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PLANO DE ENSINO 

 
CURSO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO 

SUBSEQUENTE  EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 

 

Componente Curricular: Instrumentação e Processos Industriais 

Carga Horária: 60 h      Período Letivo: 2018-2 Professor: Giovani Pasetti 

 

1. Ementa  

Estudo dos Principais Processos Industriais. Diagramas de Instrumentação; Conceitos Básicos 

Sobre Sistemas de Medição: Transdutores, Tipos de Sinais; Características dos Instrumentos de 

Medida: Ganho, Faixa de Indicação, Faixa de Medição, Alcance, Exatidão, Precisão, 

Repetibilidade, Zona Morta, Tempo Morto, Resolução, Sensibilidade, Linearidade, Histerese; 

Noção de Calibração; Introdução ao Condicionamento de Sinais; Instrumentos de Medição de 

Temperatura; Instrumentos de Medição de Pressão; Instrumentos de Medição de Nível; 

Instrumentos de Medição de Vazão; Outros Instrumentos de Medição: Encoder, pHmetro, Sensor 

Capacitivo, Indutivo, Óptico, Ultrassônico; Válvulas como Atuadores. 

 

2. Justificativa do Componente Curricular 

Nesta componente curricular são abordados os instrumentos utilizados para a medição e controle 

das principais grandezas físicas presentes em processos industriais, com o propósito de 

proporcionar ao técnico em automação a competência de operacionalizar e automatizar as plantas 

industriais. Nessas plantas industriais são modeladas malhas de controle no qual a instrumentação é 

de fundamental importância para o controle de processos. 

 

3. Objetivos  

3.1 Objetivo Geral 

Estudar as tecnologias, instrumentos e as técnicas de controle empregados nos processos industriais 

de automação. 

  

3.2 Objetivos Específicos 

● Identificar os tipos de respostas dos sistemas; 
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● Conhecer os tipos básicos de controle e sintonias de malhas; 

● Conhecer os instrumentos de medidas básicos e os tipos de sinais padronizados; 

● Compreender e elaborar diagramas de instrumentação industrial; 

● Especificar os principais sensores e transdutores empregados em automação; 

● Compreender circuitos para o condicionamento das grandezas físicas; 

● Identificar as variáveis de um processo automatizado e relacioná-las com os sinais elétricos 

produzidos pelos sensores; 

● Analisar os principais tipos de atuadores utilizados em plantas industriais. 

 

4. Conteúdo Programático: 

Módulo 1 (16h/a) 

Apresentação da disciplina e do plano de ensino - 1h/a (06/08/18) 

Introdução a Instrumentação e Processos Industriais - 1h/a (06/08/18) 

Conceitos Básicos - 4h/a (06/08/18) 

Transmissores e receptores - 4h/a (13/08/18) 

Sensores Industriais - 2h/a (20/08/18) 

Prova 1 - 4h/a (27/08/18) 

 

Módulo 2 (28h/a) 

Medição de pressão - 8h/a (03/09/18) 

Medição de nível - 8h/a (17/09/18) 

Medição de temperatura - 8h/a (01/10/18) 

Prova 2 - 4h/a (22/10/18) 

 

Módulo 3 (28h/a) 

Medição de vazão - 8h/a (29/10/18) 

Válvulas de atuação e controle - 4h/a (12/11/18) 

Simbologia e Identificação - 4h/a (19/11/18) 

Prova 3 - 4h/a (26/11/18) 

Recuperação - 4h/a (03/12/18) 

Prova Recuperação - 4h/a (10/12/18) 

 

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

A disciplina será conduzida sob o enfoque da construção do conhecimento, do processo de ensino-

aprendizagem, orientando o desenvolvimento do saber acadêmico a partir de seus próprios valores e 

noções da realidade. Para tanto, durante a condução da disciplina, serão utilizadas algumas 

ferramentas metodológicas capazes de atender a estes pressupostos, tais como: exposição dialogada 

de conteúdo, resolução de exercícios e exemplos práticos para melhor motivação e fixação do 

conteúdo aprendido. 

 

6. Procedimentos de Avaliação 

- Avaliação da disciplina 

Como instrumento de avaliação do processo ensino-aprendizagem serão consideradas 3 avaliações: 

- Prova Teórica 1 - Valor de 33,3% da nota final 

- Prova Teórica 2 - Valor de 33,3% da nota final 

- Prova Teórica 3 - Valor de 33,3% da nota final 

 

- 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 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 
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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, 

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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