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1 HISTÓRICO  

1.1 Do Instituto Federal de Educação de Pernambuco - IFPE  

A Lei 11.892, publicada em 29/12/2008, criou, no âmbito do Ministério da 

Educação, um novo modelo de instituição de educação profissional e tecnológica. 

Este modelo, dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, criados 

a partir do potencial instalado nos CEFETs, escolas técnicas e agrotécnicas 

federais e escolas vinculadas às universidades federais, gera e fortalece as 

condições estruturais necessárias ao desenvolvimento educacional e 

socioeconômico do Brasil. 

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Pernambuco 

(IFPE) é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, gozando, na 

forma da lei, de autonomia pedagógica, administrativa e financeira, tendo como 

marco referencial de sua história institucional um contínuo processo de evolução, 

que acompanha o processo de desenvolvimento de Pernambuco, da Região 

Nordeste e do Brasil.  

A evolução do IFPE, aliada ao novo contexto regional, apontam para um 

posicionamento estratégico, sua transformação em Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia – IFET. Esta nova forma de organização 

institucional de Instituto representa a visão de futuro do IFPE e se constitui no 

elemento mobilizador da comunidade para o comprometimento com a 

continuidade de seu crescimento institucional necessário para acompanhar o 

perfil atual e futuro do desenvolvimento de Pernambuco e da Região Nordeste. 

Em Pernambuco, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

(IFPE) foi constituído por nove campi, a partir da adesão das antigas Escolas 

Agrotécnicas Federais de Barreiros, Belo Jardim e Vitória de Santo Antão e a 

construção dos campi de Afogados da Ingazeira, Caruaru e Garanhuns, que se 

uniram com as unidades do antigo CEFET-PE de Recife, Ipojuca e Pesqueira 

(MELO apud PDI, 2009), além de uma unidade de Educação a Distância, Diretoria 

Sistêmica vinculada diretamente à Reitoria. Atualmente, abrange uma área total 

de 3.120.000 m2, dos quais 103.668,00 m2 são de área construída, utilizada para 

o desenvolvimento de suas atividades de ensino, pesquisa, extensão, produção, 

desporto, lazer e cultura.  
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O Instituto tem a missão de promover a justiça social, a equidade, o 

desenvolvimento sustentável com vistas à inclusão social, assim como a busca de 

soluções técnicas e geração de novas tecnologias, respondendo, de forma ágil e 

eficaz, às demandas crescentes por formação profissional, por difusão de 

conhecimentos científicos e de suporte aos arranjos produtivos locais.  

O IFPE representa um dispositivo da sociedade, cuja função é contribuir 

com o desenvolvimento educacional e socioeconômico do conjunto de regiões 

dispostas no território pernambucano, a partir do conhecimento de um público 

historicamente colocado à margem das políticas de formação para o trabalho, da 

pesquisa e da democratização do conhecimento, considerando a comunidade em 

todas as suas representações (PDI, 2009, p. 16). Dispõe de um corpo docente, 

técnico, administrativo e pedagógico qualificado e infraestrutura física que lhe 

possibilitam oferecer um ensino diferenciado e refinado para a sociedade 

pernambucana. Enfim, configura-se como uma importantíssima ferramenta do 

governo federal para promover a ascensão social daqueles que, através do 

conhecimento, buscam uma melhor qualidade de vida. 

As ações desenvolvidas pelo IFPE em seus cursos zelam pela 

indissociabilidade entre os eixos do ensino, da pesquisa e da extensão, como 

se pode verificar no breve histórico a seguir: 

 No ensino, a utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação para 

o desenvolvimento das atividades pedagógicas da Educação a Distância, através 

da utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle para interação com os 

estudantes, tutores e professores através de várias ferramentas baseadas nas 

Tecnologias Educacionais, tais como: Fóruns, Chats, Wikis, Envio e correção de 

Arquivos Online, Questionários Online, Hot Potatoes, entre outros. Além disso, a 

existência do estúdio para realização e gravação de videoaulas e para a 

webconferências com os estudantes em vários polos de apoio presencial. Ainda 

no âmbito do ensino, a Diretoria de Educação a Distância – DEaD tem contado 

com uma equipe multidisciplinar responsável pela elaboração de materiais 

impressos e audiovisuais para os estudantes de todos os cursos oferecidos. É 

possível ainda citar a existência de um programa de capacitação inicial e 

continuada na área de educação a distância, ministrado a todos os tutores, 

professores, coordenadores e demais envolvidos com a realização da EaD no 

IFPE. 
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 No ano de 2012, o IFPE recebeu o caminhão-escola da rede de ofertas de 

cursos técnicos a distância do governo federal, a Rede e-Tec Brasil. Este é 

planejado de modo itinerante para que, ao passar nos polos de apoio presencial 

dos municípios que recebem a EaD do IFPE, os estudantes possam realizar 

práticas e estudos em laboratórios especializados dentro deste caminhão. 

 Além disso, a equipe envolvida com o ensino tem dado contínua 

manutenção, avaliação e atualização dos 03 (três) cursos superiores, do curso de 

especialização lato sensu e dos 04 (quatro) cursos técnicos oferecidos pelo IFPE 

na modalidade de educação a distância. 

 Na pesquisa, o desenvolvimento da Pesquisa no IFPE é conduzido dentro 

de parâmetros compatíveis com a proposta pedagógica do Instituto e dentro de 

uma Visão Verticalizada que integre os níveis de formação profissional médio, 

superior e de pós-graduação, considerando: 

1. A emergência de tecnologias, entendidas no seu sentido lato, que 

promovam o desenvolvimento humano e valorizem os saberes locais e 

planetários e que provoquem impacto no mundo social e produtivo; 

2. O favorecimento de uma relação sustentável da sociedade humana com o 

meio ambiente; 

3. A priorização da integralidade do conhecimento, preservando-se, por um 

lado, a identidade das diversas áreas do conhecimento, e, por outro, o 

diálogo construtivo entre essas áreas; 

4. A visão sistêmica e complexa da dimensão laboral do ser humano e a 

proeminência do trabalho sobre os sistemas econômicos, contemplando o 

fazer, o pensar e o criar; 

5. A abordagem educativa dos conhecimentos construídos, numa perspectiva 

solidária e articulada entre teoria, prática e objetividade; 

6. A democratização da pesquisa na comunidade do IFPE através da geração 

de oportunidade justa e criteriosa e da realização e socialização de 

trabalhos de pesquisa; 

7. Garantir a Indissociabilidade do Ensino, da Pesquisa e da Extensão. 

 Com o intuito de despertar no educando o interesse pela produção do 

conhecimento, a instituição incentiva o desenvolvimento de trabalhos de pesquisa 

científica realizados por estudantes e professores, cabendo à Pró-Reitoria de 
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Pesquisa e Inovação coordenar estas ações, divulgando, periodicamente, os 

editais de pesquisa das agências de fomento, como ação de apoio à 

apresentação de projetos buscando financiamento, assim como cadastrar projetos 

de pesquisa articulados com as linhas dos grupos e com as orientações do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC). 

 No passado, as atividades de pesquisa na instituição eram realizadas por 

alguns núcleos e pesquisadores isolados, porém sem a caracterização oficial 

como Grupos de Pesquisa. Com a Gerência de Ensino, Pesquisa e Pós-

graduação (GEPP), instituída em 31 de março de 2004, através da Portaria nº 

152/2004, com base na resolução nº 07/2004 do Conselho Diretor, a GEPP ficou 

diretamente ligada à Direção Geral e iniciou as ações para a estruturação do 

Programa Institucional de Incentivo à Iniciação Científica, nas modalidades de 

ensino médio e técnico (PIBIC-Júnior) e graduação (PIBIC); o Programa 

Institucional de Apoio à Pesquisa (APQ); as ações para implantação dos cursos 

de pós-graduação (Lato sensu e Stricto sensu); bem como a viabilização frente a 

outras instituições de pesquisa da oferta direcionada de cursos de pós-graduação 

Stricto sensu para os professores. 

 O então CEFET-PE foi cadastrado junto ao Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) como instituição certificadora 

de grupos de pesquisa (julho/2004), o que culminou com o cadastro de 04 grupos 

certificados pelo dirigente de pesquisa da GEPP. Além destes grupos, é 

conhecido que vários professores participam de atividades de pesquisa e pós-

graduação em outras Universidades e Centros de Pesquisa. Com o incentivo dos 

auxílios à pesquisa e das bolsas de Iniciação Científica, houve um maior 

engajamento nestas atividades, bem como o surgimento de Pesquisa Científica e 

Tecnológica em parceria com tais instituições. 

 Atualmente, estão cadastrados 72 Grupos de Pesquisa no CNPq e 

certificados pela Instituição, nas seguintes grandes áreas: Ciências Agrárias (15), 

Ciências Biológicas (04), Ciências da Saúde (03), Ciências Exatas e da Terra 

(08), Ciências Humanas (17), Ciências Sociais Aplicadas (03), Engenharias (18) e 

Linguística, Letras e Artes (04). 

 O percentual orçamentário destinado à pesquisa atende o Programa PIBIC, 

nas modalidades cursos superiores e cursos técnicos, permite o auxílio ao 

pesquisador com bolsas de produtividade em pesquisa. Para atendimento das 
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demandas de pesquisadores, voltadas para participação em eventos científicos, 

há uma fração do orçamento para viabilizar inscrições, passagens e diárias, para 

apresentação de trabalhos resultantes de pesquisas desenvolvidas na instituição 

e cadastradas na Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação (PROPESQ). 

 Com a oficialização da pesquisa, a Instituição passou a ter visibilidade na 

Comunidade Científica. Numa primeira ação, a Fundação de Amparo à Ciência e 

Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE) ofertou 08 bolsas de Iniciação 

Científica (I.C.) júnior, para estudantes do ensino médio. Em situações anteriores, 

devido às ações isoladas, esta modalidade de auxílio já havia sido obtida por 

professores do CEFET-PE. Isto demonstra como o IFPE veio, ao longo do seu 

percurso histórico, transformando-se em um polo importante de Ciência e 

Tecnologia e como as ações desenvolvidas pela PROPESQ e os Departamentos 

de Pesquisa dos diversos campi vêm formalizando e institucionalizando, de modo 

bastante favorável as atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação.   

 Como fruto inicial destas ações, no mês de novembro de 2004, mais um 

contato, ocorrido com a FACEPE, levou à participação de 9 (nove) projetos de 

professores do instituto, com a seleção de novas bolsas PIBIC Júnior, 

concorrendo com a UFPE, UFRPE e UPE. O mais profícuo desta participação 

decorreu da abertura desta concorrência para os estudantes dos cursos técnicos, 

indicando a integração do Ensino de Nível Médio com a Pesquisa, que passa a 

ser vista como um elemento importante para a qualificação destes estudantes. 

 Atualmente, a DEaD conta com 06 (seis) estudantes PIBIC e 03 (três) 

bolsistas de Produtividade de Pesquisa que atuam em projetos de pesquisa 

voltados especificamente para EaD. Além disso, para incentivar a pesquisa na 

DEaD, a direção tem investido na implantação de 03 (três) laboratórios de 

pesquisa especializados para os cursos técnicos e superiores e na criação de 

uma revista eletrônica especializada em temas de educação a distância e suas 

tecnologias. 

 Na extensão, o IFPE pauta sua ação no Plano Nacional de Extensão 

Universitária (PNE), aprovado em 1999 pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão 

das Universidades Públicas Brasileiras, criado em 1987, e que se configura como 

o principal documento sobre a Extensão Universitária Brasileira.  Estas diretrizes 

sinalizam a extensão como um processo educativo, cultural e científico que 

articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável, viabilizando a 
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transformação da sociedade e apontando, também, para a criação de políticas 

institucionais de extensão que respeitem as particularidades locais e 

características regionais, mostrando a necessidade de preservar a relação 

inequívoca e responsável com a sociedade em geral e com a comunidade do 

entorno, em particular, direcionando-as para um maior compromisso com a 

construção da cidadania. 

 Condizente com essa concepção, o IFPE vem buscando desenvolver 

ações que reafirmam seu comprometimento com a transformação da sociedade 

brasileira em direção à construção da cidadania, por meio da justiça, 

solidariedade e democracia. Visando à formação do profissional cidadão e sua 

efetiva interação com a sociedade, a extensão é entendida como prática 

acadêmica que interliga os institutos federais, nas suas atividades de ensino e de 

pesquisa, com as demandas da maioria da população. Isto possibilita essa 

formação e credencia o IFPE, cada vez mais, junto à comunidade, como espaço 

privilegiado de produção do conhecimento e formação para o desenvolvimento da 

sociedade, para a superação das desigualdades sociais existentes, cumprindo 

assim a sua função social. 

 As atividades de Extensão no IFPE seguem o que é preconizado para os 

institutos federais em documento validado por representantes do Fórum de 

Diretores de Extensão dos CEFETs – FORDIREX, atualmente denominado 

FORPROEX e das antigas Escolas Agrotécnicas Federais, iniciadas em fevereiro 

de 2008 junto à equipe do SIGA-EPT e visam a:  

a) Propiciar a participação dos servidores nas ações integradas com as 

administrações públicas, em suas várias instâncias, e com as entidades da 

sociedade civil; 

b) Buscar interação sistematizada dos institutos federais com a comunidade 

em geral e com os setores produtivos em particular; 

c) Contribuir para o desenvolvimento da sociedade, buscando nela 

conhecimentos e experiências para a constante avaliação e revitalização 

da Pesquisa e do Ensino;  

d) Integrar o Ensino e a Pesquisa com as demandas da sociedade, buscando 

o comprometimento da comunidade acadêmica com interesses e 

necessidades da vida social em seu sentido amplo, em todos os níveis, 
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estabelecendo mecanismos que inter-relacionem o saber acadêmico as 

demandas, conhecimentos e experiências que são inerentes à 

comunidade; 

e) Incentivar a prática acadêmica que contribua para o desenvolvimento da 

consciência social e política, formando profissionais-cidadãos; 

f) Participar criticamente das propostas que objetivem o desenvolvimento 

regional, econômico, social e cultural. 

