do sujeito.  

A ESTES/UFU é uma instituição pública federal que tem como objetivo 

oferecer educação pública, gratuita e de qualidade, visando atender a 

demanda local e regional é que se propõe o curso de Formação Inicial e 

Continuada  Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão. 

A ESTES/UFU está localizada no Bloco 4K do Campus Umuarama, foi 

criada em 1972, e oferece os cursos Técnicos em Enfermagem, Análises 

Clínicas, Prótese Dentária, Saúde Bucal, Controle Ambiental e Meio 

Ambiente. 

Missão: Desenvolver a educação profissional e tecnológica por meio da 

articulação do ensino, pesquisa e extensão possibilitando ao estudante 

integrar a tríplice dimensão humana: do Pensar, do Fazer e do Ser, 

garantindo o permanente acesso ao conhecimento, ao desenvolvimento 
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de suas aptidões, tornando-o um cidadão capaz de criar e inovar diante 

das constantes transformações do mundo do trabalho. 

Visão: Ser referência em educação profissional e tecnológica, na 

promoção do ensino, pesquisa e extensão, comprometida com o 

desenvolvimento da educação pública, gratuita e de qualidade.  

Objetivo: Atuar por meio de cursos e programas de: 

a) Formação inicial e continuada de trabalhadores, com capacitação, 

aperfeiçoamento e atualização em todos os níveis de escolaridade, 

visando o desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e 

social. 

b) Educação profissional técnica de nível médio, para estudantes que 

tenham concluído o ensino médio; 

c) Educação profissional concomitante ao ensino médio para 

estudantes acima de 18 anos e que não cursaram o ensino médio 

(PROEJA). 
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5. PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS 

 

A elaboração desse Projetos Pedagógico foi guiada por um conjunto de 

princípios e fundamentos que serviram como orientadores do planejamento, 

organização e desenvolvimento do curso. São princípios que norteiam a 

reflexão sobre questões filosóficas politicas, éticas, pedagógicas e 

administrativas, fundamentam a decisão sobre o processo de gestão do 

ensino e da aprendizagem e orientam as ações pedagógicas a serem 

desenvolvidas.  

Os princípios e fundamentos indicam os parâmetros de qualidade do 

curso proposto e esclarecem sobre questões sobre o curso, como o perfil 

profissional que se deseja formar, elucida a concepção dos processos de 

ensino-aprendizagem que fundamentam o ato pedagógico e revela a 

compreensão que se tem sobre o papel formador da universidade e do 

conhecimento na sociedade contemporânea.  

Por ser extensionista, esse projeto está estreitamente relacionado com a 

demanda social já apresentada do público egresso do sistema prisional, 

recomenda-se dessa forma, que o curso estabeleça a previsão de 

integração dos alunos em atividades típicas do campus ofertante para 

permitir que os alunos desenvolvam uma postura segura e confiante no 

desempenho das atividades. 

Seguem alguns princípios e fundamentos curso de Formação Inicial e 

Continuada  Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão voltado para 

egressos do Sistema Prisional:  
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(1) educativo, enquanto se dedica a formação técnico-científica e cidadã 

do estudante com contextualização e criticidade dos conhecimentos; 

(2) indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão na medida em 

que os conceitos estudados sejam amplamente discutidos com os 

alunos, buscando-se incentivar o desenvolvimento do conhecimento 

crítico, reflexivo e investigativo, sob o aspecto do ensino, pesquisa e 

extensão;  

(3) interdisciplinaridade, caracterizada pela interação de modelos e 

conceitos complementares, e pela inter-relação de organizações, 

profissionais e pessoas de diferentes áreas de atuação, evitando-se 

a pulverização e a fragmentação de conteúdos;  

(4) flexibilidade curricular, enquanto permite abrir áreas de 

aprofundamento optativas voltadas para diferentes campos de 

atuação profissional, favorecendo o desenvolvimento da autonomia, 

com a adoção de diferentes atividades acadêmicas, de modo a 

favorecer o atendimento às expectativas e interesses dos alunos;  

(5) articulador das ações entre a universidade e a sociedade, efetivando 

uma ação de mão dupla que viabilize as oportunidades de exercitar o 

conhecimento acadêmico na sociedade, e de incluir os saberes 

adquiridos no contato social aos conhecimentos disponíveis na 

academia;  

(6) transformador, visando a superação das desigualdades e a melhoria 

na qualidade de vida do grupo de atuação; 

(7) democrático relacionado com outros setores da sociedade, atuando 

de forma interativa, desencadeando processos de troca entre 
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saberes popular e acadêmico e aplicando metodologias participativas 

que favoreçam uma produção resultante do confronto com a 

realidade; 

(8) de integração ao ensino e à pesquisa, reafirmando-a como processo 

acadêmico não desvinculado da geração e difusão de conhecimento 

e comprometido com a promoção e legitimação de saberes 

produzidos fora do âmbito acadêmico; 

(9) direcionado, prioritariamente, a setores sociais nos quais se 

verifiquem insuficiências de meios para garantir a sua existência 

compatível com padrões universais, visando a sua transformação; 

(10) ética, buscando a formação técnica e qualificada, juntamente com 

a formação ética e cidadã, com o domínio da linguagem, da 

responsabilidade e habilidades interpessoais; 

(11) desenvolvimento de uma prática de avaliação qualitativa do 

aprendizado dos estudantes, e uma prática de avaliação sistemática 

do Projeto Pedagógico, de modo a produzir ressignificações 

constantes no trabalho acadêmico. 
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6. PERFIL DO PROFISSIONAL EGRESSO 

 

O estudante egresso do curso FIC em Eletricista Instalador Predial de 

Baixa Tensão, na modalidade presencial, deve ter demonstrado avanços na 

aquisição de seus conhecimentos básicos, estando preparado para dar 

continuidade aos seus estudos. Do ponto de vista da qualificação 

profissional, deve estar qualificado para atuar nas atividades relativas à 

área do curso para que possa desempenhar, com autonomia, suas 

atribuições, com possibilidades de (re)inserção positiva no mundo trabalho.  

