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PLANO DE ENSINO 

 
CURSO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO 

EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 

Componente Curricular: Acionamentos Hidráulicos e Pneumáticos 

Carga Horária: 67h              Período Letivo: 2018                        Turma:   EMITAI2017 

Professor: Giovani Pasetti 

 

1. Ementa  

Fundamentos de Pneumática e Hidráulica: Conceitos Básicos, Simbologia, Produção e 

Distribuição de Fluidos Pressurizados; Componentes Pneumáticos e Hidráulicos: Válvulas, 

Atuadores, Ferramentas Pneumáticas e Hidráulicas, Filtros e Reservatórios; Eletropneumática; 

Eletrohidráulica; Projetos Pneumáticos e Hidráulicos: Fluxograma, Circuito Pneumático e 

Hidráulico, Diagrama Trajeto Passo. 

 

2. Justificativa do Componente Curricular 

A disciplina tem como objetivo mostrar os princípios básicos dos acionamentos hidráulicos e 

pneumáticos visualizando o processo mais voltado para atividades da área de Automação 

Industrial. A disciplina também possibilita o envolvimento dos estudantes em todas as etapas da 

metodologia de desenvolvimento de um projeto. 

 

3. Objetivos  

 

3.1 Objetivo Geral 

Repassar noções básicas sobre acionamentos Hidráulicos e Pneumáticos desenvolvendo o 

conhecimento e o desenvolvimento de técnicas para que possa prosseguir com embasamento nos 

estudos. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

• Propiciar o desenvolvimento de competências de busca de informações integrando diversas áreas 

de estudo; 
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• Possibilitar ao estudante o conhecimento necessário para que possa participar de projetos 

técnicos em automação industrial; 

• Fornecer aos estudantes o conhecimento teórico e prático das diversas atividades da área de 

automação industrial; 

• Capacitar os alunos para exercer poder de decisão sobre o processo mais indicado para 

atividades da área de automação industrial. 

 

4. Conteúdo Programático: 

 

1º TRIMESTRE – 05/02 – 11/05 - 28 aulas 

Apresentação da disciplina e do plano de ensino - 1h/a (08/02/18) 

Fundamentos de Pneumática e Hidráulica: Conceitos Básicos - 1h/a (08/02/18) 

Pneumática: Vantagens e Desvantagens do Ar Comprimido - 2h/a (15/02/18) 

Propriedades Físicas do Ar, Força e Pressão, Lei Física dos Gases - 2h/a (22/02/18) 

Produção do ar comprimido - 2h/a (01/03/18) 

Distribuição do Ar comprimido, Tratamento do Ar comprimido - 2h/a (08/03/18) 

Atuadores Pneumáticos lineares e rotativos, cálculo de atuadores lineares - 4h/a (15/03/18) 

Válvulas: direcionais, bloqueio, pressão, fluxo, vazão, fechamento. Simbologias. - 4h/a (29/03/18) 

Circuitos Pneumáticos - 4h/a (12/04/18) 

Prova 1 - 2h/a (26/04/18) 

Revisão da Matéria - 2h/a (03/05/18) 

Prova de recuperação - 2h/a (10/05/18) 

  

2º TRIMESTRE – 14/05 – 31/08 – 26 aulas 

Introdução ao FluidSIM Pneumática - 4h/a (17/05/18) 

Prática de laboratório utilizando FluidSIM - 4h/a (07/06/18) 

Desenvolvimento de Exercícios Pneumáticos no FluidSIM - 4h/a (21/06/18) 

Diagrama lógico, Fluxograma, Diagrama Trajeto Passo - 4h/a (05/07/18) 

Desenvolvimento de Projetos Pneumáticos no FluidSIM - 4h/a (02/08/18) 

Prova 2 - 2h/a (16/08/18) 

Revisão da Matéria - 2h/a (23/08/18) 

Prova de recuperação - 2h/a (30/08/18) 



Instituto Federal Catarinense – Campus Luzerna 
Avenida Vigário Frei João, 550 - Centro. 
89609-000. Luzerna - SC. 
Fone (49) 3523-4300 
www.luzerna.ifc.edu.br 

 
 
 
  

  

3º TRIMESTRE – 03/09 – 07/12 – 26 aulas 

Eletropneumática: Circuitos Eletropneumáticos - 2h/a (06/09/18) 

Prática de laboratório utilizando FluidSIM - 2h/a (13/09/18) 

Desenvolvimento de Exercícios Eletropneumáticos no FluidSIM - 2h/a (20/09/18) 

Desenvolvimento de Projetos Eletropneumáticos no FluidSIM - 4h/a (27/09/18) 

Hidráulica: Conceitos e Aplicações - 2h/a (11/10/18) 

Introdução ao FluidSIM Hidráulica - 2h/a (18/10/18) 

Eletrohidráulica: Circuitos Eletrohidráulicos - 2h/a (25/10/18) 

Prática de laboratório utilizando FluidSIM Hidráulica - 2h/a (01/11/18) 

Aula Prática e Exercícios no laboratório de Eletrohidráulica - 2h/a (08/11/18) 

Prova 3 - 2h/a (22/11/18) 

Revisão da Matéria - 2h/a (29/11/18) 

Prova de recuperação - 2h/a (06/12/18) 

 

* Este cronograma pode sofrer alterações conforme o andamento da disciplina. 

 

5. Procedimentos Metodológicos 

A disciplina será conduzida sob o enfoque da construção do conhecimento, orientado ao 

desenvolvimento do saber a partir de seus próprios valores e noções da realidade, estimulando o 

interesse dos estudantes para a resolução de problemas práticos, resultando nas suas 

implementações em laboratório. 