 Esta política de extensão no IFPE é implementada pela Pró-Reitoria de 

Extensão (PROEXT) com concepção, diretrizes e princípios, sendo definidas pelo 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e normatizada através de instrumentos 

legais, como estatuto, regimento, instruções normativas e regulamentos. Na 

prática extensionista, a disseminação de conhecimento se dá por meio das 

dimensões da “Extensão”, nas quais as ações são organizadas, considerando que 

estas podem ser implementadas através de programas, projetos (vinculados ou 

não a programas), cursos, eventos ou prestação de serviço definidos a seguir: 

B1  Projetos Tecnológicos: Atividades de pesquisa e/ou desenvolvimento 

em parceria com instituições públicas ou privadas que tenha um caráter 

direto de aplicação na sociedade;  

B2  Serviços Tecnológicos: Consultorias, assessorias, prestações de 

serviços, laudos técnicos com agregado tecnológico para o mundo 

produtivo. Estas atividades devem ter caráter não rotineiro e não devem 

concorrer com o mercado; 

B3  Eventos: Ações de interesse técnico, social, científico, esportivo, 

artístico e cultural, favorecendo a participação da comunidade externa e 

interna. Assim especificados: campanhas de difusão cultural, 

campeonatos, ciclos de estudos, circuitos, colóquios, concertos, conclaves, 

conferências, congressos, conselhos, debates, encontros, espetáculos, 

exibições públicas, exposições, feiras, festivais, fóruns, jornadas, 

lançamentos de publicações e produtos, mesas redonda, mostras, 

olimpíadas, palestras, recitais, semanas de estudos, seminários, 

simpósios, torneios, entre outras manifestações; 

B4  Projetos Sociais: Projetos que agregam um conjunto de ações, 
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técnicas e metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na 

interação com a população e apropriadas por ela, que representam 

soluções para inclusão social, geração de oportunidades e melhoria das 

condições de vida; 

B5  Estágios e Empregos: Compreende todas as atividades de 

prospecção de oportunidades de estágio/emprego e a operacionalização 

administrativa do estágio (encaminhamento, documentação, orientação, 

supervisão e avaliação); 

B6  Cursos de Extensão: Ação pedagógica de caráter teórico e/ou 

prático, com carga horária mínima e com critérios de avaliação definidos, 

de oferta não regular. Podendo ser ofertados nas modalidades presencial, 

semipresencial e a distância; 

B7  Projetos Culturais, Artísticos e Esportivos: Compreende ações 

referentes à elaboração de atividades culturais, artísticas e esportivas; 

B8  Visitas Técnicas e Gerenciais: Interação das áreas educacionais da 

instituição com o mundo do trabalho, com o objetivo de verificar “in loco” o 

ambiente de trabalho, o processo produtivo e de gestão das empresas e 

instituições, bem como a prospecção de oportunidades de estágio e 

emprego; 

B9  Empreendedorismo: Compreende a inserção de conteúdos de 

empreendedorismo nos currículos e promoção de eventos de formação 

empreendedora (workshops, seminários, desafios), a criação de habitats 

de inovação (pré-incubadoras, incubadoras, apoio à implantação de 

parques tecnológicos) e a institucionalização das empresas juniores; 

B10  Conselhos e Fóruns: Participação dos institutos federais em espaços 

organizados para participação e interface com a sociedade; 

B11  Egressos: Constitui-se no conjunto de ações implementadas que 

visam ao apoio ao egresso, identificação de cenários junto ao mundo 

produtivo e retroalimentação das informações obtidas para a adequação do 

processo de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

B12   Relações Internacionais: Tem por finalidade o intercâmbio e a 

cooperação internacionais, como um instrumento para a melhoria do 
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Ensino, da Pesquisa, da Extensão e da Gestão. 

 

No âmbito da Extensão, o desafio da educação inclusiva já é parte das 

preocupações do instituto. As ações do IFPE para a inclusão de estudantes com 

necessidades educacionais especiais consideram não apenas os estudantes com 

deficiência, mas também os estudantes com transtornos globais do 

desenvolvimento, bem como grandes habilidades ou superdotação. Estas ações 

são apoiadas por um programa institucional do Ministério da Educação chamado 

de Programa TEC NEP (Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas 

com Necessidades Educacionais Especiais) no âmbito da Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica (SETEC). 

 O Programa TEC NEP tem como propósito iniciar o processo de 

transformação da realidade atual e justifica-se no sentido de efetivar os direitos 

humanos das pessoas com necessidades especiais, no que diz respeito à 

educação profissional e ao trabalho, além de, no médio e longo prazo, resultar em 

menor dispêndio com programas assistenciais, motivados em razão da histórica 

exclusão social desse segmento da população.  

 O IFPE também tem consciência do seu papel na consolidação de uma 

educação para todos, bem como de avançar na estruturação de uma rede federal 

de ensino preparada para receber estudantes com necessidades educacionais 

especiais e para atender aos princípios definidos na Convenção dos Direitos das 

Pessoas com Deficiência, de 13/12/2006, propostos pela ONU – Organização das 

Nações Unidas. O Brasil foi signatário da referida convenção e ratificou suas 

propostas através do Decreto Legislativo Federal de Nº 186, publicado no Diário 

Oficial da União, em 10/07/2008, tendo envidado esforços na direção de uma 

educação inclusiva. 

 A implantação de NAPNEs – Núcleos de Atendimentos às Pessoas com 

Necessidades Educacionais Especiais é o marco inicial dessa ação, pois tem 

como missão primar pelo cumprimento do que diz o Item 1º, do Artigo 4º, da 

convenção supracitada que visa a proporcionar: 

- O pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e 

autoestima, além do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, 

pelas liberdades fundamentais e pela diversidade humana;  
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- O máximo desenvolvimento possível da personalidade, dos talentos e da 

criatividade das pessoas com deficiência, ou necessidades especiais, 

assim como de suas habilidades físicas e intelectuais; 

- A participação efetiva das pessoas com deficiência em uma sociedade livre. 

 A inclusão de estudantes com necessidades educacionais especiais no 

IFPE exige, por sua vez, em conformidade com a convenção, assegurar que: 

B1  As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema 

educacional geral, sob alegação de deficiência; 

B2  As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino em 

igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que 

vivem; 

B3  As adaptações razoáveis de acordo com as necessidades 

individuais sejam providenciadas; 

B4  As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário, no âmbito 

do sistema de ensino, com vistas a facilitar sua efetiva educação; 

B5  Medidas de apoio individualizadas e efetivas sejam adotadas em 

ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de 

acordo com a meta de inclusão plena. 

Tais medidas, enfim, assegurarão aos estudantes com necessidades 

especiais a possibilidade de desenvolver as competências práticas e sociais 

necessárias, de modo a facilitar sua plena e igual participação no sistema de 

ensino, em todos os seus níveis, e na vida em comunidade. Enfim, o atendimento 

às pessoas com necessidades educacionais especiais, no âmbito deste instituto, 

buscará difundir os pressupostos da inclusão como elemento que permita a 

redução máxima da exclusão destas pessoas, já historicamente observado. 

 Para cumprir a sua função social, o Instituto, além de atuar na formação de 

jovens, busca refletir sobre o seu papel como instituição pública, contribuindo 

diretamente para o processo de transformação e inclusão social e para o 

desenvolvimento de uma política de sustentabilidade.  

 No que tange à questão ambiental, o Instituto entende que as pessoas 

devem ser educadas para potencializar a sensibilidade para as questões no nível 

planetário, para poderem participar de forma efetiva no processo de 
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sustentabilidade. Dessa forma, programas de educação ambiental devem ser 

desenvolvidos em todos os Campi para gerar uma consciência efetiva do planeta 

como um organismo. 

 A presente situação confere ao Instituto a responsabilidade de colaborar 

para a reversão do atual quadro de misérias sociais e problemas de natureza 

produtiva e econômica, através da oferta da Educação Profissional e Tecnológica, 

em diversos níveis, e também através de ações como produtor de conhecimentos 

e como gerador de soluções para as demandas da sociedade em diversas áreas.  

 Assim, o instituto deve buscar a realização de Projetos de Pesquisa 

visando à construção e difusão de Novas Tecnologias e alternativas em produtos 

e serviços. Tudo isso deve funcionar, adicionalmente, como estratégia para 

favorecer a geração de trabalho, a melhoria das condições de empregabilidade e 

o aumento da renda dos trabalhadores rurais e urbanos e de suas famílias, 

sobretudo, através da realização de atividades de extensão e ações comunitárias, 

no sentido de colaborar para o desenvolvimento econômico e para a inclusão 

social. Estas ações tem o efeito de levar para a sociedade os frutos da atividade 

de Ensino e Pesquisa, usando a capacidade do Instituto em resolver problemas e 

demandas da sociedade.  

 Além de todas as ações de extensão já citadas, podem ser citados avanços 

no âmbito da educação inclusiva, com a adesão a alguns programas, como o 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na Modalidade de Jovens e Adultos – o PROEJA, no âmbito do ensino 

presencial. 

A oferta de cursos técnicos da modalidade PROEJA vem contribuir para a 

integração sócio-laboral de um contingente de cidadãos cerceados do direito de 

acesso a uma formação profissional de qualidade, proporcionando aos jovens e 

adultos trabalhadores a possibilidade de inserção no mercado de trabalho, da 

manutenção de seus empregos e do desenvolvimento de seu potencial produtivo 

e resgate de sua autoestima. 

 Com objetivo de contribuir para implementar, fortalecer e apoiar os 

Programas e Projetos de Extensão, foi lançado em 2009 o Programa Institucional 

de Bolsas de Extensão – PIBEX, com a instituição de bolsas modalidade A para 

os cursos de graduação e modalidade B para os cursos técnicos.  
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Em 2011-2012 a DEaD foi contemplada com recursos do PIBEX, tendo 

aprovados 03 (três) projetos nos cursos superiores de Licenciatura em 

Matemática e Geografia e Tecnólogo em Gestão Ambiental. 

 O PIBEX vem consolidar as ações já citadas, que além de influírem na 

formação dos estudantes dos diversos níveis de ensino do IFPE, promovem 

melhorias na qualidade de vida da população beneficiada pelos programas e 

projetos. Desta forma, o IFPE se credencia cada vez mais, junto à sociedade, 

como espaço privilegiado de produção do conhecimento para a superação dos 

nossos problemas sociais, de maneira que se possa cumprir a sua função social.  

1.2 Da Educação a Distância no âmbito dos Cursos Técnicos do IFPE 
 

O IFPE, tendo como referência a Nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9394/96) que enuncia em seu Artigo 80 a inclusão da 

EaD, regulamentada pelo Decreto nº 5.622, de 19/12/2005, se propõe a oferecer 

curso de educação profissional técnica de nível médio a distância, visando, 

inicialmente, a atender a uma demanda reprimida e crescente que não tem 

acesso a cursos presenciais técnicos pelos motivos clássicos: alunos que não 

puderam ter acesso ao ensino técnico, não  haver Instituições de Educação 

Profissional Técnica de nível médio em quantidade suficiente para atendimento da 

demanda, alunos que têm que conciliar trabalho e estudo, questões relativas à 

dificuldades de deslocamento (acessibilidade), tempo, dentre outras razões que 

justificam a implementação de cursos na modalidade a distância. 

A educação presencial nas suas diferentes modalidades e níveis constitui a 

fórmula pedagógica universal no campo da educação e formação em geral. 

Entretanto, essa realidade é impelida a mudar substancialmente com a 

apropriação das tecnologias da informação e comunicação, notadamente no 

mundo da formação superior, profissional e tecnológica, vez que favorece maior 

rapidez de acesso ao conhecimento, acessibilidade, multiplicidade e ampliação de 

oferta, diferencial competitivo, personalização e/ou massificação da formação, 

economia (de tempo, deslocamento e infraestrutura física) entre outros fatores 

que tornaram a Educação a Distância - EaD um sistema eficiente de provimento 

de formação, aprendizagem e colaboração. 
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Desta feita, o IFPE está apto a expandir o acesso à formação e interiorizar, 

pela via da modalidade de Educação a Distância, levando formação necessária 

àqueles indivíduos e profissionais que estão distantes dos grandes centros de 

ensino e/ou que enfrentam limitações no ensino presencial. Tal modalidade deve 

assegurar a concepção, produção, difusão, gestão e avaliação dos projetos e 

programas de EaD sob a responsabilidade de uma equipe multidisciplinar 

representativa das diferentes Áreas do Conhecimento provenientes dos diversos 

Setores/Departamentos e Cursos da Instituição que constitui a Diretoria de 

Educação a Distância. 

O IFPE, ao reconhecer a importância estratégica do uso das Tecnologias da 

Informação e Comunicação como apoio e enriquecimento do ensino presencial e 

da modalidade da Educação a Distância, amparada pela legislação, para 

expansão do ensino, ampliação do acesso e democratização do ensino, vem 

envidando esforços para assumir o desafio e consolidar-se como centro de 

excelência em EaD levando educação onde ela for necessária, inclusive nas 

comunidades privadas do direito de ir e vir.  

 A Educação a Distância, segundo o Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro 

de 2005, que regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional é caracterizada como 

“modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos 

de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 

informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo 

atividades educativas em lugares ou tempos diversos”.  

Em acordo com essa definição, o IFPE, então CEFET – Campus Recife, 

através do Núcleo de Pesquisa em Tecnologias Educacionais e Educação a 

Distância, passou a realizar pesquisas e experimentações em EAD. A partir daí, 

diversas ações foram realizadas no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão.  

 A Educação a Distância (EaD) no IFPE surgiu a partir de uma demanda do 

Governo Federal pela democratização, expansão e interiorização da educação 

como ação prioritária prevista no Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE 

do Ministério da Educação.  

 Em 2006, o então CEFET-PE propôs e submeteu ao MEC a oferta de dois 

cursos superiores na modalidade de Educação a Distância, sendo 01 de 
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licenciatura e outro de tecnologia. Em 17 de outubro de 2007, tiveram início as 

atividades pedagógicas em EaD com os Cursos de Licenciatura em Matemática 

nos polos de Ipojuca e Pesqueira em Pernambuco; Santana do Ipanema em 

Alagoas; e o curso de Tecnologia em Gestão Ambiental nos polos de Ipojuca e 

Pesqueira em Pernambuco; Itabaiana na Paraíba e Dias d’Ávila na Bahia. Nesta 

época, foi criada a Coordenadoria de Tecnologia Educacional e Educação a 

Distância – CEaD.  

 Ainda em 2007, o MEC publica o Edital nº 01, articulado com a Secretaria 

de Educação a Distância e Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

convocando as Instituições Públicas de Ensino a ofertarem cursos técnicos de 

nível médio na modalidade de educação a distância. Atendendo a esta nova 

convocação, a então CEaD, apresenta três propostas de cursos e a antiga Escola 

Agrotécnica Federal de Belo Jardim - EAFBJ, uma. Após algumas solicitações de 

adequação, os cinco projetos pedagógicos de cursos técnicos foram aprovados, 

os quais foram: Manutenção e Suporte em Informática, Manutenção Automotiva e 

Sistemas de Energia Renovável pela CEaD e Informática para Internet pela 

EAFBJ. 

 Com a criação dos Institutos Federais em dezembro de 2008, a CEaD foi 

extinta e dentro do organograma do IFPE foi criada, em março de 2009, a 

Diretoria de Educação a Distância (DEaD) vinculada à estrutura organizacional da 

Pró-reitoria de Ensino. Ainda neste ano, a Comissão de Vestibular lança o edital 

para os cursos superiores e técnicos a distância, reofertando os cursos superiores 

de Licenciatura em Matemática e de Tecnologia em Gestão Ambiental e 

ofertando, pela primeira vez, os cursos técnicos de Manutenção e Suporte em 

Informática para os polos de Belém de Maria, Surubim, Garanhuns e Paudalho; 

Manutenção Automotiva para os polos de Surubim, Garanhuns, Serra Talhada; e 

Sistemas de Energia Renovável para os polos de Recife, Garanhuns e Serra 

Talhada. 

 Em 2009, teve início o curso de Especialização em Gestão Pública, lato 

sensu, nos polos da UAB de Palmares, Ipojuca, Pesqueira, Santa Cruz do 

Capibaribe e Surubim.  

 Em 2010, tiveram início os cursos de Licenciatura em Geografia, nos polos 

de Gravatá, Sertânia; Carpina e Águas Belas e o curso técnico de Informática 

para Internet em Serra Talhada e Caruaru.  
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 Em 2012, a DEaD recebeu a visita in loco do MEC para a avaliação dos 

cursos superiores de Licenciatura em Matemática e Tecnologia em Gestão 

Ambiental. Nesta avaliação, os referidos cursos receberam o conceito 4 (Muito 

Bom) de acordo com o instrumento de avaliação do SINAES. 