 Dessa forma, ao concluir a sua qualificação profissional, o egresso do 

curso FIC em Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão deve 

demonstrar um perfil profissional capaz de: 

9 Realizar instalação e manutenção elétrica predial de baixa tensão, de 

acordo com as normas e procedimentos técnicos; 

9 Atuar com respeito às normas básicas de segurança do trabalho e 

respeito ao meio ambiente; 

Além das habilidades específicas da formação técnico-científica e  

qualificação profissional, o curso de deve contemplar uma ampla formação 

cultural e humanística, preparando o profissional para que tenha: 

9 autonomia intelectual que o capacite a desenvolver uma visão 

hist rico-social necessária ao exercício de sua profissão, como um 

profissional crítico, criativo e ético, capaz de compreender e intervir 

na realidade e transforma-la; 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE 

CURSO FIC ELETRICISTA INSTALADOR PREDIAL DE BAIXA TENSÃO 
 

 

 

41 

9 capacidade para estabelecer relações solidárias, cooperativas e 

coletivas;  

9 capacidade de produzir, sistematizar e socializar conhecimentos e 

tecnologias;  

9 capacidade para compreender as necessidades dos grupos sociais e 

comunidades com relação a problemas socioeconômicos, culturais, 

políticos e organizativos, de forma a utilizar racionalmente os 

recursos disponíveis, além de se preocupar em conservar o equilíbrio 

do ambiente;  

9 constante desenvolvimento profissional que lhe possibilite exercer 

uma prática de formação continuada e empreender inovações na sua 

área de atuação;  

9 Adotar atitude ética no trabalho e no convívio social, compreendendo 

os processos de socialização humana em âmbito coletivo e 

percebendo-se como agente social que intervém na realidade; 

9 Saber trabalhar em equipe; e ter iniciativa, criatividade e 

responsabilidade. 
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7. OBJETIVOS 

 

7.1 Objetivo Geral 

9 O curso de Formação Inicial e Continuada em Eletricista Instalador 

Predial de Baixa Tensão, na modalidade presencial, tem como 

objetivo geral qualificar o profissional para atuar como eletricista 

predial conforme procedimentos técnicos de qualidade e atendendo 

as normas de segurança vigentes, com habilidades técnicas, 

cognitivas, psicomotoras e afetivas, fundamentadas nos 

conhecimentos técnico-científicos, éticos, políticos e educacionais, 

com perfil e competências para que possa usufruir das oportunidades 

de um mercado de trabalho com crescente demanda por um trabalho 

qualificado.  

7.2 Objetivos Específicos 
 

9 Colaborar com a reinserção social de egressos do sistema prisional; 

9 Aplicar uma nova metodologia para reinserção social de pessoas 

egressas; 

9 Romper, através da educação profissional, o ciclo vicioso da falta de 

oportunidade > criminalidade > cumprimento de pena > liberdade > 

falta de oportunidade, proporcionando a inserção social para este 

segmento marginalizado da população; 

9 Proporcionar às pessoas egressas do sistema prisional novas 

possibilidades de reconhecimento, socialização e autoconstrução, na 
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medida em que viabiliza condições para que os sujeitos sejam 

inseridos na estrutura produtiva; 

9 Formar profissionais para atuar na execução de instalação e 

manutenção elétrica predial de baixa tensão, de acordo com as 

normas e procedimentos técnicos; 

9 Formar profissionais que possam atender corretamente as normas de 

segurança, higiene e proteção ao meio ambiente.   

9 Constituir uma formação técnica e qualificada, juntamente com a 

formação ética e cidadã, com o domínio da linguagem, da 

responsabilidade e habilidades interpessoais; 

9 Formar profissionais capazes de questionar a realidade formulando 

problemas e, ao mesmo tempo, buscando soluções, utilizando o 

pensamento lógico, a criatividade e a análise critica;  

9 Formar profissionais capazes de compreender, de forma ampla e 

consciente, o processo educativo, considerando as características 

das diferentes realidades; 

9 Suprir a demanda de profissionais da área Eletricista Instalador 

Predial de Baixa Tensão na região de Uberlândia, Minas Gerais e 

entornos. 
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8. FREQUENCIA MÍNIMA OBRIGATÓRIA 

 A frequência é verificada dentro do processo de formação do aluno, como 

critério de avaliação para aprovação devendo ter o mínimo de 75% em cada 

disciplina. 

No caso específico do projeto, o pagamento da bolsa estará vinculado à 

frequência mínima de 90% para ter direito ao pagamento da bolsa no mês 

subsequente. O aluno que tiver dois meses, consecutivos ou não, com 

frequência inferior a 90% estará fora do programa de bolsas, isto é, perderá o 

direito ao recebimento da bolsa, podendo, caso desejar, continuar 

frequentando as aulas e posterior conclusão do curso. 

O curso prevê que o aluno poderá inserir-se no mundo do trabalho por meio 

do estágio em empresas ou o encaminhamento para a autogestão ou 

empreendedorismo, ou seja, o trabalho autônomo, o estágio nesse segundo 

caso será registrado e supervisionado por um supervisor de estágio, que no 

projeto está sendo denominado de tutor, designado a disciplina de tutoria que 

permeia os dois módulos do projeto. 
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9. ESTRUTURA CURRICULAR 

9.1 Matriz Curricular 
 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacional da Educação 

Profissional de Nível Técnico, o núcleo de organização curricular deve estar 

pautado no processo de produção do trabalho caracterizado pelas atribuições, 

etapas significativas ou funções abrangentes que o compõe, bem como as 

atividades mais específicas, as subfunções, geradores de produtos definidos 

dentro desses processos produtivos, (BRASIL, 2000a). Desta forma, a matriz 

curricular do Curso FIC Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão - inclusão 

social e produtiva de egressos do sistema prisional com o objetivo de qualificar 

o Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão, apresenta os seguintes 

componentes curriculares distribuídos em dois módulos: 

Módulo 1: 

Componentes técnicos (133h 8 aulas semanais) 

Tópicos em linguagem (67h/4 aulas semanais) 

Tópicos em Matemática (67h/4 aulas semanais) 

Empreendedorismo e Inovação (67h/4 aulas semanais) 

Tópicos em saúde e esporte (33h/2 aulas semanais) 

Projeto de vida (33h/2 aulas semanais) 

Informática (33h/2 aulas semanais) 

Tutoria (33h/2 aulas semanais) 

Módulo 2: 

Tutoria (33h/2 aulas semanais) 

Estágio Supervisionado. 
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A matriz curricular do curso FIC em Eletricista Instalador Predial de Baixa 

Tensão - inclusão social e produtiva de egressos do sistema prisional, na 

modalidade presencial, está organizada por componentes curriculares em 

regime modular, com carga horária total de 500 horas com três certificações: 

Certificação 1: Empreendedorismo.  

Certificação 2: Informática básica. 

Certificação 3: Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão. 

Os componentes curriculares que compõem a matriz estão articulados, 

fundamentados numa perspectiva interdisciplinar e orientados pelo perfil 

profissional de conclusão, ensejando uma formação técnico-humanística.  