As ferramentas que se utilizarão são quadro, pincel, apresentação de slides em projetor e todos os 

dispositivos necessários em laboratório para a devida montagem de circuitos pneumáticos, 

hidráulicos, eletrohidráulicos e eletropneumáticos além da simulação dos mesmos. 

 

6. Procedimentos de Avaliação 

- Avaliação da disciplina 

Como instrumentos de avaliação do processo ensino-aprendizagem serão considerados em cada 

trimestre: 

- Prova Teórica - Valor de 50% da nota 
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- Exercícios e/ou trabalhos - Valor de 30% da nota 

- Avaliação Integradora - Valor de 20% da nota 

 

- Avaliação Integradora 

   A Avaliação Integradora será realizada ao final de cada trimestre, contabilizando 20% da 

média trimestral de cada componente curricular. No primeiro e segundo trimestres, a Avaliação 

Integradora consistirá no instrumento avaliativo prova, com questões objetivas envolvendo 

conteúdos de diversos componentes curriculares, favorecendo a contextualização e aplicabilidade 

dos conhecimentos aprendidos em sala de aula. Serão privilegiados, na construção dessas 

questões, os conhecimentos que foram trabalhados de forma integrada ao longo do trimestre. 

 No terceiro trimestre de cada ano letivo, será considerada como Avaliação Integradora a 

apresentação pública do Projeto Integrador, bem como, a versão escrita do mesmo, desenvolvido 

em disciplina própria. A comunidade interna e externa será convidada a participar do evento, tanto 

como espectadores, quanto como avaliadores. 

 Outro objetivo da Avaliação Integradora, especialmente quando realizada no instrumento 

avaliativo prova, é preparar os alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM e para 

outros exames e concursos que desejarem realizar futuramente. 

 O processo seletivo para ingressar no ensino superior mudou na última década e hoje 

favorece muito mais o processo de resolução e análise de situações e problemas cotidianos, em 

detrimento do acúmulo de conteúdos e da memorização de fórmulas sem aplicabilidade. 

 Reforça-se que a Avaliação Integradora também possui o papel de formalizar a integração, 

já realizada em sala de aula, entre as disciplinas que compõem o núcleo básico e o técnico. 

Destaca-se, ainda, que os professores serão incentivados a fazer atividades e avaliações integradas 

dentro dos componentes curriculares, não relegando a integração de conteúdos e conhecimentos 

apenas ao momento privilegiado da Avaliação Integradora ao final de cada trimestre. 

 

- Recuperação paralela 

 É garantido ao aluno atividades de recuperação de estudos, nos componentes curriculares 

em que não atingir rendimento suficiente no decorrer do período letivo. Considera-se aqui, 

rendimento insuficiente, nota abaixo de 7,0 (sete vírgula zero) mensurada através de instrumentos 

avaliativos.  

 A recuperação de estudos encontra amparo legal no art. 24, inciso V, alínea e, da Lei de 
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Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9.394/96: “Obrigatoriedade de estudos de 

recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento 

escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos.” 

 Com efeito, a recuperação visa o aperfeiçoamento da aprendizagem e não apenas do 

alcance da média, ou seja, a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, 

consoante dita o art. 24 da LDB 9.394/96, inciso V, alínea a, ao tratar dos critérios a serem 

observados na verificação do rendimento escolar: “avaliação contínua e cumulativa do 

desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos 

resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais.” 

 A recuperação de conteúdos, bem como a recuperação de avaliação (nota) são 

obrigatórias. A recuperação de conteúdos deverá ser realizada ao longo do ano letivo de forma 

paralela para todos os estudantes que apresentarem fragilidades de aprendizagem. 

 A metodologia de recuperação de notas empregada pelo campus deverá respeitar a 

Resolução 084/2014 do CONSUPER/IFC. Assim, a frequência das reavaliações deverá ser única, 

ao final do trimestre. 

 

- Exame Final – Art. 70 e Art. 71 da RESOLUÇÃO Nº 084 - CONSUPER/2014 

 Considerar-se-á aprovado para o ano seguinte o estudante que tiver frequência igual ou 

superior a 75% (setenta e cinco por cento) considerando a carga horária total do curso e alcançar 

Média Anual igual ou superior a 7,0 (sete vírgula zero) em cada componente curricular. A Média 

Anual (MA) será a média das notas finais de cada trimestre. 

 O estudante que atingir Média Anual (MA) inferior a 7,0 (sete vírgula zero) terá direito à 

recuperação de nota (Exame Final). A recuperação de notas (Exame Final) é uma avaliação 

composta por todo o conteúdo ministrado no ano de cada componente curricular, que tenha sido 

devidamente recuperado em termos de aprendizagem, e tem por objetivo recuperar as notas dos 

estudantes que não obtiveram aproveitamento igual ou superior a 7,0 (sete vírgula zero) em cada 

componente curricular. 

 O aluno em exame será aprovado no componente curricular, quando a Média Final (MF) 

for igual ou superior a 5,0 (cinco vírgula zero), calculada da seguinte forma: 

MF = NE x 0,4 + MA x 0,6, sendo 

MF = MÉDIA FINAL, 

NE = NOTA EXAME, 
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MA = MÉDIA ANUAL. 

 Para o cálculo da média final (MF), leva-se em consideração que a avaliação do 

desempenho do estudante deve ser contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre as eventuais provas 

finais. 

 As recuperações de notas (Exames Finais), arquivadas na Coordenação de Registros 

Acadêmicos, só podem ser revisadas através de solicitação do estudante, em formulário próprio. 
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Coordenadora do Curso - Katielle de Moraes Bilhan 
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