 Atualmente, o vestibular dos cursos oferecidos pela DEaD é realizado de 

modo unificado com todos os demais campi do IFPE. São oferecidos os cursos 

superiores de Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Geografia e 

Tecnologia em Gestão Ambiental e os cursos técnicos em Manutenção e Suporte 

em Informática, Informática para Internet, Manutenção Automotiva e Sistemas de 

Energia Renovável, além do curso de Especialização lato sensu em Gestão 

Pública. 

   

2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS  

 

2.1 Justificativa 

A natureza apresenta a energia de formas bastante distintas, dentre as 

quais destacam-se as Energias Renováveis, sendo assim definidas aquelas que 

apresentam uma taxa de reposição mais rápida que o ritmo de sua utilização pelo 

homem. Em última análise, elas estão disponíveis na natureza e possuem 

reposição contínua. Estão incluídas nesta classificação as formas de energia: 

solar, eólica, hidráulica, entre outras.  

Já as fontes de energia não renováveis são aquelas cujo aproveitamento é 

finito ou que, não são repostas na mesma velocidade de sua utilização e tendo 

como exemplos clássicos, entre outros, o petróleo, os gases combustíveis, os 

combustíveis nucleares e o carvão mineral. 

O Decreto nº 4.873, de 11 de novembro de 2003, instituiu o Programa LUZ 

PARA TODOS, destinado a propiciar até o ano 2008, o atendimento em energia 

elétrica à parcela da população do meio rural brasileiro que ainda não tem acesso 

a esse serviço público [www.planalto.gov.br]. O Programa foi coordenado pelo 

Ministério das Minas e Energia – MME e operacionalizado com a participação das 

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás e das empresas que compõem o 

sistema Eletrobrás. 
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 Os recursos previstos no Programa foram destinados exclusivamente para 

promover a eletrificação em domicílios e estabelecimentos localizados no meio 

rural, conforme dispõe o decreto que o instituiu. 

 Está em análise na Comissão de Minas e Energia um Projeto de Lei que 

cria incentivos fiscais para empresas que utilizem Energias Eólica e Solar. Para 

ABEE (Associação Brasileira de Energia Elétrica), a medida pode atrair 

investidores para a área de energias renováveis. 

A Câmara dos Deputados analisa projeto de lei que permite a dedução de 

despesas com aquisição de bens e serviços necessários para utilização de 

Energia Solar e Eólica da base do cálculo do imposto de renda para pessoas 

físicas e jurídicas e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL). De 

acordo com o documento, a dedução será limitada a 5% do lucro operacional da 

pessoa jurídica ou da soma de rendimentos da pessoa física em todos os 

casos. Para a Associação Brasileira de Energia Eólica, qualquer incentivo desse 

tipo é uma boa oportunidade para atrair investimentos no setor: "Qualquer 

redução de custos para energia eólica, solar e biomassa vai sempre ser positiva. 

É uma forma de atrair o investidor para o segmento de energias renováveis", 

comenta o presidente da ABEE, Adão Linhares. 

     O projeto de lei, de autoria do deputado Marcondes Gadelha (PSB-

PB), estava sendo analisado pela Comissão de Minas e Energia, já em período de 

conclusão. Em seguida, seria votado pelas comissões de Finanças e Tributação; 

de Constituição e Justiça; e de Cidadania. (Fonte: Danilo Oliveira, da Agência 

Canal Energia, Expansão 12/06/2007). 

 As empresas e escritórios de consultoria em Pernambuco se concentram 

na capital. A exemplo da CELPE, da CHESF, da Secretaria de Recursos Hidrícos 

e Energéticos, todas elas com o seu deoartamento de Fontes Alternativas de 

Energia desenvolvem estudos sobre o uso da energia limpa considerando-se que 

a ausência de chuva tem deixado em alerta os reservatórios e lagos para a 

produção de energia hidráulica.  

A busca pelo único curso técnico ofertado no Brasil pelo IFPE através do 

Projeto Piloto fez com que o site do Instituto fosse muito visitado, gerando-se uma 

expectativa pela nova oferta. Foram recebidos pelo coordenador do curso mais de 

cem emails, os quais sinalizavam que teríamos uma concentração de candidatos 

na capital pernambucana. 
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O polo de apoio presencial da Escola Técnica Estadual Professor Agamenon 

Magalhães pela sua estrutura física e laboratorial, além da localização geográfica 

foi o escolhido para receber a nova turma do curso mais concorrido pela 

Educação a Distância do IFPE, com cinco candidatos disputando uma vaga das 

50 oferecidas. 

 O mercado de trabalho está aquecendo, tendo em vista que as linhas de 

transmissão são as que mais dificultam a comercialização e escoamento da 

produção de energia. 

 Há geração de energia eólica nos Estados da Bahia, Ceará e Rio Grande 

do Norte, porém ainda não há um bom quantitativo de mão de obra qualificada em 

nível médio técnico para suprir as demandas desse nincho de mercado. 

Diante de tudo que foi exposto, observa-se que a demanda por Fontes 

Renováveis de Energia está em franca expansão, podendo-se dizer que, em 

adição aos problemas provocados pelo aquecimento global, trata-se de uma 

solução energética que se constitui uma realidade presente hoje e para todo o 

sempre. 
 Desta forma, necessita-se que os segmentos de educação técnica 

profissionalizante envidem esforços no sentido de oferecer cursos de qualificação 

para formação de mão de obra destinada a este novo e promissor nicho de 

mercado. 

Assim, o projeto ora proposto, tem oferta oportuna para formação de 

profissionais dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais e regionais, 

visando a levar o desenvolvimento a regiões distantes do IFPE e da periferia do 

grande Recife, possibilitando, no interior, fixar a população e, na periferia, 

capilarizar a atuação do IFPE no grande Recife.  

O Curso Técnico em Sistemas de Energia Renovável teve sua primeira 

entrada em 2009.2, sendo oferecidas 90 (noventa) vagas distribuídas em três 

Polos: Garanhuns, Serra Talhada e Recife, todos em Pernambuco. Nesta primeira 

seleção, inscreveram-se 1313 (um mil trezentos e treze) candidatos sendo 83% 

no Polo Recife, obtendo-se uma concorrência de 36 (trinta e seis) candidatos por 

vaga. Observando-se a demanda através da concorrência dos dados estatístico 

do vestibular no ano de 2009, fornecidos pela comissão de vestibular do IFPE,  

constatou-se a necessidade da reoferta deste curso no Polo Recife. 
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2.2 Objetivos do Curso 

 

Formar profissionais devidamente qualificados com capacidade de aplicar e 

difundir o uso e a exploração dos Recursos Naturais Renováveis e não 

renováveis através da energia gerada com o aproveitamento do sol e dos ventos 

com a devida adequação às exigências de preservação e o menor impacto ao 

meio ambiente. 

    

2.2.1Objetivos Específicos 

 Contribuir para a formação de profissionais qualificados para: 

a) Coordenar atividades de utilização e conservação de energia propondo a 

utilização de uso de fontes alternativas; 

b) Efetuar estudos da viabilidade de utilização de fontes alternativas de 

energia; 

c) Dimensionar sistemas alternativos de energia visando à substituição de 

fontes convencionais de energia por fontes renováveis elencando suas vantagens 

quanto à minimização dos impactos ambientais; 

d) Empreender ações para implantação e gerenciamento de fontes 

alternativas de energia; 

e) Elaborar projetos de Sistemas de Energia Renovável fundamentados na 

legislação ambiental e na sua viabilidade econômica;  

f) Difundir a utilização de Energia Eólica e Solar como solução viável para 

preservação do meio ambiente. 

            

3 REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO 

3.1 Público Alvo 

As vagas ofertadas no Curso Técnico em Sistemas de Energia Renovável 

a distância do IFPE serão destinadas prioritariamente aos egressos do Ensino 

Médio ou equivalente, com idade mínima de 18 (dezoito) anos. 
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3.2 Formas de Acesso 

 O acesso aos Cursos técnicos da Educação a Distância poderá ser 

realizado por meio de: 

I - processo seletivo de caráter classificatório para ingresso no primeiro 

módulo/período do curso, conforme Edital específico. 

II - ingresso extravestibular; 

III - outras formas previstas em lei. 

Será reservado um percentual das vagas nos Cursos Técnicos 

Subsequentes para estudantes que tenham cursado todo o Ensino Médio em 

escola pública em Território Nacional, de acordo com a legislação em vigor. 

Em atendimento ao recente Decreto Presidencial nº 7.824/2012 e a 

Portaria Normativa MEC nº 18/2012, publicados no D.O.U. de 15/10/2012, que 

regulamentam a Lei 12.711/2012, o IFPE readequou as vagas destinadas para 

estudantes egressos da rede pública de ensino, levando-se em conta também a 

renda familiar bruta per capta e os  autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. 

3.2.1 Por Concurso Vestibular 

O exame vestibular para o Curso Técnico em Sistemas de Energia 

Renovável a distância do IFPE – Diretoria de Educação a Distância será aberto 

aos candidatos egressos do Ensino Médio ou equivalente e constará de provas 

referentes aos conteúdos do ensino médio, conforme critérios estabelecidos 

através de edital interno de seleção publicado na imprensa oficial com indicação 

dos requisitos, condições e sistemática do processo, além do número de vagas 

oferecidas, obedecendo a legislação em vigor. 

Os candidatos deverão comprovar domínio de competências nas áreas de 

Língua Portuguesa e Matemática relativas aos conteúdos do Ensino Médio. 

 

3.2.2 Extravestibular 

 Para os cursos técnicos, o ingresso extravestibular poderá ocorrer nos 

casos de: 

I - reintegração nos termos da Organização Acadêmica; 
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II - requerimento de estudantes vinculados a um curso do IFPE ou de outra 

Instituição Pública Federal de Ensino, nas modalidades presencial ou a distância, 

que solicitem transferência para o mesmo curso, nos termos da Organização 

Acadêmica. 

3.2.3 Outras formas previstas em lei, quando for o caso 

Será garantido o ingresso ao Curso Técnico em Sistemas de Energia 

Renovável a distância do IFPE – Diretoria de Educação a Distância aos 

estudantes amparados por legislação especifica (ex-ofício, Servidor Público 

Federal transferido e seus dependentes, bem como membro das Forças Armadas 

transferido e seus dependentes) independentemente do número de vagas e a 

qualquer época do ano. 

 

4 PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO  

De acordo com a Matriz Curricular de Referência para os Cursos de 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio da Rede e-Tec Brasil e o Catálogo 

Nacional dos Cursos Técnicos, o Técnico em Sistemas de Energias Renováveis é 

o profissional com visão sistêmica do papel do controle e processos industriais na 

sociedade que: 

 Aplica seus conhecimentos de forma independente e inovadora, 

acompanhando a evolução de sua profissão; 

 Possui conhecimento de dinâmica organizacional;  

 Atua com ética profissional, sustentabilidade, iniciativa 

empreendedora, responsabilidade socioambiental e domínio do 

saber-fazer, do saber-ser, do saber-saber e do saber-conviver; 

 É crítico e consistente em sua atuação profissional na sociedade; 

 Possui habilidades de comunicação e de trabalho em equipes 

multidisciplinares; 

 Aplica e respeita as normas de proteção e de prevenção ao meio 

ambiente, saúde e segurança no trabalho;  

 Arrisca inovações a partir de um acompanhamento contínuo das 

tendências tecnológicas;  
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 Compreende a realidade e nela interfere de forma ética e 

responsável, no sentido de seu aperfeiçoamento; 

 Pensa o seu fazer e aprende e reformula-se permanentemente;  

 Observa o cenário atual e relaciona-se com o saber existente 

estabelecendo novas interações, na perspectiva de prever e projetar 

o saber futuro;  

 Planeja, executa, instala e mantém projetos de sistemas de energia 

renovável domiciliar, comercial e/ou industrial. 

 

O profissional Técnico em Sistemas de Energia Renovável a distância 

formados pelo Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de 

Pernambuco – IFPE, em atendimento ao perfil proposto pelo MEC conforme 

exposto anteriormente, estarão habilitados para: 

 Colaborar na instalação e manutenção de sistemas de energia 

renovável; 

 Colaborar nos procedimentos de utilização de energias renováveis; 

 Executar instalações elétricas domiciliares e comerciais de sistemas 

de energia renovável; 

 Colaborar na elaboração de projetos de sistemas de energia 

renovável; 

 Executar a instalação e manutenção de sistemas de energia 

renovável; 

 Executar o projeto, a instalação e a manutenção de Sistemas de 

Energia Renovável domiciliar e comercial; 

 Propor e coordenar atividades de utilização e conservação de 

energia enfatizando o uso de fontes alternativas, tais como energia 

eólica e solar; 

 Elaborar projetos de viabilidade da utilização de fontes alternativas 

de energia em substituição das fontes convencionais de energia, 

tendo como motivação a redução do impacto ambiental; 

 Efetuar dimensionamento, instalação e manutenção de sistemas de 

Energia Renovável; 
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 Ser multiplicador da filosofia e rotina de procedimentos de utilização 

de Sistemas de Energia Renovável como solução viável para 

preservação do Meio Ambiente. 

 
 
5 CAMPO DE ATUACÃO PROFISSIONAL 

 
O Técnico em Sistemas de Energia Renovável a distância do IFPE – 

Diretoria de Educação a Distância, poderá atuar em: 

 Empresas públicas e privadas, bem como gerir seu próprio negócio; 

 Empresas que atuam na instalação, manutenção, comercialização e 

utilização de equipamentos e sistemas que utilizam energia 

renovável; 

 Grupos de pesquisa que desenvolvam projetos na área de sistemas 

de energia renovável; 

 Órgãos da administração pública em setores específicos de energia 

renovável. 

5.1 Fundamentação Legal 
 

O Curso Técnico em Sistemas de Energia Renovável a distância do IFPE – 

Diretoria de Educação a Distância, fundamenta-se legalmente quanto aos 

princípios e critérios a serem observados na organização e no planejamento, 

desenvolvimento e avaliação da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 

pelo acervo legal abaixo relacionado: 

5.1.1 Leis 

 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. 

 Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, 
institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras 
providências. 

 Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e 
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 
providências. 

 Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de 
Sinais – Libras e dá outras providências. 
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 Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003 - Altera a Lei no 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a 
obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras 
providências. 

 Lei nº 10.741, de 01 de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do 
Idoso.  

 Constituição Federal da República Federativa do Brasil, 2008.  
 Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no 
currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e 
Cultura Afro-Brasileira e Indígena”.  

 Lei nº 11.741, de 16 de julho de 2008. Altera dispositivos da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, para redimensionar, institucionalizar e integrar as 
ações da educação profissional técnica de nível médio, da educação de 
jovens e adultos e da educação profissional e tecnológica. 

 Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Dispõe sobre o estágio de 
estudantes; altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, e a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; revoga as Leis nº 
6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o 
parágrafo único do art. 82 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o 
art. 6º da Medida Provisória nº 2.164-41, de 24 de agosto de 2001; e dá 
outras providências. 

 Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais 
de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. 

 Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010. Institui o Estatuto da Igualdade 
Racial; altera as Leis nºs 7.716, de 5 de janeiro de 1989, 9.029, de 13 de 
abril de 1995, 7.347, de 24 de julho de 1985, e 10.778, de 24 de novembro 
de 2003.  

5.1.2 Decretos 

 Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004. Regulamenta o § 2º do art. 36 
e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e dá outras 
providências.  

 Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis nos 
10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às 
pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que 
estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 
reduzida, e dá outras providências.  

 Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005. Regulamenta o art. 80 da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional. 
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 Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei no 
10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de 
Sinais – Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000.  

 Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro de 2007. Institui o Sistema Escola 
Técnica Aberta do Brasil – e.Tec Brasil.  

 Decreto nº 7.589, de 26 de outubro de 2011. Institui a Rede e-Tec Brasil 
e revoga o Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro de 2007. 

 Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007. Altera dispositivos dos 
Decretos nos 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, e 5.773, de 9 de maio de 2006, 
que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e 
avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de 
graduação e sequenciais no sistema federal de ensino. 

 Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008. Dispõe sobre o 
atendimento educacional especializado, regulamenta o parágrafo único do 
art. 60 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e acrescenta 
dispositivo ao Decreto no 6.253, de 13 de novembro de 2007. (Revogado 
pelo Decreto nº 7.611/ 2011, mas citado no Parecer CNE/CEB nº 11/2012).  

 Decreto nº 6.872, de 4 de junho de 2009. Aprova o Plano Nacional de 
Promoção da Igualdade Racial – PLANAPIR e institui o seu Comitê de 
Articulação e Monitoramento.  

 Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 
Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007.  

 Decreto nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009. Institui o Programa 
Nacional de Direitos Humanos.  

 Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011. Dispõe sobre a educação 
especial, o atendimento educacional especializado e dá outras 
providências. 

5.1.3 Pareceres e Resoluções  

 Parecer CNE/ CEB nº 17, de 03 de Julho de 2001. Diretrizes Nacionais 
para a Educação Especial na Educação Básica.  

 Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 2001. Institui Diretrizes 
Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. 

 
 Parecer CNE/CEB nº 35 de 05 de novembro de 2003. Normas para a 

organização e realização de estágio de alunos do Ensino Médio e da 
Educação Profissional. 

 Resolução CNE/CEB nº 1, de 21 de Janeiro de 2004. Estabelece 
Diretrizes Nacionais para a organização e a realização de Estágio de 
alunos da Educação Profissional e do Ensino Médio, inclusive nas 
modalidades de Educação Especial e de Educação de Jovens e Adultos. 

 
 Parecer CNE/CEB nº 39/2004. Aplicação do Decreto nº 5.154/2004 na 

Educação Profissional Técnica de nível médio e no Ensino Médio. 
 Parecer CNE/CEB nº 40/2004. Trata das normas para execução de 

avaliação,  reconhecimento e  certificação de estudos previstos no Artigo 
41 da Lei nº 9.394/96 (LDB). 
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 Parecer CNE/CP nº 03, de 10 de março de 2004. Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino 
de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.  

 Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004. Institui Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino 
de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

 Resolução CNE/CEB nº 1, de 3 de Fevereiro de 2005. Atualiza as 
Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de 
Educação para o Ensino Médio e para a Educação Profissional Técnica de 
nível médio às disposições do Decreto nº 5.154/2004. 

 Resolução nº 2, de 4 de abril de 2005. Modifica a redação do § 3º do 
artigo 5º da Resolução CNE/CEB nº 1/2004, até nova manifestação sobre 
estágio supervisionado pelo Conselho Nacional de Educação. 

 Resolução do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso nº 16, de 20 de 
junho de 2008. Dispõe sobre a inserção nos currículos mínimos nos 
diversos níveis de ensino formal, de conteúdos voltados ao processo de 
envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o 
preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria. 

 Parecer CNE/CEB nº 7, de 07 de abril de 2010. Diretrizes Curriculares 
Nacionais Gerais para a Educação Básica. 

 Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010. Define Diretrizes Curriculares 
Nacionais Gerais para a Educação Básica.  

 Parecer CNE/CEB nº 5, de 05 de maio de 2011. Institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.  

 Resolução CNE/ CEB nº 2, de 30 de janeiro de 2012. Define Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. 

 Parecer CNE/CEB nº 3, de 26 de janeiro de 2012. Trata da atualização do 
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio. 

 Resolução nº 4, de 6 de junho de 2012. Dispõe sobre a alteração na 
Resolução CNE/CEB nº 3, de 6 de junho de 2008, definindo a nova versão 
do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio. 

 Parecer CNE/CEB nº 11, de 9 de maio de 2012. Dispõe sobre as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio. 

 Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de 2012. Define Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio. 

 Parecer CNE/CEB nº 12, de 10 de maio de 2012.  Diretrizes Operacionais 
para a oferta de Educação a Distância (EaD), em regime de colaboração 
entre os sistemas de ensino. 

 Parecer CNE/CP nº 14, de 6 de junho de 2012. Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Ambiental. 

 Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012. Estabelece as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. 

 Parecer CNE/CP nº 8, de 06 de março de 2012. Dispõe sobre as 
Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. 

 Resolução nº 01, de 30 de maio de 2012. Estabelece Diretrizes Nacionais 
para a Educação em Direitos Humanos. 
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6 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

6.1 Estrutura Curricular  

 A carga horária da habilitação técnica em Sistemas de Energia Renovável 

especificada neste Plano de Curso atende ao mínimo proposto da Resolução nº 4, 

de 6 de junho de 2012, que é de 1.200h. 

A carga horária total da habilitação Técnica em Sistema de Energia 

Renovável com ênfase em Energias Eólica e Solar a distância será de 1.455 (um 

mil, quatrocentos e cinquenta e cinco) horas, incluindo 120 (cento e vinte) horas 

referentes à prática profissional supervisionada como componente curricular. 

O tempo mínimo para integralização do curso Técnico em Sistemas de 

Energia Renovável a distância do IFPE será de 02 (dois) anos ou 04 (quatro) 

períodos letivos semestrais. O limite máximo para integralização será de 5 anos.  

O currículo do curso será organizado em períodos semestrais, distribuídos 

em componentes curriculares, de forma a assegurar a flexibilidade curricular, a 

aceleração de estudos e a observância dos pré-requisitos existentes na área de 

atuação do curso. 

Os componentes curriculares de cada período serão distribuídos de forma 

que sejam oferecidos até 02 (dois) componentes curriculares de forma 

concomitante. A duração de cada componente curricular dependerá de sua carga 

horária. Em média, uma carga horária de 30 (trinta) horas será oferecida em 4 

(quatro) semanas letivas ou 30 (trinta) dias corridos, considerada a proporção de 

7,5 (sete e meia) horas de estudos semanais para cada componente curricular. 

Desta forma, é previsto uma dedicação diária de, no mínimo, 1 (uma) hora  aos 

estudos por parte do estudante.  

As atividades didático-pedagógicas do curso serão desenvolvidas de forma 

semipresencial, sendo destinados 20% da carga horária total de cada 

componente curricular às atividades presenciais, incluída a avaliação presencial. 

Portanto, um componente curricular com carga horária de 30 (trinta) horas deverá 

ter, no mínimo, 6 (seis) horas de encontro presencial, ou 2 (dois) encontros 

presenciais, mais a avaliação presencial, podendo esses encontros ser visitas 

técnicas, aulas presenciais ou ainda webconferência. 
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Ao longo do curso, professores e tutores a distância, no desenvolvimento 

de suas atividades de ensino, trabalharão os conteúdos dos componentes 

curriculares através de diversas estratégias pedagógicas, tais como: uso de 

material didático impresso e digital, videoaulas, conteúdos animados, 

videoconferência, encontros presenciais para realização de práticas laboratoriais, 

aulas presenciais e visitas técnicas, dentre outros.  

A Diretoria de Educação a Distância do IFPE disponibilizará o ambiente 

virtual de ensino e aprendizagem Moodle para distribuição de conteúdos digitais, 

compartilhamento de informações, socialização de conhecimento através de 

fóruns de discussão, troca de comunicação tanto síncrona (chat), como 

assíncrona (mensagem e fóruns), desenvolvimento das atividades didático-

pedagógicas e avaliação da aprendizagem de forma contínua e processual, 

visando a diagnosticar possíveis dificuldades e recuperar a aprendizagem ao 

longo de todo o processo educativo. Além disso, obrigatoriamente, ao final de 

cada componente curricular, os alunos serão submetidos a exames presenciais, 

conforme determina a organização didática do IFPE e a legislação vigente. 

Durante todo o processo de ensino e aprendizagem, os professores e 

tutores procurarão fazer com que o aluno desenvolva autonomia no seu processo 

de aprendizagem. 

 De acordo com a distribuição dos componentes curriculares, o curso 

organizado em períodos letivos, muito embora não seja modular e não possua 

saídas intermediárias para qualificação, busca desenvolver um processo de 

aprendizagem que conduza o estudante a consolidação do perfil de conclusão do 

curso. Nessa perspectiva, vai do mais simples ao complexo, do particular ao 

geral, buscando sempre a relação teoria e prática, especialmente a partir do 2º 

período, através do componente curricular prática profissional supervisionada, 

conforme apresentado a seguir: 

 

• 1º PERÍODO (345h) - Composto por 6 (seis) componentes curriculares: 

Metodologia do Estudo a Distância (30h); Informática Básica (75h); 

Português Instrumental (60h); Matemática Instrumental (60h); Física 

Aplicada (60h); Eletricidade Básica (60h). 

Neste período, o objetivo é introduzir o estudante na educação a distância 

fornecendo-lhe os saberes necessários ao desenvolvimento de 
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conhecimentos que o auxiliem na capacidade de aprender a aprender, 

possibilitando o avanço contínuo em direção à autonomia e ao uso crítico e 

criativo das tecnologias da informação e comunicação. A introdução às 

linguagens, em Português Instrumental e Matemática Instrumental, tem 

como objetivo que o estudante se torne proficiente no seu uso e aplicação 

em outros contextos, assim como facilitar a aprendizagem de conceitos, no 

caso da matemática, que o ajudarão na compreensão futura de outros 

fenômenos e aplicação dos conhecimentos matemáticos desenvolvidos 

neste componente curricular. A Física Aplicada e a Eletricidade Básica 

introduzirão o estudante em conceitos e fenômenos dessas áreas de 

conhecimento/disciplinas de modo a prepará-lo para utilizar esses recursos 

na resolução de problemas que certamente serão objeto de estudo nos 

componentes curriculares específicos da sua formação profissional. 

 

• 2º PERÍODO (345h) - Composto por 7 (sete) componentes curriculares: 

Eletrônica (75h); Instalações Elétricas (60h); Empreendedorismo 

Comportamental (30h); Introdução a Energia Renovável (45h); Introdução 

aos Sistemas Térmicos (45h); Análise Lógica de Circuito (60h); Prática 

Profissional Supervisionada 1 (30h).  

No 2º período, o estudante estará diretamente em contato com saberes 

procedimentais e atitudinais que o ajudarão na construção de habilidades e 

competências gerais e específicas para o exercício profissional. A prática 

profissional buscará realizar a integração entre teoria e prática, utilizando 

os conhecimentos construídos nos componentes curriculares para o 

desenvolvimento de projetos de intervenção, protótipos, pesquisa aplicada 

etc., com a finalidade de introduzir o estudante no mundo do trabalho, 

colocando-o em contato com o campo de trabalho e as problemáticas dele 

advindas. 

 

• 3º PERÍODO (360h) - Composto por 7 (sete) componentes curriculares: 

Inglês Instrumental (60h); Energia Eólica (60h); Energia Solar Fotovoltaica 

(60h); Inclusão e Diversidade Social (30h); Meteorologia Aplicada (60h); 

Direitos Humanos, Ética Profissional e Cidadania (45h); Prática Profissional 

Supervisionada 2 (45h). 
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No 3º período, dá-se o aprofundamento nas disciplinas e conhecimentos 

específicos da área profissional, relacionando-os com conhecimentos 

procedimentais, cognitivos e atitudinais que o ajudarão no desenvolvimento 

profissional e na sua formação profissional cidadã. A prática deverá 

estabelecer a integração teoria e prática.  

 

• 4º PERÍODO (405h) - Composto por 6 (seis) componentes curriculares:      

Energia Solar Térmica (60h); Segurança Meio Ambiente e Saúde (60h); 

Dispositivos e Sistemas Renováveis (60h); Projeto e Instalação de 

Sistemas Renováveis (90h); Manutenção de Sistemas Renováveis (90h); 

Prática Profissional Supervisionada 3 (45h).  

No 4º e último período, o estudante se debruçará sobre a aplicação de 

habilidades e competências construídas ao longo do curso, tendo a prática 

profissional como síntese integradora entre teoria e prática, e o 

componente Segurança, Meio Ambiente e Saúde buscando formar um 

profissional preocupado com as questões socioambientais, que reflete o 

exercício profissional numa perspectiva crítica e cidadã e considera a sua 

responsabilidade social, com o cuidado pessoal com a sua saúde, com a 

espécie e com o planeta. 
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6.2 Estrutura Organizacional dos Ambientes Pedagógicos e Técnicos da 

Aprendizagem 

Coordenadores de

Ensino e Tecnológia

Autores (Instructional 

Designer,

Webdesigner, Revisor 

de textos)

Professores

Monitoria e Tutoria

Itinerário Formativo

Semestre(Módulo)

Componente Curricular

Unidade de 

Aprendizagem

Secretaria Escolar

Biblioteca

Laboratório

Salas de Aula

Equipe de apoio 

pedagógico
Equipe de produção, 

tecnologia e ensino

Equipe Gestora

Aluno

Aprendizagem

 

 

6.3 Estrutura do Componente Curricular em EAD 

Um Componente Curricular surge do trabalho: 

 do professor conteudista – seleciona o conteúdo conforme a ementa do 

curso e sistematiza materiais destinados a atenderem objetivos 

educacionais, e  

 de especialistas em tecnologia educacional - assessoram os 

professores conteudistas, orientando-os e realizando a revisão e 

editoração dos materiais.  
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O Componente Curricular usa um conjunto de estratégias, recursos e 

elementos pedagógicos e tecnológicos combinados e são voltados para as 

necessidades de aprendizagem.  

A etapa de desenvolvimento dos materiais prevê a elaboração dos 

conteúdos propriamente ditos. É nesta etapa que o professor conteudista vai 

construir os materiais do componente curricular, orientado conforme os objetivos 

específicos que definiu, o programa que preparou, as estratégias que irá utilizar e, 

claro, a sua subjetividade como autor. 

O professor conteudista, para criar um componente curricular, deve atender 

a orientação do Projeto Pedagógico do Curso, da Organização Acadêmica, assim 

como da Coordenação do Curso.  

Os conteúdos a serem trabalhados em cada componente curricular serão 

distribuídos em capítulos/unidades. Cada capítulo/unidade corresponderá a 1 

(uma) semana letiva.  O número de capítulos/unidades dependerá da carga 

horária da disciplina.   

Cada componente curricular contará com: material de referência 

(impresso), materiais e atividades digitais que serão apresentados em um 

ambiente virtual de aprendizagem, aulas e práticas de laboratório ministradas 

durante encontros presenciais ou virtuais, que poderão ser realizadas através de 

videoaula (DVD) ou videoconferência.  

Para padronizar e garantir a qualidade, uma vez que os materiais dos 

componentes curriculares estiverem elaborados, eles passarão por um processo 

de revisão em design instrucional e linguagem, e depois serão encaminhados 

para editoração web e gráfica, sendo que, a cada etapa, receberão aprovação do 

professor conteudista, para finalmente serem publicados. 