O quadro abaixo descreve a matriz ou estrutura curricular do curso e a 

representação gráfica do perfil de formação:  

Módulo Núcleo Componente Curricular T P CH 
Total 

CH/Núcleo 

Módulo 1 

Fundamental Tópicos em linguagem  67 0 67 
134 

Tópicos em Matemática  67 0 67 

Articulador 

Empreendedorismo e Inovação 67 0 67 

181 

Tópicos em saúde e esporte 4 29 33 

Projeto de vida  0 33 33 

Informática  4 29 33 

Ética, Cidadania e Direito do 
trabalho  15 0 15 

Tecnológico 

Eletricidade Básica  4 16 20 

120 

Eletrotécnica Básica  4 16 20 

Medidas Elétricas  4 16 20 

Saúde e Segurança do trabalho  4 6 10 

Instalações Elétricas em Baixa 
Tensão  10 30 40 

Noções de Desenho Técnico para 
Projetos Elétricos  0 10 10 

Tutoria  Tutoria  0 33 33 33 

Módulo 2 Tutoria  Tutoria  0 33 33 33 

    Total 250 251 501 501 

    Estágio Supervisionado - - - - 
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O quadro abaixo descreve a representação gráfica do perfil de formação: 

Universidade Federal de Uberlândia 
Escola Técnica de Saúde 

Curso FIC Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão 
Núcleo 1º Módulo/Período 2º Módulo/Período 

 

Fundamental 

  

  

 

 

Articulador 

  

  

  

  

  

 

 

 

Tecnológico 

  

  

  

  

  

  

Tutoria   

Estágio 
Supervisionado 

  

   

Tutoria I 

T 
00 

P 
33 

Total 
33 

 

Tutoria II 

T 
00 

P 
33 

Total 
00 

 

Tópicos em linguagem 

T 
67 

P 
00 

Total 
67 

 Tópicos em Matemática 

T 
67 

P 
00 

Total 
67 

 Empreendedorismo e 
Inovação 

T 
67 

P 
00 

Total 
67 

 Tópicos em saúde e 
esporte 

T 
04 

P 
29 

Total 
33 

 Projeto de vida 

T 
00 

P 
33 

Total 
33 

 Informática 

T 
04 

P 
29 

Total 
33 

 Ética, Cidadania e Direito 
do trabalho 

T 
15 

P 
00 

Total 
15 

 Eletricidade Básica 

T 
04 

P 
16 

Total 
20 

 Eletrotécnica Básica 

T 
04 

P 
16 

Total 
20 

 Medidas Elétricas 

T 
04 

P 
16 

Total 
20 

 Saúde e Segurança do 
trabalho 

T 
04 

P 
06 

Total 
10 

 Instalações Elétricas em 
Baixa Tensão 

T 
10 

P 
30 

Total 
40 

 Noções de Desenho 
Técnico para Projetos 

Elétricos 

T 
00 

P 
10 

Total 
10 

 

Estágio Supervisionado 

T 
00 

P 
--- 

Total 
--- 
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9.2 Estágio Supervisionado, Atividades Complementares e 
Tutoria 

  

9.2.1 Estágio Supervisionado: 
 

No segundo módulo ocorrerá, além dos encontros semanais na tutoria 

prevista como conteúdo programático, um estágio supervisionado de 6 meses 

com as seguintes características: 

a. Objetivos do estágio profissional supervisionado: O Estágio Curricular 

Supervisionado é considerado o ato educativo supervisionado 

envolvendo diferentes atividades desenvolvidas no ambiente de 

trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo do educando, 

relacionado ao curso que estiver frequentando regularmente. Assim, o 

estágio objetiva o aprendizado de competências próprias da atividade 

profissional e a contextualização curricular, objetivando o 

desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. 

b. Contribuição do estágio para a articulação entre teoria e prática no 

curso: 

Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão é importante para que o 

educando possa aliar teoria e prática e inserir-se no mundo do trabalho. 

c. O estágio deverá ser realizado após a conclusão do primeiro semestre 

do curso. 

d. O prazo para conclusão do estágio, considerando o Projeto Pedagógico 

do Curso será até o final do segundo semestre do curso. 
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e. O estágio deve observar as certificações técnicas necessárias à 

ocupação pretendida e as certificações necessárias ao curso ofertado 

devem estar presentes no Projeto Pedagógico do Curso, caso caiba. 

f. O aluno poderá realizar estágio em qualquer área de seu interesse 

desde que aprovado pelo coordenador de estágio. 

g. Critérios de Avaliação: 

 g.1) Relatório de Acompanhamento: Nos relatórios de acompanhamento, 

serão descritas as  atividades desenvolvidas durante o período, caracterizando 

a atuação, etapas de realização e as dificuldades técnicas encontradas. Os 

relatórios serão regularmente apresentados ao tutor  responsável em formulário 

próprio. 

 g.2) Avaliação e Conclusão: Trata-se de um questionário a ser 

preenchido pelo aluno sobre dificuldades encontradas no curso, de modo a 

detectar as disciplinas ministradas que mais  contribuíram para o 

desenvolvimento das atividades de estágio. Ainda, por meio dessa 

 consulta, o aluno poderá tanto incluir sugestões de conteúdo ou 

disciplinas como apresentar críticas à instituição de ensino, empresa ou 

estágio. 

h. Responsável pelo acompanhamento e orientação: O tutor será o 

supervisor responsável no estágio e será o responsável pelo 

acompanhamento  e avaliação das atividades do estagiário (inciso III, 

art. 7º da Lei 11.788/2008). 

9.2.2 Atividades Complementares: 
 

A articulação entre ensino, pesquisa e extensão e a flexibilidade curricular 

possibilita o desenvolvimento de atitudes e ações empreendedoras e 
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inovadoras, tendo como foco as vivências da aprendizagem para capacitação e 

para a inserção no mundo do trabalho. 

Nesse sentido, o curso prevê o desenvolvimento de cursos de pequena 

duração, seminários, mostras, exposições, fóruns, palestras, visitas técnicas, 

realização de estágios não curriculares e outras atividades que articulem o 

currículo a temas de relevância social, local e/ou regional e potencializem 

recursos materiais, físicos e humanos disponíveis. 

Para que o estudante usufrua de diferentes vivências, o curso Eletricista 

Instalador Predial de Baixa Tensão incentivará à realização de Atividades 

Complementares. 

As atividades complementares serão validadas com apresentação de 

certificados ou atestados, contendo número de horas, descrição das atividades 

desenvolvidas, sendo validadas após exame de sua compatibilidade com os 

objetivos do curso.  

Constituem-se atividades complementares da área de ensino: atividades de 

monitoria, participação em seminários, congressos, jornadas, eventos, 

simpósios, cursos e atividade profissional na área de atuação. 