6.4 Guia para o Estudante 

O estudante terá a seu dispor, na forma impressa e na web, um guia 

(Manual do Aluno) com as orientações gerais sobre o curso, a organização 

didática e as normas acadêmicas, o processo de avaliação do desempenho da 

aprendizagem, as orientações para o seu estudo, a relação e localização dos 

Polos de Atendimento Presencial (PAP) e a estrutura organizacional da DEaD do 

IFPE.  
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Além disso, será disponibilizado na web, um guia contendo os conteúdos 

(módulos, componentes curriculares etc.) do curso para que os estudantes 

possam acompanhar toda estrutura curricular do curso. 

6.5 Acolhimento dos estudantes 

O estudante inicia o curso com o componente curricular Metodologia do 

Estudo a Distância. Durante as 02 (duas) primeiras semanas, ele vivencia 

unicamente esse componente, aprendendo a utilizar o ambiente virtual de ensino 

e aprendizagem, os recursos, atividades e as tecnologias informáticas que serão 

utilizadas no curso pelos professores. Aprenderá, também, a utilizar o material 

didático impresso e as videoaulas para que possa melhor explorar o uso dessas 

tecnologias, subsidiando o estudante sobre o quê e para quê vai aprender e 

explicando como será desenvolvido o curso ao longo do seu processo de ensino-

aprendizagem.   

 

6.6 Sistema de Tutoria 
 

O corpo de tutores desempenha papel de fundamental importância no 

processo educacional de cursos a distância. É compreendido como um dos 

sujeitos que participa ativamente da prática pedagógica. Suas atividades 

desenvolvidas a distância e/ou presencialmente contribuem para o 

desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem e para o 

acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico. 

Uma proposta, que consiste num sistema de tutoria necessário ao 

estabelecimento de uma educação a distância de qualidade, deve prever a 

atuação de profissionais que ofereçam tutoria a distância e tutoria presencial. 

A tutoria a distância atuará a partir da instituição, mediando os processos 

pedagógicos junto a estudantes geograficamente distantes e referenciados aos 

polos descentralizados de apoio presencial. A principal atribuição deste 

profissional é o esclarecimento de dúvidas através fóruns de discussão realizados 

no ambiente virtual de aprendizagem por mensagens, participação em vídeo, 

videoconferências e tutoria online (chat).  

O tutor a distância tem, também, a responsabilidade de promover espaços 

de construção coletiva de conhecimento, selecionar material de apoio e 

sustentação teórica aos conteúdos e participar dos processos avaliativos de 
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ensino-aprendizagem, junto com os professores formadores. Um tutor a distância 

ficará responsável por um grupo de no máximo 30 estudantes.  

A tutoria presencial atenderá aos estudantes nos polos, em horários 

preestabelecidos fixados pelo Coordenador do polo, de acordo com os horários 

de preferência dos estudantes. Serão capacitados pela equipe de EaD do IFPE, 

onde receberão orientação sobre a função de tutoria, conhecerá o projeto 

pedagógico do curso, o material didático e a metodologia do curso. Um tutor ficará 

responsável por um grupo de, no máximo, 30 a 50 estudantes.  

Os tutores a distância e presenciais serão escolhidos através de processo 

seletivo público simplificado, publicado em Diário Oficial da União (D.O.U.), de 

acordo com requisitos pré-estabelecidos: 

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado; 

b) Estar quite com as obrigações eleitorais; 

c) Ser, preferencialmente, docente em efetivo exercício no magistério da 

educação básica ou superior da rede pública de ensino do município 

polo (no caso do tutor presencial); 

d) Formação mínima em nível superior e experiência de 01 (um) ano no 

magistério; 

e) Comprovar o nível de escolaridade exigido para o componente 

curricular conforme os requisitos específicos constantes do edital de 

seleção; 

f) Dispor de, pelo menos, 04 horas diárias (20 horas semanais), podendo 

ser desenvolvida de segunda-feira a sábado, de acordo com agenda a 

ser definida pelo Coordenador do Polo de Apoio Presencial para atuar 

no polo para o qual está se candidatando (no caso do tutor presencial); 

g) Residir, preferencialmente, no município sede do Polo Municipal onde 

atuará (no caso do tutor presencial); 

h) Ter domínio de microinformática (Windows, Word, Excel, Power Point e 

navegação na Internet). 

O processo seletivo para tutores presenciais será realizado em 02 (duas) 

fases: 

Fase 01: Análise do curriculum vitae de caráter eliminatório; e 
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Fase 02: Prova de conhecimento em Microinformática (Windows, Word, Excel, 

Power Point e navegação na Internet) de caráter classificatório. 

A principal atribuição do tutor presencial é auxiliar os estudantes no 

desenvolvimento de suas atividades individuais e em grupo, fomentando o hábito 

da pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação ao desenvolvimento da 

metodologia, bem como ao uso das tecnologias disponíveis. Além disso, 

participará de momentos presenciais obrigatórios, tais como avaliações, aulas 

práticas em laboratórios e estágios supervisionados, quando se aplicarem. O tutor 

presencial manterá comunicação permanente tanto com os estudantes quanto 

com a equipe pedagógica do curso. 

 
6.7 Formação Permanente dos Professores-Formadores, Tutores a Distância 
e Presenciais, Equipe Multidisciplinar e Técnicos Administrativos 

 

 A Política de Qualificação será viabilizada mediante a implementação de 

um Plano de Capacitação de docentes, tutores e técnicos administrativos, 

destinado a proporcionar o suporte necessário ao desenvolvimento Institucional 

em educação a distância (EaD). A constante formação profissional das pessoas 

que integram a equipe de EaD é de fundamental importância para a sobrevivência 

de qualquer projeto ligado a essa modalidade, seja de formação inicial ou 

continuada de servidores e colaboradores.  

 De um lado, essa qualificação permitirá a otimização dos serviços de EaD 

oferecidos pelo IFPE; por outro, proporcionará o crescimento pessoal dos 

servidores e colaboradores que trabalham na área, sendo um fator imprescindível 

para a sua autorrealização. 

 As atividades a serem desenvolvidas serão de dois tipos: cursos 

presenciais ou a distância; treinamentos específicos ou em serviço; intercâmbios 

ou visitas técnicas; seminários e congressos que contribuam para atualização 

permanente dos profissionais e cursos de pós-graduação.  

 Estas atividades estarão orientadas para os resultados que a instituição 

deseja alcançar e serão avaliadas após a conclusão de cada uma, sendo 

permanentemente acompanhadas pela Coordenação de Ensino, de Curso e 

Direção Geral da DEaD do IFPE. E para garantir a disseminação do aprendizado, 

conforme o caso, os conhecimentos deverão ser repassados aos demais 
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servidores e colaboradores, ao longo da implantação e desenvolvimento dos 

diversos cursos. 

Inicialmente, a equipe de EaD receberá formação para os seguintes cursos: 

 Gestão do processo de educação a distância; 

 Produção de material didático; 

 Oferta de componentes curriculares na modalidade de educação a distância. 

 Processos de Avaliação na Educação a Distância. 

 

6.7.1 Formação de Professores, Tutores e Equipe Multidisciplinar 

 

  O professor-formador, tutor a distância ou presencial, assim como a equipe 

multidisciplinar, ao ingressarem na DEaD, deverão participar de um curso de 

formação inicial para iniciantes, constando de formação no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem Moodle e Pedagógica. 

  Os professores-formadores e tutores a distância que já estejam 

desenvolvendo suas atividades docentes na DEaD há mais de (06) seis meses 

deverão ser submetidos a processo de formação continuada para aprimoramento 

das habilidades no uso pedagógico das ferramentas virtuais de aprendizagem 

pedagógicas.  

  A DEaD também desenvolveu um projeto de formação, no formato de 

extensão para professores-formadores e tutores de outras instituições, 

colaboradores e servidores de outros campi do IFPE que desejem ingressar 

nessa modalidade de ensino. 

  Outro projeto diz respeito à equipe multidisciplinar da DEaD e está em 

desenvolvimento no Grupo de Trabalho de Formação Docente coordenado pela 

Assessoria Pedagógica da DEaD.
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6.1 Fluxograma  
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6.2 MATRIZ CURRICULAR 

 
 

Período Código Componentes Curriculares C.H. 
Pré-

requisitos 

1º MED Metodologia do Estudo a Distância 30  
  INF Informática Básica 75  

 PTI Português Instrumental 60  

 MTI Matemática Instrumental 60  

 FAP Física Aplicada 60  

 ELB Eletricidade Básica 60  

 Subtotal 345  

2º 
2º 

ELA Eletrônica Aplicada 75 ELB 

 IEL Instalações Elétricas 60 ELB 

 EMP Empreendedorismo Comportamental 30   

 IER Introdução à Energia Renovável 45   

 IST Introdução aos Sistemas Térmicos 45   

 ALC Análise Lógica de Circuitos 60 ELB 

 PPSI Prática Profissional Supervisionada I 30   

 Subtotal 345  

3º ING Inglês Instrumental 60   

 EEO Energia Eólica 60 IER - ELA 

 ESF Energia Solar Fotovoltaica 60 IER - ELA 

 IDS Inclusão e Diversidade Social 30   

 MTR Meteorologia Aplicada 60  

 EPR Direitos Humanos, Ética Profissional e Cidadania 45   
 PPSII Prática Profissional Supervisionada II 45 PPSI  

 Subtotal                                                                     360  

4º EST Energia Solar Térmica 60 IST 

 SMS Segurança, Meio Ambiente e Saúde 60   

 DSR Dispositivos e Sistemas Renováveis 60 IER 

 PIS Projeto e Instalação de Sistemas Renováveis 90 IER 

 MSR Manutenção de Sistemas Renováveis 90 IER 

 PPSIII Prática Profissional Supervisionada III 45 PPSII 

 Subtotal 405  

Total Geral 1455 

 

6.2.1 Estratégias Pedagógicas 

 O IFPE concebe a aprendizagem como um processo de construção do 

conhecimento que se origina no interior do indivíduo, não apenas como um 

processo solitário na absorção de conteúdos, mas, principalmente, como um 

processo cognitivo que perpassa à intersubjetividade, mediada pelo professor e 

pelo professor-tutor. Assim, o aluno é estimulado a aprender a ser, aprender a 

conviver, aprender a fazer e aprender a aprender. 

 Esse paradigma de aprendizagem ancora-se nos pressupostos de L.S. 

Vygotsky (1994), quer por considerar o aprendizado como um processo 
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eminentemente social, quer por ressaltar a influência da cultura e das relações 

sociais na formação dos processos mentais superiores. 

O enquadramento pedagógico da relação de ensino-aprendizagem baseia-

se, também, em autores como Piaget (1983), bem como nas propostas de Moore 

que destacam a autonomia e independência do estudante e de Holmberg que 

realçam a vertente da interação e da comunicação. O fazer pedagógico deve 

alinhavar toda a instituição e requer olhares e práticas que sejam atuais, que 

recusem a reprodução infrutífera, que não traz resultados positivos para o aluno 

nem para a instituição. Não mais o conteúdo para a formação de mão de obra, 

mas, antes, as competências necessárias para a contínua formação de 

profissionais inseridos numa realidade de mudança constante, que tem exigido 

dos trabalhadores iniciativa, atualização, visão geral e específica da sua 

ocupação e, principalmente, competência para a laboralidade. 

 O curso Técnico em Sistemas de Energia Renovável  objetiva a formação 

do trabalhador cidadão, crítico, criativo e comprometido com a transformação 

social da comunidade em que está inserido, que prima por uma sociedade mais 

justa e solidária; que atua de forma responsável e ética no exercício profissional e 

compreende o impacto social e ambiental de suas ações.  

 A fim de assegurar a consecução e consolidação das aprendizagens dos 

estudantes, contribuindo para o perfil de conclusão do curso, os professores, no 

desenvolvimento da prática docente, deverão zelar pelo planejamento e 

desenvolvimento do ensino e avaliação da aprendizagem na perspectiva da 

construção sociocultural do conhecimento, atribuindo-se ao estudante uma 

participação ativa, enquanto sujeito construtor de conhecimento, numa relação 

dialógica entre professor-estudante. 

 Para tanto, adotam-se como estratégias pedagógicas o acompanhamento 

sistemático do desenvolvimento dos estudantes por equipe professor-fomador 

que elabora a sala virtual com base no plano de curso, dispondo conteúdos e 

atividades que se adequem ao perfil do grupo. Conta também com equipe de 

tutores a distância, que são responsáveis por acompanhar todo o 

desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes, motivando-os, esclarecendo 

dúvidas, orientando-os e fornecendo o feedback necessário à retroalimentação da 

aprendizagem. O curso conta ainda com o suporte presencial no polo através do 
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tutor presencial, que é responsável por apoiar os estudantes em suas dificuldades 

de acesso aos conteúdos, podendo também formar grupos de estudos e sugerir 

material complementar de estudo para facilitar a aprendizagem. 

 A semana letiva inicia-se na quarta-feira e encerra-se na terça-feira da 

semana subsequente. Os estudantes deverão dispor de, no mínimo, 20 (vinte) 

horas semanais de estudo para o desenvolvimento das leituras, audiência de 

vídeos e outros materiais disponíveis, assim como para realização da atividade 

avaliativa obrigatória da semana no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

 Na sala de aula virtual, os estudantes contam com o material didático 

(apostila) do componente curricular, disposto em formato PDF, assim como o 

calendário de atividades a distância e presenciais do curso, o contrato pedagógico 

e o plano de aula semanal com as orientações sobre o desenvolvimento das 

atividades da semana. 

 No AVA, são disponibilizadas ferramentas virtuais de aprendizagem 

direcionadas aos objetivos pedagógicos do curso que se dispõem a facilitar a 

comunicação e a interação no desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem. Através de ferramentas assíncronas (fórum, mensagens, wiki etc), 

os estudantes poderão estabelecer contato com a equipe docente e com seus 

pares, esclarecer dúvidas, realizar as atividades e ter acesso a conteúdos de 

estudo. Contam também com ferramentas síncronas como a tutoria online (chat) 

em horário e dias previamente agendados e disponíveis para conhecimento na 

semana “0” da sala virtual. 

 Dentre outras ferramentas virtuais de aprendizagem, os professores-

formadores se utilizam para desenvolvimento do componente curricular de: envio 

de arquivo, webquest, webconferência, hotpotatoes, questionário, diário de bordo, 

dicionário, acesso a sites, vídeos e textos. 

 No polo de apoio presencial, os estudantes contarão com infraestrutura 

física e organizacional que possibilite o desenvolvimento das atividades 

presenciais e a distância, através de biblioteca, laboratório de informática com 

acesso a internet e salas de aula. 
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6.3 Prática Profissional 

 A prática profissional supervisionada é o componente curricular parte 

integrante do currículo do curso de Sistemas de Energia Renovável e visa a 

integrar e consolidar os conhecimentos adquiridos no curso através da 

participação do estudante em situações reais de trabalho tendo por objetivos: 

1. Propiciar ao estudante o contato com ambientes profissional da sua 

área; 

2. Possibilitar o desenvolvimento da sensibilidade e habilidade para o 

trato com o elemento humano dos diversos níveis; 

3. Propiciar a melhoria da integração e aprimoramento de 

conhecimentos, relacionando teoria e prática; 

4. Permitir uma avaliação do campo e mercado de trabalho do futuro 

profissional, bem como das realidades sociais, econômicas e 

comportamentais de sua futura classe profissional. 

        Será desenvolvida através de visitas técnicas realizadas e culminará com a 

elaboração dos relatórios de observação, sendo o objeto de estudo em cada 

período, conforme destacado abaixo e nas ementas dos referidos componentes 

curriculares: 

 2º Período – Prática Profissional I (30h) – Manutenção de equipamentos 

eletro-eletrônicos relacionados com sistemas de energias renováveis através do 

treinamento com os instrumentos de medida, a montagem de projetos eletrônicos, 

a execução de medidas e a identificação de defeitos; 

 3º Período – Prática Profissional II (45h) - Instrumentação e medição de 

fenômenos físicos e meteorológicos, e a prática do funcionamento do sistema 

fotovoltaico conectado à rede; 

 4º Período – Prática Profissional III (45h) - Rotinas de projetos, instalação e 

manutenção de sistemas renováveis. 

 

6.3.1 Estágio Profissional Supervisionado não Obrigatório 

O estágio curricular supervisionado é entendido como o tempo de 

aprendizagem no qual o estudante exerce in loco atividades específicas da sua 
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área profissional sob a responsabilidade e orientação de um profissional já 

habilitado.   

No curso Técnico em Sistemas de Energia Renovável, o estágio 

profissional curricular obrigatório não está previsto neste PPC, ficando 

estabelecido, no entanto, a possibilidade dos estudantes, de forma facultativa, 

realizarem o estágio profissional não obrigatório, que não possuirá carga 

horária definida, conquanto esteja a serviço da consolidação do principio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, visando a enriquecer as 

experiências educativas do estudante ao longo do curso. 

 Nessa modalidade de estágio os estudantes que desejem realizar estágio 

no âmbito do curso, fazem o contato pessoalmente com a Instituição campo de 

estágio e encaminham a proposta ao setor de estágio após autorização pela 

coordenação do curso segue para autorização do estágio. Caso autorizado, o 

estudante deve celebrar um termo de compromisso, em modelo padrão do IFPE, 

entre ele, a concedente do estágio e a instituição de ensino (IFPE).  

 Além do termo de compromisso, é solicitado um plano de atividades do 

estagiário, que deve ser preenchido e assinado pelo supervisor de estágio. Esse 

plano descreve as atividades exercidas pelo estudante durante o período de 

estágio.  

No curso Técnico de Sistemas de Energia Renovável, também está 

prevista a participação dos estudantes em outra modalidade de estágio prevista 

na Resolução CNE/CEB nº 01, de 21/01/2004, como as abaixo descritas, que 

poderão vir a ser desenvolvidas no âmbito do curso, condicionado a aprovação 

prévia de projetos extraclasse pela Coordenação do Curso, Coordenação de 

Ensino, Assessoria Pedagógica e Diretoria de Educação a Distância: 

 

 Estágio profissional, sociocultural ou de iniciação científica, não incluído no 

planejamento da Instituição de Ensino, não obrigatório, mas assumido 

intencionalmente pela mesma, a partir de demanda de seus alunos ou de 

organizações de sua comunidade, objetivando o desenvolvimento de 

competências para a vida cidadã e para o trabalho produtivo. 
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7 CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E 

EXPERIÊNCIAS ANTERIORES  

 
O estudante poderá requerer o aproveitamento de conhecimentos e 

experiências anteriores para prosseguimento de estudos. 

Os conhecimentos e experiências anteriores para fins de aproveitamento 

deverão estar diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão do 

Curso Técnico em Sistemas de Energia Renovável, a equivalência com o nível e 

modalidade de ensino e a prática profissional, bem como seu desenvolvimento e 

carga horária, e devem ter sido desenvolvidos:  

I - em qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico, 

regularmente concluídos em outros cursos de Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio;  

II - em cursos destinados à formação inicial e continuada ou qualificação 

profissional de, no mínimo, 160 horas de duração, mediante avaliação do 

estudante;  

III - em outros cursos de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no 

trabalho, por outros meios informais ou até mesmo em cursos superiores de 

graduação, mediante avaliação do estudante;  

IV - por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional, 

realizado em instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do 

respectivo sistema de ensino ou no âmbito de sistemas nacionais de certificação 

profissional. 

Poderão ser considerados, para aproveitamento de estudos equivalentes, 

aqueles componentes, gerais e específicos do curso, que tenham sido 

desenvolvidos em cursos de mesmo nível ou de nível superior de ensino, exceto 

nos Cursos Superiores de Tecnologia. 

O estudante só poderá requerer o aproveitamento de, no máximo, 50% dos 

componentes curriculares do curso.  

O reconhecimento do componente curricular já cursado far-se-á à vista da 

equivalência de, no mínimo, 80% do seu conteúdo e 80% da carga horária com os 

correspondentes dos componentes curriculares pretendidos no IFPE. 
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O aproveitamento dos estudos equivalentes será efetivado por meio da 

concessão de equivalência, para efeito de isenção dos componentes curriculares 

cursados anteriormente.  

Para a solicitação de aproveitamento de conhecimentos e experiências 

anteriores obtidas fora do ambiente acadêmico, o estudante devera estar 

devidamente vinculado ao IFPE. 

A certificação de conhecimentos adquiridos e de experiências anteriores 

obedecerá às diretrizes estabelecidas no Parecer CNE/CEB no 40/2004 e à 

legislação pertinente. 

 
 
8 CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  

 
8.1 Concepção de Avaliação  
 

Em um mundo caracterizado por mudanças, o grande desafio é identificar 

quando mudar ou atualizar uma proposta educativa ou curricular. Somente a 

avaliação dará suporte para a revisão de objetivos e finalidades do processo de 

ensinar e aprender de uma instituição educativa. 

A avaliação, por ser um processo contínuo, de caráter dinâmico e temporal, 

deve abranger o estudante e sua história de vida, desde sua entrada na escola, 

passando por toda sua trajetória do “aprender”. 

Avaliação é um processo de ajuda à efetividade do ensino e da 

aprendizagem. Opta-se pela valorização das aprendizagens significativas que 

assegurem o domínio de competências e habilidades, de estratégias mentais do 

ato de aprender, da formação geral do aluno e dos processos criativos. É 

entendida como um processo mais amplo do que a simples aferição de 

conhecimentos constituídos pelos estudantes em um determinado momento de 

sua trajetória escolar. Determina que deve considerar tanto o processo que o 

estudante desenvolve ao aprender como o produto alcançado. 

A avaliação, quando bem planejada, apontará as mudanças necessárias, 

desde a confecção dos materiais até os procedimentos educativos oferecidos 

para o alcance dos objetivos e a construção das competências requeridas. 

A avaliação no curso é concebida como uma dimensão do processo de 

ensino-aprendizagem e não apenas como momentos isolados desse mesmo 

processo. Assim, a avaliação é vista como uma reflexão conjunta sobre a prática 
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pedagógica durante o curso. Tal entendimento não exclui, no entanto, a utilização 

de instrumentos usuais de avaliação, tais como trabalhos escritos, atividades e 

testes desenvolvidos no ambiente virtual de aprendizagem e presencialmente. 

 

8.2 Processo de Avaliação 

A avaliação da aprendizagem no IFPE tem como finalidade acompanhar o 

desenvolvimento do aluno, a partir de uma observação integral e da avaliação das 

aprendizagens, visando, também, ao aperfeiçoamento do processo pedagógico e 

das estratégias didáticas. 

O processo de avaliação da aprendizagem será contínuo e cumulativo, 

com a preponderância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e 

possibilitará a verificação: 

a) da adequação do currículo ou da necessidade de sua reformulação; 

b) da eficácia dos recursos didáticos adotados; 

c) da necessidade de serem adotadas medidas para a recuperação paralela da 

aprendizagem; 

d) da necessidade de intervenção por parte do professor no processo de ensino e 

aprendizagem; 

e) do ajustamento psicossocial do estudante. 

Os instrumentos a serem utilizados para a avaliação do desempenho da 

aprendizagem será efetivada em cada componente curricular através de 

atividades de pesquisa, exercícios escritos e orais, testes, atividades práticas, 

elaboração de relatórios, estudos de casos, relato de experiências, produção de 

textos, execução de projetos, monografias, planos de estágio, dentre outros, que 

sejam definidos nos planos de ensino, de acordo com a natureza do componente 

curricular. 

Visando acompanhar se os objetivos do curso foram alcançados e se as 

estratégias adotadas foram apropriadas, faremos uso da avaliação diagnóstica, 

formativa e somativa. Dependendo do componente curricular, os estudantes terão 

trabalhos de campo ou laboratórios, obrigatórios, em momentos presenciais 

previamente agendados. Serão atribuídos valores aos diferentes instrumentos 

usados para a avaliação e ao acompanhamento. O estudante será avaliado, 

ainda, por meio da observação direta do professor, quanto ao planejamento e 
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execução de oficinas, minicursos, gincanas ou outros procedimentos 

pedagógicos. 

Poderão ser aplicados quantos instrumentos avaliativos forem necessários 

ao processo de aprendizagem, cabendo, no mínimo, uma prática avaliativa 

presencial em cada componente curricular, de acordo com o Calendário 

Acadêmico de Atividades do Curso. 

Durante o desenvolvimento de cada componente curricular, serão 

aplicadas várias atividades avaliativas com o objetivo de acompanhar o 

desenvolvimento das aprendizagens dos estudantes e identificar se as estratégias 

e recursos tecnológicos, seja impresso ou via web, utilizados pelo professor, para 

disponibilizar o conteúdo, estão sendo eficientes e efetivos, de modo que, de 

posse desses dados, o professor possa tomar decisões para reorientar o 

processo de ensino e aprendizagem. 

A avaliação somativa, entendida como aquela que busca verificar o 

aproveitamento do estudante ao final de determinado período, com a finalidade de 

decidir sobre sua progressão, será presencial e aplicada nos polos ao final de 

cada componente curricular.   

Todas as atividades avaliativas presenciais ou a distância serão 

corrigidas pelos tutores a distância com supervisão dos professores-formadores 

A avaliação do estudante será feita através de trabalhos, participação das 

atividades programadas no ambiente virtual, das práticas desenvolvidas nos 

laboratórios e exames presenciais. Os exames presenciais prevalecerão sobre os 

demais instrumentos de avaliação virtual, sendo que o resultado final será 

calculado através de média ponderada. A nota do exame presencial terá peso 7,0 

(sete) e a nota das atividades programadas a distância terá peso 3,0 (três).  

Durante todo o processo de ensino e aprendizagem e a partir dos 

resultados obtidos, a equipe docente proporcionará feedback para os estudantes 

propiciando que façam a autoavaliação do seu próprio desempenho nas 

atividades realizadas. 

O resultado da soma das atividades avaliativas, bem como do Exame Final 

de cada componente curricular deverá exprimir o grau de desempenho acadêmico 

dos estudantes, sendo expresso por nota de 0 (zero) a 10 (dez), considerando até 

a primeira casa decimal. 
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Caberá ao professor informar a seus estudantes o resultado de cada 

avaliação, bem como postar, no ambiente virtual de aprendizagem, o instrumento 

de avaliação presencial com seu respectivo gabarito ou fórum para discussão da 

avaliação presencial. 

Será permitida segunda chamada para avaliação presencial, desde que 

requerida no Polo de Apoio Presencial, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, 

desde que comprovados os motivos expressos e atendidas as exigências do art. 

237 da Organização Acadêmica. 

O resultado das avaliações será calculado através de Média das 

Avaliações realizadas composta pelas Notas das Atividades Programadas a 

Distância (NAPD), que equivalem a 30%, e a(s) Nota(s) da(s) Avaliação(ões) 

Presencial(ais) (NAP) que equivale(m) a 70%, conforme expressa na equação 

abaixo: 

MAR = NAPD + NAP 

onde: 

MAR = Média das Avaliações Realizadas; 

NAPD = Nota das Atividades Programadas a Distância; 

NAP = Nota da Avaliação Presencial. 

Ao longo do semestre, intercalam-se atividades obrigatórias no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA) que totalizam 3,0 (três) pontos, podendo 1,0 (um) 

ponto ser destinado à participação do estudante nas atividades avaliativas, como 

atividades presenciais, dentre elas webconferência e avaliação presencial que, 

por sua vez, totalizam 7,0 (sete) pontos, sendo 5,0 (cinco) pontos destinados à 

avaliação presencial e 2,0 (dois) pontos distribuídos nas demais atividades 

presenciais desenvolvidas. 

A avaliação do desempenho dos estudantes, para fins de promoção, 

conclusão de estudos e obtenção de diplomas ou certificados, dar-se-á mediante: 

 cumprimento das atividades programadas a distância; 

 realização de avaliações presenciais; 

 obtenção de média mínima de 7,0 (sete). 
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Para ter direito a realizar a avaliação presencial, o estudante deverá ter 

participado de, no mínimo, uma atividade avaliativa no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, obtendo nota diferente de 0,0 (zero). 

Será considerado aprovado o estudante que obtiver nota igual ou superior 

a 6,0 (seis) em cada componente curricular.  

A recuperação processual será aplicada para suprir as deficiências de 

aprendizado do estudante, tão logo elas sejam detectadas, durante o período 

letivo, por meio de assistência dos professores e tutores, no ambiente virtual de 

aprendizagem, utilizado nesta modalidade de ensino. 

A equipe docente deverá identificar as dificuldades de aprendizagem dos 

estudantes, reconhecendo quando necessitam de ajuda ou então quando a 

estratégia de ensino não corresponde ao seu perfil. Uma vez reconhecidas as 

dificuldades de aprendizagem, o docente deverá buscar novas estratégias de 

ensino que ajudem o estudante a superar tal dificuldade.  

A avaliação da aprendizagem é entendida como base para a tomada de 

decisões do docente para adotar e modificar suas posturas frente ao estudante, 

fornecer ajuda, melhores explicações, exemplos e situações; aprofundar 

questões, proporcionar desafios, desenvolver episódios para a aprendizagem e, 

inclusive, considerar o estudante apto frente às competências e habilidade 

trabalhadas. 

Para efeito de registro da nota de cada semestre/bimestre, após serem 

aplicados os instrumentos de avaliação durante os estudos de recuperação, 

prevalecerá a maior nota. 

O estudante do curso que, mesmo sendo submetido à recuperação, não 

obtiver média mínima 6,0 (seis) terá direito a realizar o exame final. 

Para ter direito ao Exame Final, o estudante deverá ter participação efetiva 

durante todo o processo de ensino-aprendizagem dos componentes curriculares, 

bem como apresentar, no mínimo, média 2,0 (dois). 

Será considerado aprovado, após Exame Final, o estudante cuja Média 

Final (MF) calculada de forma aritmética for igual ou superior a 6,0 (seis), 

conforme expressão abaixo: 

MF = MAR + NEF 

        2 
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onde: 

MF = Média Exame Final; 

MP = Média das Avaliações Realizadas; 

NEF = Nota Exame final. 

O estudante terá o direito de requerer, no Polo de Apoio Presencial, a 

revisão de instrumentos de avaliações, em até 03 (três) dias úteis após a 

divulgação do resultado. 

A revisão de nota ou pontuação das atividades programadas a distância 

será feita pelo professor-formador, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após 

receber a solicitação do estudante. 

A nota de cada revisão dos instrumentos avaliativos não poderá ser inferior 

à anterior. 

O estudante retido em mais de 5 (cinco) componentes curriculares só 

poderá prosseguir seus estudos em módulo/período subsequente após cursar 

aqueles nos quais está retido, exceto em caso destes não estarem sendo 

oferecidos. 

8.2.1 Avaliação da Aprendizagem no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

O modelo de avaliação da aprendizagem no ambiente virtual de 

aprendizagem (avaliação a distância) proposto pretende ajudar o estudante a 

desenvolver graus mais complexos de competências cognitivas, habilidades e 

atitudes, possibilitando-lhe alcançar os objetivos propostos. 