Constituem-se atividades complementares da área de pesquisa: estágios 

voluntários em pesquisa e participação em programa de iniciação científica. 

Constituem-se atividades complementares da área de extensão: 

participação em programas e projetos de extensão, estágios e representação 

acadêmica. 

Para o Curso em Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão serão 

consideradas como Atividades Complementares, as seguintes atividades: 
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Atividade Comprovante 

Participação em projetos de ensino, pesquisa e/ 

ou extensão. 

Documento emitido pelo órgão 

responsável e/ou coordenador do 

projeto. 

Participação como ouvinte em palestra, seminário, 

simpósio, congresso, conferência, jornadas e outros 

eventos de natureza técnica e científica relacionadas à 

área de formação. 

Documento de participação 

emitido pelo órgão responsável. 

Participação como organizador/palestrante em seminário, 

simpósio, congresso, conferência, jornadas e outros 

eventos de natureza técnica e científica relacionadas à 

área de formação. 

Documento de participação 

emitido pelo órgão responsável. 

Disciplinas cursadas em outros cursos de instituições de 

ensino reconhecidas pelo MEC relacionadas à área de 

formação. 

Histórico escolar ou declaração 

emitida pela secretaria acadêmica, 

constando o aproveitamento do aluno. 

Estágio curricular supervisionado. 

 

Termo de Estágio ou Relatório de 

Estágio ou Declaração comprovante. 

Publicações (artigos, resumos, pôsteres, 

apresentação de trabalhos). 

Exemplar da publicação. 

Participação em visitas técnicas. Atestado de participação assinado 

pelo professor responsável. 

Curso de formação na área específica. Documento emitido pelo órgão 

responsável. 

Atividade profissional na área de 

formação. 

Atestado da empresa onde realizou a 

atividade. 
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Atividade de monitoria. Atestado de participação assinado pelo 

professor responsável. 

 

 

 

9.2.3 Tutoria: 
 

O segundo módulo é caracterizado pelo estágio e pelo acompanhamento 

dos alunos em sua inserção no mundo do trabalho, de acordo com suas 

características, desejos e oportunidades. 

Junto ao estágio ocorre a tutoria que se inicia no primeiro módulo (segundo 

o planejamento presente no plano de aulas). 

A tutoria acontecerá em dois momentos: 

Primeiro módulo - Durante o ingresso e a permanência do estudante no 

curso; 

Segundo módulo - Durante a colocação e pós-colocação do estudante no 

posto de trabalho. 

No primeiro momento, a tutoria tem o objetivo será favorecer ações de 

socialização, criar um ambiente de relacionamento e vinculação no qual os 

alunos tenham atividades que proporcionem aconchego e desenvolvimento. 

Para isso, essa etapa será desenvolvida pelos tutores considerando cada aluno 

como único, dotado de expectativas, cultura, voz e necessidades diferenciadas. 

O acolhimento qualificará o primeiro contato com os alunos, transformando-o 

num momento de generosidade, atenção e humanidade no qual os alunos 

serão ouvidos e acolhidos estabelecendo as interações, a vida comunitária e a 

riqueza das trocas e das relações. 
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 O segundo momento objetivará dar suporte para o desenvolvimento e 

manutenção do trabalho, mediando as demandas vindas do estudante-

trabalhador e empregador. Tudo que ocorrer no processo será registrado pelo 

tutor e pela equipe de apoio em documento próprio para este fim. Os 

estudantes também registrarão uma avaliação do processo, elaborada por uma 

equipe de apoio. 

A tutoria é uma ação do projeto que oferece aos estudantes a oportunidade 

de discussão e orientação sobre problemas ou dúvidas surgidas durante sua 

vivência escolar e decorrente dela. O objetivo é oferecer condições para um 

processo de formação segundo a construção de uma proposta mais 

humanizada de relação com o estudante. Além disso, a tutoria visa 

primordialmente a inserção e permanência dos alunos no mundo do trabalho. 

Cada participante terá um tutor que o auxiliará em as suas demandas relativas 

às questões técnicas, operacionais e psicossociais. 

A condução da tutoria será desempenhada pelo tutor que será escolhido 

segundo perfil específico para acompanhar e viabilizar a permanência do aluno 

no curso e no estágio, descrevemos a seguir algumas características gerais e 

que fundamentam o trabalho do tutor. 

1. Fazer o acolhimento, a orientação e dar retaguarda de apoio aos alunos 

- ambientação e orientações, acolhimento dos tutorados, formação de 

vínculos e relacionamento interpessoal, história de vida e suporte 

familiar. 

2. Realizar debates sobre/no/com o universo do mundo do trabalho para 

favorecer a interação e a produção de significados cognitivos e afetivos 

através do diálogo na convivência no âmbito da tutoria. 
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A saída para o mundo do trabalho poderá ser realizada de duas 

maneiras: 

A) estágio em empresas 

 O estágio estará submetido às normas vigentes da ESTES/UFU, nesse 

caso o tutor tem como atividades específicas à essa modalidade: 

1. Participar dos programas de estágio nas empresas. O aluno será 

acompanhado pelo seu tutor que, neste caso, será supervisor de 

estágio. 

2. Auxiliar junto às coordenações nas articulações com empresas, de 

modo a ampliar a oportunidade de estágios e, posteriormente, as 

chances de contratação dos alunos. 

B) Empreendedorismo e/ou autogestão 

 Dependendo da vocação do aluno, este poderá optar por se tornar um 

prestador de serviços autônomos. Neste caso, o seu tutor irá acompanhá-lo e 

supervisionar as atividades desenvolvidas e também o auxiliará nas suas 

dificuldades técnicas e operacionais. Para isso, serão incluídos encontros 

regulares para acompanhamento do progresso no seu negócio. Nesses 

encontros os tutores debaterão as dificuldades técnicas, operacionais e sociais, 

quando cabível com o objetivo de que os alunos encaminhem ações exitosas 

nos negócios que projetaram. 

Caberá ao tutor auxiliar os alunos nas métricas e cronogramas para as 

atividades de gestão e operação do negócio do aluno em curso. Essas ações 

serão registradas em documentos internos para relatório final do mesmo. 
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O tutor poderá solicitar auxílio dos docentes participantes do projeto em 

ações pontuais para atender demandas específicas dos alunos durante a 

tutoria. 

 

 

 

 
 

 
10. DIRETRIZES GERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO 

METODOLÓGICO DE ENSINO 

 
Para o desenvolvimento metodológico de ensino, é levada em 

consideração a articulação intrínseca do ensino com a pesquisa e com a 

extensão, por isso, existe nesse projeto uma preocupação com a 

contextualização dos conteúdos a serem ensinados, suas articulações, o rigor 

teórico e as referências.  