Para tanto, o processo de avaliação adotará um processo contínuo, para 

verificar constantemente o progresso dos estudantes e estimulá-los a serem 

ativos na construção do conhecimento. 

Serão adotados mecanismos que promovam o permanente 

acompanhamento dos estudantes, no intuito de identificar eventuais dificuldades 

na aprendizagem e saná-las ainda durante o processo de ensino-aprendizagem. 

No entanto, a avaliação a distância atenderá ao disposto no Decreto nº 5.622, de 

19/12/2005, que estabelece obrigatoriedade e prevalência das avaliações 

presenciais sobre outras formas de avaliação. 

O ambiente virtual de aprendizagem será utilizado como forma de 

acompanhamento dos processos de aprendizagem individual e coletivo. 
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O modelo de avaliação proposto tem como referência a concepção de 

aprendizagem baseada numa perspectiva interacionista-construtivista. 

Neste sentido, destacam-se como aspectos relevantes que subsidia a 

construção da proposta de avaliação da aprendizagem no ambiente virtual: 

 

a) apresentação de dados quantitativos referentes a acesso ao ambiente (controle 

de frequência); 

b) apresentação de dados quantitativos em relação a contribuições em 

determinada ferramenta do ambiente (fórum, chat e outras), bem como 

possibilidades de visualização do texto postado/contribuição (dados qualitativos); 

c) documentação do histórico de navegação individual, de forma a auxiliar o 

professor/tutor no acompanhamento do percurso individual dos alunos, facilitando 

o processo de avaliação formativa e, também, possibilitando ao aluno o registro 

do caminho percorrido; 

d) possibilidade de fluxo navegacional entre as contribuições dos vários 

participantes, uma vez que se entende que a construção individual é permeada 

pelo coletivo; 

e) visualização das trocas interindividuais que se constituem a partir de uma 

determinada contribuição, ou seja, o mapeamento das interações a partir de 

diferentes contextos de discussão. 

Portanto, serão adotados os critérios abaixo na avaliação da 

aprendizagem no ambiente virtual de aprendizagem que contribuirá com 30% do 

resultado final na avaliação somativa:  

 

a) frequência e assiduidade (data e hora de acessos ao ambiente, data e hora de 

acessos a cada uma das ferramentas disponíveis no ambiente); 

b) resultados de testes online; 

c) trabalhos publicados, tarefas realizadas, incluindo verificação de prazos de 

entrega; 

d) mensagens trocadas entre os participantes de uma aula/curso. 

 

Desta forma, a avaliação no ambiente virtual de aprendizagem será 

entendida a partir de 3 (três) perspectivas: 
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a) avaliação por meio de testes online; 

b) avaliação da produção individual dos estudantes; 

c) analise das interações entre alunos, a partir de mensagens postadas/trocadas 

por meio das diversas ferramentas de comunicação. 

 

Assim o modelo de avaliação da aprendizagem proposto pretende, além de 

possibilitar ao professor o acompanhamento do processo de construção de 

conceitos/conhecimentos do aluno, também permite a este, tornar-se consciente 

de seu próprio processo de aprendizagem. 

 

8.3 Critérios de Correção das Atividades Avaliativas 
 

 Serão facultadas às equipes de professores e tutores a distância a escolha 

dos critérios de correção para as atividades avaliativas, expressando de forma 

clara a intenção dos instrumentos de avaliação a serem adotados em cada 

componente curricular, devendo o mesmo apresentá-los, previamente, através do 

Contrato Pedagógico e do Plano de Aula Semanal à Coordenação de Curso para 

aprovação. 

  Os critérios de correção para as atividades avaliativas deverão ser 

expressos de forma clara e objetiva, assim como indicar as referências 

qualitativas e quantitativas, como, por exemplo, a pontuação destinada a cada 

questão em um questionário, e/ou numa resenha de texto tomar como referência 

qualitativa da produção aspectos como clareza, objetividade, argumentação 

lógica, coesão e coerência.
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9 BIBLIOTECA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

 

9.1 Acervo Bibliográfico  

O curso dispõe de biblioteca na sede e no polo, contando com o acervo bibliográfico a disposição do estudante no polo Recife, 

conforme listado a seguir: 

 

Qtde. Autor Título Editora ISBN Edição 

42 Lima Junior, Almir Wirth Eletricidade e Eletrônica 
Básica 

Alta Books 9788576083290 3ª/2009 

33 Nascimento, Luiz P. Elaboração de Projeto de 
Pesquisa - Monografia, 
Dissertação, Tese e Estudo 
de Caso, com Base em 
Metodologia Científica  

Cengage Learning 9788522111619 1ª/2012 

5 Litto, Fredric M. Educação a Distância  Pearson Education 8576051974  
 ( 9788576051978 ) 

1ª/2008 

2 Mattar, João Tutoria e Interação em 
Educação a Distância  

Cengage Learning 9788522111824 1ª/2012 

5 Castilho, Ricardo Ensino A Distância EAD - 
Interatividade e Método 

ATLAS 9788522466276 1ª/2011 

5  Piva, Dilermando; Silveira 
Pupo, João Ricardo; 
Gamez, Luciano; Galvão 
de Oliveira, Saullo Hanniel 

EaD na Prática - 
Planejamento, Métodos e 
Ambientes de Educação On-
Line  

Campus 9788535250190 1ª/2011 

33 Dolabela Oficina do Empreendedor -  Sextante 9788575424032 1ª/2009 
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42 KOTLER, Philip; KELLER, 
Kevin L. 

Administração de Marketing: a 
bíblia do marketing 

Pearson Education 8576050013  
 ( 9788576050018 ) 

2008 

48 JOHNSON, J.A.; Capron, 
HARRIET L. 

Introdução a Informática (titulo 
encontrado INTRODUÇÃO À 
INFORMÁTICA 8ª EDIÇÃO 
8ª edição ) 

Prentice Hall 8587918885   
( 9788587918888) 

8ª/2004 

34 BRONCKART, J. P. Atividade de linguagem, 
textos e discursos 

EDUC 8528301818 2ª/2008  
( 2012 ) 

34 RAMALHO, Ivan; 
TOLEDO, Nicolau. 

Os fundamentos da Física 
VOL 1 

Moderna 9788516056599 
 ( 9788516056551 ) 

2007 

34 RAMALHO, Ivan; 
TOLEDO, Nicolau. 

Os fundamentos da Física 
VOL2 

Moderna 9788516056575 2007 

22 RESNICK, Robert; 
HALLYDAY,David 

Física ( titulo encontrado 
Fundamentos de Física Vol. 4 
- Óptica e Física Moderna ) 

LTC 9788521619062  
9788521621249 

2012 

15 VAN VLACK, Lawrence Princípios de Ciências dos 
Materiais 

Edgard Blücher 8521201214  
 ( 9788521201212 ) 

1998 (1970 ) 

12 CALLISTER JR., Willian Ciência de Engenharia de 
Materiais 

LTC 8521615957    
(  9788521621249 ) 

2008 (2012 ) 

13 VAN Wylen, GORDON 
John 

Fundamentos da 
Termodinâmica Clássica ( 
Fundamentos da 
Termodinâmica Clássica - 
Tradução da 4ª Edição ) 

Edgard Blücher 8521201354  
 (  9788521201359 ) 

2004 (1995 ) 

8 Muhl, Vera Jussara 
Lourenzi 

Matemática Aplicada: Estudos 
de métodos e resoluções de 
problemas reais 

UPF 8575152203 (1ª )2004 

8 DOLABELLA, Fernando O segredo de Luiza SEXTANTE 857542338x 
 ( 9788575423387 ) 

2008 



 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco - IFPE 
Av. Professor Luiz Freire, 500 – Curado - Recife – PE – CEP. 50740-540      Fone: (81) 3038-2299 ramal 2065 

8 BOYLESTAD, Robert  Introdução à análise de 
circuitos 

PEARSON 9788587918185 (10ª )2004 

8 MALVINO, Albert Paul ELETRÔNICA (titulo 
encontrado ELETRÔNICA - 
VOLUME 1 ) 

MAKRON BOOKS 9788534603782 1997 

8 BOYLESTAD, Robert Dispositivos Eletrônicos e 
Teoria de Circuitos 

PRENTICE HALL 8587918222  
( 9788587918222 ) 

2004 

8 MARUS, Otávio. S Sistemas Analógicos: 
Circuitos com Diodos e 
Transistores 

ERICA 8571946906 
( 9788571946903 ) 

2000 (2009 ) 

8 CIPELLI, Antonio Marco 
Vicari, SANDRINI, Waldir 
João e MARKUS, Otávio 

Teoria e Desenvolvimento de 
Projetos de Circuitos 
Eletrônicos 

ERICA 8571947597 
(9788571947597) 

2005 (2007) 

8 CAVALIN, Geraldo e 
Cervelin, Severino. 

Instalações Elétricas Prediais ERICA 8571945411 
( 9788571945418 ) 

(21ª )2006 
(2011 ) 

52 PAIVA, Vera Menezes de  
Oliveira 

Ensino de Língua Inglesa: 
reflexões e experiências 

Pontes Editores 8571131104  
 ( 8571131101 ) 

2005 (2012 ) 

8 COTRIM, ADEMARO A M 
B 

INSTALAÇOES ELETRICAS Prentice Hall 8576052083  
( 9788576052081 ) 

2008 

8 SONNTAG, Richard E Fundamentos da 
Termodinâmica 
(Fundamentos da 
Termodinâmica - Volume 
Básico - Tradução da 7ª 
Edição Americana ) 

Edgard Blücher 8521204906  
( 9788521204909 ) 

(7ª )2009 

8 PALS, Wolfgang Energia Solar e fontes 
alternativas 

Hemus 852890394x  
 ( 9788528903942 ) 

2005 

8 REIS, L.B., SILVEIRA S. Energia Elétrica para o 
Desenvolvimento Sustentável 

Edusp 8531405440  
(9788531405440 ) 

(2ª)2000 
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8 SÁ, Antônio L. de. Ética Profissional Atlas 8522455341  
 ( 9788522455348 ) 

(9ª )2009 

8 ARRUDA, Maria Cecília 
Coutinho de 

Fundamentos de Ética 
Empresarial e Econômica   

Atlas 8522456585  
 ( 9788522456581) 

(4ª)2009 

50 GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de 
pesquisa 

Atlas 8522458235  
( 9788522458233 ) 

(5ª )2010 

50 AQUINO, Italo de Souza. Como escrever artigos 
científicos: Sem arrodeio e 
sem medo da ABNT 

Saraiva 8502095471  
( 9788502095472 ) 

(7ª) 2010 

17 HOUAISS, ANTONIO DICIONARIO HOUAISS DA 
LINGUA PORTUGUESA  

Objetiva 8573029633  
( 9788573029635 ) 

2009 

17 POLITO, ANDRE 
GUILHERME 

MICHAELIS DICIONARIO DE 
SINONIMOS E ANTONIMOS 

Melhoramentos 8506058562   
( 9788506058565 ) 

2009 

17 WEISZFLOG, WALTER MICHAELIS INGLES - 
MODERNO DICIONARIO DE 
INGLES 

Melhoramentos 850604216X  
( 9788506042168  ) 

2006 

20 Veley, Victor F. Matemática Para Eletrônica: 
Problemas Práticos e 
Soluções 

Hemus 8528900908  
 ( 9788528900903 ) 

2004 

20 CARNEGIE, DALE Como falar em público e 
influenciar pessoas no mundo 
dos negócios 

RECORD 8501000892 2004 
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9.2 Instalações e Equipamentos 

9.2.1 Da Sede 

           A EaD do IFPE está localizada no prédio anexo do Edifício da SUDENE, 

na cidade do Recife, no bairro do Engenho do Meio, na praça Ministro Salgado 

Filho, com horário de funcionamento das 8h as 18h,  de segunda a sexta-feira. Na 

sala da Rede e-Tec Brasil/IFPE funcionam a coordenação geral, coordenação do 

curso e a coordenação de tutoria com acomodações adjacentes e distintas, em 

ambiente climatizado, com acesso à internet sem fio, ramal telefônico, 02 (dois) 

computadores, 01 (uma) impressora, 01 (uma) multifuncional, 01 (um) arquivo 

para pasta suspensa com 04 (quatro) gavetas, além de 01 (um) armário com 

prateleiras e 02 (duas) mesas para reunião. 

A infraestrutura da Diretoria de Educação a Distância é composta por: 

01- Sala de coordenação geral, de curso e tutoria dos cursos técnicos e.Tec; 

03 - Salas de coordenação e tutoria dos cursos superiores UAB; 

01 - Sala de apoio/recepção; 

01 - Sala de desenvolvimento de conteúdos multimeios; 

01 - Sala da equipe de desenvolvimento do Moodle. 

01 - Almoxarifado; 

01 - Sala de suporte Moodle e recursos humanos; 

01 - Sala de reunião/laboratório de informática; 

01 - Sala de direção geral/coordenação UAB; 

01 - Biblioteca; 

01 - Sala coordenação de administração e planejamento, compras, orçamento e 
finanças; 

01 - Sala da coordenação de ensino, controle acadêmico, diplomação e 
assessoria pedagógica; 

01 - Sala de Tecnologia da Informação; 

01 - Sala para o estúdio de gravação de aulas (campus Recife) 
 
9.2.2 Do Polo 

 

Os estudantes do curso deverão desenvolver seus estudos em um 

ambiente físico chamado de Polo de Atendimento Presencial (PAP). O PAP será 

o local onde o estudante terá acesso local à biblioteca, laboratório de informática 
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(por exemplo, para acessar os materiais do curso disponíveis na Internet), receber 

atendimento dos tutores presenciais, assistir às aulas, realizar práticas de 

laboratórios, dentre outros. Em síntese, o polo é o “braço operacional” da 

instituição de ensino na cidade do estudante ou mais próxima dele. Seu objetivo é 

criar as condições para a permanência do estudante no curso, criando um vínculo 

mais próximo com a Instituição de Ensino, valorizando a expansão, interiorização 

e regionalização da oferta do ensino técnico público e gratuito.  

O polo de atividades presenciais está localizado na Escola Técnica 

Estadual Professor Agamenon Magalhães – ETEPAM, na cidade do Recife, no 

bairro da Encruzilhada, na Avenida João de Barros, nº 1769, telefone (81) 3427-

0951 / 3426-0718, com horário de funcionamento das 7h30 às 22h, de segunda a 

sexta-feira. No polo, há disponibilidade de acesso à internet sem fio, telefone fixo, 

uma sala exclusiva destinada à coordenação do polo, uma sala destinada à 

secretaria, uma sala de tutoria em ambiente climatizado com dois computadores 

com o Sistema Operacional Windows instalado, impressora, copiadora e scanner. 

Dispõe ainda de uma sala de aula com capacidade para 50 carteiras escolares, 

além do laboratório de informática com 30 (trinta) computadores conectados à 

internet e outra sala exclusiva para a tutoria presencial. A ETEPAM, por ser 

referência, dispõe também de biblioteca e auditório.  

9.2.2.1 Ambientes Virtuais para Educação a Distância 

Além dos ambientes físicos, os estudantes do curso terão disponíveis os 

ambientes virtuais de aprendizagem, que objetivam auxiliar no aprendizado e na 

comunicação dos estudantes com os tutores presenciais, tutores a distância, 

professores e equipe multidisciplinar. Os estudantes e professores terão 

disponíveis, basicamente, dois tipos de ambientes virtuais: 

 

 Ambiente virtual de comunicação: Esse ambiente tem como objetivo 

realizar a comunicação síncrona entre os estudantes, os professores, 

tutores e tutores presenciais. Nesse ambiente, a comunicação pode ser 

realizada usando vídeo, áudio ou texto (webconferência através do 

sistema RNP).  
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 Ambiente virtual de aprendizagem Moodle: O objetivo desse 

ambiente é propiciar recursos para que os estudantes possam consultar 

material didático, realizar atividades e outras atividades relacionadas ao 

ensino.  