Os métodos pedagógicos e as práticas de ensino terão em conta o aluno 

como centro do processo educacional e sujeito ativo de sua própria 

aprendizagem, propondo situações de ensino e de aprendizagem que sejam 

mais eficazes no alcance dos objetivos específicos de cada base tecnológica, 

ou seja, definindo criteriosamente as experiências que o aluno precisa realizar 

para aprender e imprimir sentido à sua formação exercitando habilidades e a 

capacidade de pensar por si mesmo. Dessa forma, as metodologias de ensino 

perpassarão por técnicas de ensino que promovam discussões científicas 

acerca do conteúdo proposto que fundamenta o aprendizado, como: 
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9 Aula expositiva dialogada 

9 Gincanas e dramatizações 

9 Estudo de casos e solução de problemas 

9 Brainstorming 

9 Portfólios 

9 Círculo de estudos 

9 Estudos dirigido em grupo 

9 Júri pedagógico 

9 Dinâmica em grupo.   

Além disso, contará também com aulas práticas demonstrativas em 

laboratório para propiciar aos alunos o experimento das técnicas – aplicação 

prática do conteúdo teórico, bem como com estágios supervisionados e 

atividades complementares, inserindo o aluno no contexto dos processos de 

trabalho e suas relações. 

O curso será realizado em sala de aula (teoria) e ambiente laboratorial 

(práticas), usando recursos didáticos como lousa e pincel, datashow/lousa 

digital, bancadas didáticas, ferramentas e instrumentos necessários para a 

formação em Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão. 

O curso contará com os materiais didático-pedagógicos do acervo da 

Universidade Federal de Uberlândia, bem como, apostilas de estudo 

desenvolvidas pelo corpo docente do curso. 
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11. ATENÇÃO AO ESTUDANTE 

 

Os estudantes contarão com várias ações de apoio de todos envolvidos. Da 

unidade ofertante terá apoio com ações psicossociais e pedagógicas de modo 

a viabilizar a máxima permanência e êxito dos estudantes, do Departamento 

Penitenciário Nacional voltado para a participação e permanência, da 

Secretaria de Estado de Segurança Pública de Minas Gerais (SSP-MG) em 

especial ao acompanhamento dos familiares dos egressos participantes, 

procurando inseri-los no contexto, a fim de fortalecer o sucesso do projeto, da 

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais para verificação de possíveis 

demandas através de atendimento individualizado e da Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica (SETEC) do Ministério da Educação (MEC), o apoio 

institucional na sensibilização relacionada a implementação do projeto e 

possíveis demandas. 
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12. PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

E DO CURSO 

 

12.1 Avaliação da Aprendizagem dos Estudantes: 
 
 

A avaliação é parte do processo ensino/aprendizagem e será de forma 

contínua, cumulativa e evolutiva em direção ao objetivo proposto em 

consonância com a LDB No 9394/96 e enfocando os critérios de avaliação 

norteados pela portaria 120/2009. A avaliação assume um papel diagnosticador 

da aprendizagem e, mediante um feedback, professores e alunos acompanham 

a evolução da aprendizagem, podendo ocorrer por meio de:  

9 Observação sistemática dos alunos nos aspectos cognitivo e afetivo;  

9 Observação do processo de formação (pontualidade, responsabilidade, 

interesse, organização, higiene ambiental, relacionamento 

aluno/professor, relacionamento aluno/paciente, relacionamento 

aluno/aluno, participação, pontualidade dos trabalhos, uso de 

equipamento de proteção, trabalho em equipe e frequência);  

9 Auto avaliação;  

9 Análise das produções individuais e coletivas dos alunos;  

O resultado será expresso em notas de 0 (zero) a 100 (cem), sendo o 

aproveitamento mínimo de 60. 

12.2 Avaliação do Curso: 
 

A avaliação do curso será realziada da sequinte forma: 

Pelos Alunos: Aplicação de questionário de satisfação cujo resultado será 

incluído no relatório final da ação; 
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Pela Equipe executora: Ao final do curso, além dos diários de classe 

contendo detalhamento pormenorizado das ações educativas, será elaborado 

relatório final da ação contendo detalhes da sua execução com os avanços e 

readequações julgadas necessárias. 

Pelo DEPEN: de acordo com os indicadores propostos por esse órgão. 
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13. ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS 

 

O acompanhamento dos alunos em sua inserção no mundo do trabalho 

acontecerá através da tutoria nos dois módulos. No primeiro módulo com o 

objetivo de acolhimento e permanência do estudante no curso, e no segundo 

módulo, com o objetivo de apoiar a inserção do estudante no posto de trabalho. 

Nesse segundo momento o acompanhamento dará suporte para o 

desenvolvimento e manutenção do trabalho, mediando as demandas vindas do 

estudante-trabalhador e empregador e realizar debates sobre/no/com o 

universo do mundo do trabalho para favorecer a interação e a produção de 

significados cognitivos e afetivos através do diálogo na convivência no âmbito 

da tutoria. 

Ao final do curso, o egresso ainda contará com o apoio da Secretaria de 

Estado de Segurança Pública de Minas Gerais (SSP-MG) para acompanhar os 

egressos participantes e seus familiares, procurando inseri-los no contexto, a 

fim de fortalecer o sucesso do projeto.  
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14. INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E BIBLIOTECA 

 

14.1 Laboratórios e Equipamentos da Universidade Federal de 
Uberlândia 

 
Laboratórios – Além dos laboratórios e equipamentos da ESTES/UFU, 

outros laboratórios parceiros, como do Curso de Engenharia Elétrica/UFU, 

entre outros localizados nos Campi Santa Mônica e Umuarama, poderão 

ser utilizados para aulas práticas.  

14.2 Acervo Bibliográfico  
 

A Universidade Federal de Uberlândia possui biblioteca com acervo 

bibliográfico suficiente para dar suporte ao Curso Eletricista Instalador 

Predial de Baixa Tensão. 
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15. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

A equipe poderá contar com quadro dos técnicos administrativos e 

docentes da Universidade Federal de Uberlândia, de acordo com normas 

estabelecidas na Resolução CD/FNDE No 4 16/03/2012, ou colaboradores 

externos. Todos os profissionais, incluindo, docentes, tutores, coordenador 

de estágio e extensionistas serão selecionados através de edital de 

chamamento conduzido pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade 

Federal de Uberlândia atendendo as normativas locais. 
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16. CERTIFICADOS 

 

Fará jus ao Certificado de Qualificação Profissional em Eletricista Instalador 

Predial de Baixa Tensão do Eixo Tecnológico Controle e Processos Industriais, 

o aluno que concluir o curso com a frequência e aproveitamento mínimos 

exigidos.  

A matriz curricular do curso FIC em Eletricista Instalador Predial de Baixa 

Tensão - inclusão social e produtiva de egressos do sistema prisional, na 

modalidade presencial, está organizada por componentes curriculares em 

regime modular, com carga horária total de 500 horas com três certificações: 

Certificação 1: Empreendedorismo.  

Certificação 2: Informática básica. 

Certificação 3: Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão. 
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17. CASOS OMISSOS 

 

      Os casos omissos serão resolvidos pelos Coordenadores Administrativo e 

Pedagógico do Curso. 
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19. FICHAS DE COMPONENTES CURRICULARES 

 

 

 

 

FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 

CÓDIGO: COMPONENTE CURRICULAR: 

Tutoria (1º módulo/período) 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: 
 
Escola Técnica de Saúde 

SIGLA: 
 

ESTES 

CH TOTAL TEÓRICA: 
 

00h 

CH TOTAL PRÁTICA: 
 

33h 

CH TOTAL: 
 

33h 

 

   OBJETIVOS   

O componente curricular tem como objetivo promover a reflexão dos alunos de modo a facilitar a autonomia, 
auxiliar na detecção prévia de problemas atuando em conjunto com orientadores dos alunos e facilitar a 
integração entre alunos e a comunicação com os professores.  
 

 

   EMENTA   

1. Acolhimento 
2. Ambientação dos alunos e orientações iniciais 
3. Responsabilidades e deveres do tutorado 
4. Formação de vínculos e Relacionamento interpessoal 
5. História de vida e Suporte Familiar 
6. Dinâmica Organizacional 
7. Orientação técnica  
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FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 

CÓDIGO: COMPONENTE CURRICULAR: 

Tópicos em linguagem 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: 
 
Escola Técnica de Saúde 

SIGLA: 
 

ESTES 

CH TOTAL TEÓRICA: 
 

67h 

CH TOTAL PRÁTICA: 
 

0h 

CH TOTAL: 
 

67h 

 

   OBJETIVOS   

O componente curricular tem como objetivo aperfeiçoar competências de leitura e escrita necessárias ao 
uso da linguagem em diferentes situações comunicativas. 
 

 

   EMENTA   

1. Aspectos Normativos da Língua Português  
2. Textualidade: coesão e coerência 
3. Texto e contexto (Cena Enunciativa) 
4. Conhecimentos e competências necessárias à prática de leitura e da escrita 
5. Gêneros textuais e discursivos de diversas esferas da atividade de comunicação 
6. Cena Enunciativa 
7. Intencionalidade Discursiva 
8. Coesão e Coerência 
9. Gêneros Textuais/Discursivos 
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FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 

CÓDIGO: COMPONENTE CURRICULAR: 

Tópicos em Matemática 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: 
 
Escola Técnica de Saúde 

SIGLA: 
 

ESTES 

CH TOTAL TEÓRICA: 
 

67h 

CH TOTAL PRÁTICA: 
 

0h 

CH TOTAL: 
 

67h 

 

   OBJETIVOS   

 
O componente curricular tem como objetivo reforçar os conceitos de matemática básica, partindo do estudo 
dos números inteiros até os números racionais, com o propósito de instrumentalizar o aluno para aplicação 
em problemas de 1º grau que envolvam as razões, proporções, divisões proporcionais, porcentagens e 
operações com decimais. 
 

 
 

   EMENTA   

1. Sistema de numeração 
2. Conjuntos numéricos 
3. Números inteiros, números racionais e números decimais 
4. Razões e proporções  
5. Percentagens e problemas do primeiro grau 
6. Exercícios com exemplos práticos aplicados a área 
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FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 

CÓDIGO: COMPONENTE CURRICULAR: 

Empreendedorismo e Inovação 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: 
 
Escola Técnica de Saúde 

SIGLA: 
 

ESTES 

CH TOTAL TEÓRICA: 
 

67h 

CH TOTAL PRÁTICA: 
 

0h 

CH TOTAL: 
 

67h 

 

   OBJETIVOS   

 
O componente curricular tem como objetivo introduzir os conceitos de empreendedorismo, autogestão e 
negócios, proporcionar ao aluno o conhecimento das características empreendedoras e debater o perfil 
empreendedor, desenvolver a habilidade de identificar oportunidades de negócios e o desenvolvimento de 
planos sustentáveis.  
 
 

 
 

   EMENTA   

1. Conceitos de Empreendedorismo e Empreendedor  
2. Mapa mental 
3. Características, tipos e habilidades do empreendedor  
4. Empreendedorismo: perspectiva do empreendedorismo contemplando a criação do negócio, 

financiamento gerenciamento, expansão e encerramento do mesmo 
5. O perfil do empreendedor de sucesso  
6. Produtos e serviços: conceitos de despesas, custos e preço;   
7. A oferta de trabalho e a iniciativa empreendedorista 
8. Inovação: conceitos a produto, processo e organização relacionando o tema à estratégia e ao 

desempenho de mercados 
9. Ferramentas úteis ao empreendedor (concorrência, preço, marketing e administração estratégica) 
10. Oportunidade de negócios, criatividade e visão empreendedora;   
11. Órgãos e instituições de apoio à geração de empreendimentos;   
12. Elaboração de planos de negócios. 
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FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 

CÓDIGO: COMPONENTE CURRICULAR: 

Tópicos em saúde e esporte 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: 
 
Escola Técnica de Saúde 

SIGLA: 
 

ESTES 

CH TOTAL TEÓRICA: 
 

4h 

CH TOTAL PRÁTICA: 
 

29h 

CH TOTAL: 
 

33h 

 

   OBJETIVOS   
 

O componente curricular tem como objetivo conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e adotando 
hábitos saudáveis como um dos princípios básicos de qualidade de vida, agindo com responsabilidade em 
relação a sua saúde e a saúde coletiva. A educação do corpo em movimento dever  propiciar ao educando 
uma tomada de consciência e domínio de seu corpo, a partir daí, contribuir para o desenvolvimento de suas 
potencialidades de aprendizagem. Reconhecer o ser humano como parte integrante da natureza e entender 
que o cuidado com o meio ambiente é responsabilidade do ser humano que nele habita. 
 

 
 

   EMENTA   

 
1. Noções sobre saúde, ambiente e trabalho 
2. Noções básicas de higiene pessoal 
3. Princípios básicos de qualidade de vida 
4. Doenças relacionadas ao sedentarismo 
5. Questões referentes à ergonomia e doenças do trabalho 
6. Doenças infectocontagiosas e sexualmente transmissíveis  
7. Práticas alimentares e de exercício fisco 
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8. Cuidados com o corpo e a saúde 
9. Informações sobre cuidados com a saúde preventiva como vacinas, nutrição, primeiros socorros 
10. Importância da prática regular de exercícios físicos. 
11. Noções de uso sustentável de recursos como água e energia.  
12. Produção de lixo  
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FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 

CÓDIGO: COMPONENTE CURRICULAR: 

Projeto de vida 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: 
 
Escola Técnica de Saúde 

SIGLA: 
 

ESTES 

CH TOTAL TEÓRICA: 
 

0h 

CH TOTAL PRÁTICA: 
 

33h 

CH TOTAL: 
 

33h 

 

   OBJETIVOS   

 
O componente curricular tem como objetivo promover reflexão dos alunos de modo a facilitar a autonomia, 
auxiliar na detecção prévia de problemas atuando em conjunto com orientadores dos alunos, facilitar a 
integração entre alunos e a comunicação com os professores, identificar os conhecimentos e habilidades 
previamente adquiridas, resgatar história de vida e realizar a orientação profissional. 
 
 

 
 

   EMENTA   

1. Acolhimento 
2. Projeto de Vida (experiências, sucessos e insucessos, origens, família e sonhos) 
3. Identificação de saberes e habilidades prévias 
4. Portfólio 
5. Orientação profissional 
6. Visão de Mundo 
7. Trabalho, emprego e empregabilidade 
8. Comunicação, elaboração e aceitação de críticas 
9. Convívio social, respeito e educação 
10. Elaboração de currículo.  
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BOCK, A. M. B, AGUIAR, W. M. J. A escolha profissional em questão. Casa do Psicólogo. São Paulo: 
1995.  
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FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 

CÓDIGO: COMPONENTE CURRICULAR: 

Informática 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: 
 
Escola Técnica de Saúde 

SIGLA: 
 

ESTES 

CH TOTAL TEÓRICA: 
 

04h 

CH TOTAL PRÁTICA: 
 

29h 

CH TOTAL: 
 

33h 

 

   OBJETIVOS   

 
O componente curricular tem como objetivo identificar os componentes básicos de um computador, iniciar o 
aluno no uso dos recursos da informática, capacitar o usuário a utilizar os recursos de edição de texto, 
iinicializar e/ou aperfeiçoar o aluno na utilização dos recursos disponíveis na Internet. 
 

 
 

   EMENTA   

1. Evolução da informática.  
2. Componentes de um sistema computacional.  
3. Componentes básicos de hardware.  
4. Processadores eletrônicos de texto.  
5. Formatação e impressão de documentos de texto.  
6. Planilhas eletrônicas.  
7. Formatação e impressão de planilhas eletrônicas.  
8. Softwares para apresentações eletrônicas.  
9. Serviços e principais ferramentas de acesso à Internet. 
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Elsevier, Editora Campus, 2004. 424p. 
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FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 

CÓDIGO: COMPONENTE CURRICULAR: 

Ética, Cidadania e Direito do trabalho 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: 
 
Escola Técnica de Saúde 

SIGLA: 
 

ESTES 

CH TOTAL TEÓRICA: 
 

15h 

CH TOTAL PRÁTICA: 
 

00h 

CH TOTAL: 
 

15h 

 

   OBJETIVOS   

 
O componente curricular tem como objetivo contextualizar noções e princípios de ética, cidadania e direito do 
trabalho de modo a preparar o aluno para uma atuação profissional e política consciente. 
 

 
 

   EMENTA   

1. Noções de ética; 
2. Ética e sociedade; 
3. Declaração Universal dos Direitos Humanos – OIT e Relações de Trabalho; 
4. Princípios do Direito do Trabalho, do Direito Individual e do Coletivo  
5. Cidadania no Brasil (Direitos civis, políticos e sociais) 
6. Educação das Relações Étnico-raciais e Histórias e Culturas Afro-Brasileira, Africana e Indígena 
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 ELIN, E.; HERSHBERG, E. Construindo a democracia: direitos humanos, cidadania e sociedade na 
América Latina. São Paulo: Edusp, 2006. 334 p. (Direitos Humanos; v. 1). 
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PINSKY, J. (Org.). História da Cidadania. 5.ed. São Paulo: Contexto, 2010. 
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 VALLS, A.L. M. O que é ética. Coleção Primeiros Passos, 3. ed., São Paulo: Brasiliense, 1989. 
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FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 

CÓDIGO: COMPONENTE CURRICULAR: 

Eletricidade Básica 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: 
 
Escola Técnica de Saúde 

SIGLA: 
 

ESTES 

CH TOTAL TEÓRICA: 
 

04h 

CH TOTAL PRÁTICA: 
 

16h 

CH TOTAL: 
 

20h 

 

   OBJETIVOS   

 
O componente curricular tem como objetivo conceituar as principais grandezas elétricas e conhecer as suas 
unidades, fazendo a devida relação entre as mesmas; aplicar as leis da eletricidade visando às instalações 
elétricas; estudar os circuitos: série, paralelo e misto visando à análise de circuitos elétricos; utilizar 
instrumentos de medição de grandezas elétricas na instalação e manutenção básicas de computadores; 
conceituar o magnetismo e suas leis; apresentar os transformadores e iintroduzir os conceitos de corrente 
alternada e fator de potência 
 

 
 

   EMENTA   

1. Conceitos básicos de eletricidade 
2. Resistores 
3. Circuitos elétricos em corrente contínua 
4. Capacitores 
5. Conceitos básicos de magnetismo 
6. Introdução à tensão alternada 
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FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 

CÓDIGO: COMPONENTE CURRICULAR: 

Eletrotécnica Básica 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: 
 
Escola Técnica de Saúde 

SIGLA: 
 

ESTES 

CH TOTAL TEÓRICA: 
 

04h 

CH TOTAL PRÁTICA: 
 

16h 

CH TOTAL: 
 

20h 

 

   OBJETIVOS   

 
O componente curricular tem como objetivo conhecer noções de transformadores elétricos, máquinas 
elétricas, controle de máquinas elétricas (comandos e acionamentos) e dispositivos de proteção. 
 

 
 

   EMENTA   

1. O Transformador Elétrico 
2. Máquinas elétricas 
3. Comandos elétricos 
4. Acionamentos de motores elétricos 
5. Dispositivos de proteções; 
6. Quadros de comandos de motores elétricos; 
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FITZGERALD, A.E.; Kingsley, C.; Umans, S. Máquinas elétricas – com introdução à eletrônica de 
potência, Bookman, 2006. 
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FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 

CÓDIGO: COMPONENTE CURRICULAR: 

Medidas Elétricas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: 
 
Escola Técnica de Saúde 

SIGLA: 
 

ESTES 

CH TOTAL TEÓRICA: 
 

04h 

CH TOTAL PRÁTICA: 
 

16h 

CH TOTAL: 
 

20h 

 

   OBJETIVOS   

 
O componente curricular tem como objetivo conhecer os conceitos fundamentais sobre padrão e medidas, 
noções de instrumentos de medidas, instrumentos de medidas elétricas e utilização correta de aparelhos de 
medidas elétricas. 
 

 
 

   EMENTA   

1. Conceitos fundamentais sobre medida  
2. Conceitos fundamentais sobre instrumentos de medidas 
3. Aparelhos de medidas elétricas 
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CAVALIN, G.; CERVELIN, S. Instalações elétricas prediais: teoria e prática.  Curitiba: Base Editorial, 
2010. 552 p.   
CAVALIN, G.; CERVELIN, S. Instalações elétricas prediais: conforme norma  NBR 5410:2004. 21. 
ed. rev. e atual. São Paulo: Érica, 2011.   
CREDER, H. Manual do instalador eletricista. 2. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 
c2004. 213 p. 
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São Paulo: Érica, 2011.    
WOLSKI, Belmiro. Circuitos e medidas elétricas. Curitiba, PR: Base Editorial,  2010. 176 p. (Educação 
Profissional Ensino Médio Técnico).  
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FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 

CÓDIGO: COMPONENTE CURRICULAR: 

Saúde e Segurança do Trabalho 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: 
 
Escola Técnica de Saúde 

SIGLA: 
 

ESTES 

CH TOTAL TEÓRICA: 
 

04h 

CH TOTAL PRÁTICA: 
 

06h 

CH TOTAL: 
 

10h 

 

   OBJETIVOS   

 
O componente curricular tem como objetivo conhecer os conceitos de segurança do trabalho, acidentes, 
prevenção, riscos ambientais e profissionais, e equipamentos de proteção individual  
 

 
 

   EMENTA   

1. Introdução a segurança do trabalho  
2. NR-10 
3. Segurança do trabalho em eletricidade 
4. Equipamentos de proteção individual (EPI) 
5. Acidentes, prevenção, riscos ambientais e profissionais 
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FILHO, A. N.; FILHO, B. Segurança do trabalho & Gestão ambiental. Ed. LTC. ed.3.  
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Janeiro: LTC, v. I, 2014.  
NR-10/2004: Norma Regulamentadora 10.        ç            çõ        v ç                  . 
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego. 
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SANTOS, A.M.A. et.al. Introdução à Higiene Ocupacional. São Paulo: FUNDACENTRO, 
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FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 

CÓDIGO: COMPONENTE CURRICULAR: 

Instalações Elétricas em Baixa Tensão 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: 
 
Escola Técnica de Saúde 

SIGLA: 
 

ESTES 

CH TOTAL TEÓRICA: 
 

08h 

CH TOTAL PRÁTICA: 
 

22h 

CH TOTAL: 
 

30h 

 

   OBJETIVOS   

 
O componente curricular tem como objetivo conhecer os conceitos de instalações elétricas de baixa tensão 
residenciais, utilizando normas técnicas da ABNT e as normas regulamentadora da concessionária local para 
à elaboração de desenhos e projetos.  
 

 
 

   EMENTA   

1. Sistema elétrico: concepção geral 
2. Normas Brasileiras sobre instalações elétricas de baixa tensão 
3. Condutores elétricos 
4. Eletrodutos  
5. Dispositivos de comandos e proteção das instalações elétricas 
6. Choque elétrico 
7. Aterramento elétrico 
8. Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, NBR 5419 / ABNT 
9. Projeto elétrico  
10. Normas reguladoras do setor elétrico local 
11. Instalação de infraestrutura de rede de telefonia e dados 
12. Instalação de sistema de antena coletiva 
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CREDER, H. Manual do instalador eletricista. 2. ed. Rio de Janeiro: Livros  Técnicos e Científicos, 
c2004. 213 p.  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         CREDER, Hélio. Instalações elétricas. 15. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.   

CAVALIN, G.; CERVELIN, S. Instalações Elétricas Prediais. 13ª. Edição Revisada. Editora LTC. Rio de 
Janeiro. 2005.  
LIMA FILHO, Domingos Leite. Projetos de instalações elétricas prediais. 10. ed.  São Paulo: Érica, 
2006.  
MAMEDE FILHO, J. Instalações Elétricas Industriais. 6ª. Edição. Editora LTC. Rio de Janeiro. 2001. 
NISKIER, J. Manual de instalações elétricas. Rio de Janeiro: LTC, 2005.  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FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 

CÓDIGO: COMPONENTE CURRICULAR: 

       Noções de Desenho Técnico para Projetos Elétricos 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: 
 
Escola Técnica de Saúde 

SIGLA: 
 

ESTES 

CH TOTAL TEÓRICA: 
 

0h 

CH TOTAL PRÁTICA: 
 

10h 

CH TOTAL: 
 

10h 

 

   OBJETIVOS   

 
O componente curricular tem como objetivo conhecer as técnicas de representação gráfica, interpretar 
a leitura de plantas no campo das engenharias e arquiteturas e desenvolver a leitura e interpretação 
de projetos elétricos. 

 
 

 
 

   EMENTA   

 
1. Instrumentos e materiais 
2. Dimensionamento e escalas 
3. Convenções e símbolos 
4. Projeto arquitetônico completo 
5. Projetos complementares 
6. Folhas de desenhos 
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 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6492: representação de projetos de 
arquitetura. Rio de Janeiro, 1999 
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FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 

CÓDIGO: COMPONENTE CURRICULAR: 

Tutoria (2º módulo/período) 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: 
 
Escola Técnica de Saúde 

SIGLA: 
 

ESTES 

CH TOTAL TEÓRICA: 
 

0h 

CH TOTAL PRÁTICA: 
 

33h 

CH TOTAL: 
 

33h 

 

   OBJETIVOS   

O componente curricular tem como objetivo promover a reflexão dos alunos de modo a facilitar a autonomia, 
auxiliar na detecção prévia de problemas atuando em conjunto com orientadores dos alunos e facilitar a 
integração entre alunos e a comunicação com os professores.  
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1. Ambientação dos alunos 
2. Responsabilidades e deveres do tutorado 
3. Formação de vínculos e Relacionamento interpessoal 
4. História de vida e Suporte Familiar 
5. Dinâmica Organizacional 
6. Orientação técnica  
7. Apoio no estágio e na inserção profissional do aluno 
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