 

9.2.3  Laboratórios Didáticos 

Para as atividades práticas nos polos, o IFPE disponibilizará laboratórios 

didáticos móveis, conforme descrito a seguir.  

A Unidade Móvel da Rede e-Tec Brasil é um furgão expansivo e 

estacionário, desenvolvido por um grupo de empresas a pedido do Ministério da 

Educação, para ser utilizado como Laboratório Escola Itinerante, projetado para 

atender às necessidades de Escolas em diferentes regiões do país, por um 

período de tempo, com diferentes configurações. Neste equipamento, serão 

ministrados cursos e treinamentos de estudantes. É de responsabilidade do local 

que recebe o Furgão Laboratório e Carga Geral disponibilizar infraestrutura de 

energia elétrica 220 Volts, redes de dados, um local pavimentado e plano com 

capacidade de carga e metragem suficiente para o assentamento do Furgão, bem 

como área de circulação ao seu entorno. O Polo deverá disponibilizar água 

potável para uso, bem como local apropriado para descarte de dejetos do esgoto 

produzido pelo laboratório (Furgão). 

Para o desenvolvimento das atividades práticas no Polo de Apoio 

Presencial, serão utilizados Laboratórios Móveis sobre rodas. A opção por este 

tipo de laboratório deve-se aos seguintes fatores: 

1- Proporcionar aos estudantes condições de receber, no ensino a distância, 

uma carga laboral de atividades práticas compatíveis com a ofertada no 

ensino presencial; 

2- Buscar solução criativa para oferecer uma educação técnica a distância 

com a mesma qualidade do ensino presencial; 

3- Possibilitar a otimização dos recursos públicos; 

4- Atender temporalmente um determinado município, formando o quantitativo 

necessário de profissionais qualificados que possam ser inseridos no 

mercado de trabalho local e regional. 
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Serão montados 02 (dois) laboratórios dentro do sistema móvel, sendo um 

de Eletricidade e Eletrônica, para realização de ensaios elétricos de medição, 

avaliação e testes de equipamentos, e outro de Sistemas de Energia Renovável 

para realização de ensaios de construção mecânica de alguns implementos 

necessários à execução dos projetos, medição de velocidade e direção de vento, 

medição de irradiação solar, avaliação, montagens e testes de equipamentos. 

O furgão possui armários para o transporte dos equipamentos e da 

instrumentação para os laboratórios do tipo minioficinas. 

O veículo fornecido pelo Ministério da Educação fora adaptado com todos 

os requisitos de segurança exigidos à legalização do veículo junto ao CONTRAN. 

O laboratório móvel de Eletricidade e Eletrônica deverá conter: um 

pequeno gerador elétrico, armários adaptados para alojar ferramentas, materiais 

de consumo; equipamentos de medidas como: Osciloscópio, Multímetro digital; 

Medidor de potência; Medidor de irradiação solar; Painel Solar; Turbina Eólica de 

pequeno porte; Inversor de tensão; Baterias recarregáveis chumbo ácido; 

Controlador de carga para turbina eólica; Micro computador com impressora 

multifuncional, além de materiais diversos como: kit de fabricação de placas de 

circuito impresso, mini furadeira elétrica, ferro de soldar para eletrônica, alicates 

de corte e de bico, chaves de fenda, chaves de boca. 

O laboratório móvel de Sistemas de Energia Renovável deverá conter: um 

pequeno gerador elétrico, armários adaptados para alojar ferramentas, materiais 

de consumo; uma Turbina Eólica de pequeno porte, Painéis Solares 

Fotovoltaicos, Painéis solares térmicos, equipamentos de medidas como: 

Medidores de direção e de velocidade de vento; Medidor de velocidade de 

rotação; Medidor de Irradiação Solar, Termômetros, Sistema de acumulação de 

dados de vento e de irradiação solar (data logger); Máquina de soldar elétrica; 

Máquina de furar elétrica; Torre metálica de até 6,0m para instalação de Turbina 

Eólica com respectivos estais (cabos) e materiais diversos como: kit de 

ferramentas para a manutenção mecânica, ferramentas de medição e de corte de 

materiais metálicos. 

             No laboratório de informática no polo de apoio presencial as máquinas 

deverão conter as ferramentas básicas de um computador (sistema operacional, 

editor de texto, programas de apresentação, planilha eletrônica, internet) não 

havendo programa específico para o curso, porque as ferramentas básicas 
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atendem juntamente com o Microsoft Office e os programas são baixados 

gratuitamente.  

Será utilizado no desenvolvimento do componente curricular Meteorologia 

Aplicada, o BRAMS, programa que permite a modelagem meteorológica e 

previsões do INEP.  

 

9.2.4 Acessibilidade  

As Instalações e equipamentos deverão dispor dos recursos necessários 

ao atendimento da legislação vigente, acerca da acessibilidade para portadores 

de necessidades especiais, incluindo: 

 Rampas para acesso a usuários de cadeiras de rodas; 

 Estacionamento com vagas reservadas para portadores de 

necessidades especiais; 

 Sanitários dimensionados e adaptados com barras e demais acessórios 

para usuários de cadeiras de rodas. 

 

10 PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO 

 A condução do curso contará com 02 (duas) equipes distintas entre si. Uma 

para a organização sistêmica do processo responsável por toda a parte 

pedagógica, contando com pessoal de apoio administrativo. E outra, de 

profissionais vinculados aos Polos de Atendimento Presencial (PAP) formada por 

uma Equipe Operacional de, no mínimo, 05 (cinco) pessoas com funções, perfil e 

competências bem determinadas. Suas atribuições operacionais são concebidas 

com base na atuação da Equipe de EaD Sistêmica, na qual a Equipe Operacional 

está inserida.  

 O corpo docente será de responsabilidade do IFPE que poderá, também, 

contar com apoio de docentes da rede privada e, preferencialmente, das redes 

públicas estadual e/ou municipal.  
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10.1 Equipe de EaD Sistêmica 

Esta equipe é responsável pela organização sistêmica do projeto vinculada 

à elaboração do plano de curso, qualificação e capacitação do pessoal envolvido 

nas atividades do projeto que se divide em seis grupos de trabalho. Algumas 

atividades de capacitação e qualificação envolvem mais de um grupo. 

 

10.1.1 Perfil Profissional da Equipe de EaD Sistêmica 

Os profissionais vinculados à equipe de EaD Sistêmica estão agrupados 

em áreas afins, formando grupos de trabalho com funções, perfil e competências 

bem determinadas. Suas atribuições são concebidas com base na atuação da 

equipe à qual o grupo de trabalho está inserido.  

 
10.1.1.1 Grupo Principal 
 

Composto pela Diretoria de Educação a Distância, a Coordenação Geral da 

Rede e-Tec Brasil, Coordenador de Curso e Professores Formadores, tendo 

como principal atividade a operacionalização e a gerência das atividades da EaD, 

bem como o acompanhamento do projeto conforme a Portaria nº 1.620/2012 - 

GR.  

 
10.1.1.2 Grupo de Professores Pesquisadores Formadores 
 

Composto pelos professores, responsáveis por cada uma dos 

componentes curriculares definidos nesse projeto. Sua principal função está em 

efetuar o acompanhamento global do componente curricular e do curso visando a 

um retorno operacional da qualidade e da eficiência do programa de EaD. 

Perfil - Formação superior na área do curso ou área afim, para coordenar 

as atividades da componente curricular que está responsável e, 

preferencialmente, ter conhecimentos em educação a distância. Ter experiência 

em coordenação ou gestão de projetos. Apresentar competência pessoal de 

liderança, comunicação, dinamismo, perseverança e competências interpessoais. 

Atribuições - É o professor que vai efetivamente conduzir o processo de 

ensino de acordo com o conteúdo programado. Ele irá planejar o plano de aula, 

coordenar as atividades acadêmicas; incentivar e acompanhar o desenvolvimento 
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dos estudantes nas atividades acadêmico-científico-culturais, bem como, orientar 

os tutores a distância nas atividades didático-pedagógicas relativas ao curso. 

Pode elaborar, quando necessário, material didático para suprir necessidades 

emergentes ao longo do processo ensino-aprendizagem. Tem como missão 

avaliar sistematicamente os estudantes, o material didático e o processo de 

ensino-aprendizagem no decorrer do período letivo.  
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10.1.1.2.1 Quadro de Formação do Corpo Docente 

 

Período / Componente Curricular Nome Titulação Regime de 

Trabalho 

Vinculo Carga 

Horária (h) 

Metodologia do Estudo a Distância e 

Inclusão e Diversidade Social 

Rosimary Araújo de Lima Especialista Parcial bolsa 20 

Informática Básica José Luiz Morais Especialista Parcial bolsa 20 

Português Instrumental Gláucio Ramos Gomes Especialista Parcial bolsa 20 

Matemática Instrumental Glewbber Spíndola Saraiva de Moura Especialista Parcial Bolsa 20 

Energia Solar Térmica, Introdução 

aos Sistemas Térmicos 

André Felippe Vieira da Cunha Doutor Parcial UFPE 20 

Projeto de Sistemas de Energia 

Renovável e Prática Profissional 

Supervisionada III 

Breno Cruz de Góis Mestre Parcial IFPE 20 

Eletrônica  Aplicada, Eletricidade 

Básica e Instalações Elétricas 

Fábio do Rêgo Barros Especialista Parcial bolsa 20 

Empreendedorismo Comportamental Maria Raquel Miranda de Melo Especialista Parcial bolsa 20 

Energia Solar Fotovoltaica, 

Introdução a Energia Renovável e 

Prática Profissional Supervisionada II 

Manoel Henrique de Oliveira Pedrosa 

Filho 

Mestre Parcial IFPE 20 

Inglês Instrumental Larissa de Pinho Cavalcanti Especialista Parcial bolsa 20 
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Energia Eólica Renato Wagner da Silva Barros Mestre Parcial IFPE 20 

Direitos Humanos, Ética Profissional 

e Cidadania 

Carlos do Nascimento Silva Graduado Parcial IFPE 20 

Meteorologia Aplicada Evaldo Vieira de Oliveira Especialista Parcial bolsa 20 

Dispositivos e Sistemas Renováveis, 

Análise Lógica de Circuitos, Prática 

Profissional Supervisionada I 

Gustavo Carielo da Silva Mestre Parcial bolsa 20 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ricardo Luís Alves da Silva Doutor Parcial IFPE 20 

Fica Aplicada e Manutenção de 

Sistemas Renováveis 

José Aurino de Oliveira Mestre Parcial bolsa 20 
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10.1.1.3 Grupo de Autores/Professores Pesquisadores Conteudistas 
 

Composto pelos professores autores de cada componente curricular. Como 

função primordial está a preparação do material didático impresso e em outras 

mídias, adequando os respectivos conteúdos aos objetivos e ementário do 

componente curricular. Trabalham em conjunto com o grupo principal, tendo o 

apoio do coordenador de curso e dos coordenadores de componentes 

curriculares. 

Perfil - Possuir formação superior e ou formação técnica na área 

pedagógica vinculada aos conteúdos do componente curricular a ser 

desenvolvido e possuir alguma experiência no desenvolvimento de material 

didático impresso e em outras mídias. 

Atribuições - O professor autor é responsável pela seleção de conteúdos 

a serem apresentados no curso, bem como pela elaboração de material didático 

impresso ou em outras mídias.  Ele não é necessariamente o professor que 

ministra as aulas, mas o responsável por organizar e descrever os conteúdos que 

os outros professores irão efetivamente lecionar. 

 
10.1.1.4 Grupo de Tutores a Distância 
 

Composto de professores-tutores preparados para acompanhar os 

estudantes no desenvolvimento do componente curricular. Tendo como atividade 

central o suporte e atendimento pedagógico aos estudantes matriculados, 

fornecendo retorno operacional da qualidade e eficiência do material produzido, 

para o grupo de professores autores e para o grupo principal. 

Perfil - Possuir formação técnica e ou formação superior na área específica 

do curso ou componente curricular, possuir conhecimentos relacionados aos 

aspectos didático-pedagógicos da educação a distância, ter disponibilidade para 

deslocamentos, apresentar competência pessoal de liderança, comunicação, 

dinamismo, perseverança e competências interpessoais. 

Atribuições - O tutor a distância tem como atribuição executar o plano de 

aula previamente definido, acompanhar e estimular o aprendizado dos 

estudantes. Além disso, ele deve dá suporte ao aprendizado destes, dirimindo 

eventuais dúvidas. O nível de conhecimento desse personagem deve ser, no 
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mínimo, igual ao do professor que está ministrando as aulas. O contato que ele 

tem com os estudantes é virtual, utilizando como meio de comunicação a internet, 

mas poderá participar dos encontros presenciais para realização das práticas 

pedagógicas ou na realização dos exames presenciais. 

10.2 Pessoal Técnico 

A Diretoria de Educação a Distância, Rede e.Tec Brasil, da qual faz parte o 

curso Técnico em Sistemas de Energia Renovável, é formada por uma equipe 

multidisciplinar composta por professores preparados para atuar na área, 

pedagogos e pessoal técnico-administrativo que dão apoio e suporte às 

atividades didático-pedagógicas e tecnológicas.  

10.2.1 Grupo Administrativo 

Composto por profissionais da instituição ou contratados, onde executam 

as mais diversas atividades de apoio ao grupo de Educação a Distância. Este 

grupo de profissionais está envolvido em todos os momentos de composição, 

desenvolvimento, acompanhamento e suporte ao curso e componente curricular. 

10.2.1.1 Coordenação de Tecnologias Educacionais e Educação a Distância, 
Coordenação de Curso 

Perfil - Formação superior nas áreas de atuação especifica (pedagogia, 

tecnologia). Experiência em gerência de projetos voltados à EaD, conhecimentos 

da utilização de plataformas de ensino a distância e metodologias aplicadas à 

EaD. Apresentar competência pessoal de liderança, comunicação, dinamismo, 

perseverança e competências interpessoais. 

10.2.1.2 Administração da Plataforma de EaD 

Perfil - Formação superior na área de tecnologia. Experiência anterior em 

suporte e implementação de plataforma de tecnologia voltada para web. 

Apresentar competência pessoal de liderança, comunicação, dinamismo, 

perseverança e competências interpessoais.  

10.2.1.3 Coordenador de Tutoria a Distância 

Perfil - Formação superior e/ou técnica. Possuir, preferencialmente, 

conhecimentos relacionados aos aspectos didático-pedagógicos da educação a 
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distância. Ter conhecimento dos pressupostos didático-pedagógicos desejados 

para os alunos e Tutores. Ter experiência como Tutor em cursos a distância ou 

salas de aula convencionais. 
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10.2.1.4 Quadro com a Formação do Corpo Técnico-Administrativo na Sede 
 

Nome Titulação Setor 
Regime de 

Trabalho 
Vínculo 

Carga 

Horária(h) 

Maria das Graças Melo da Costa Especialista Gestão e Controle Acadêmico Integral IFPE 40 

José Domingos Albuquerque Aguiar  Mestre Suporte Moodle Parcial IFPE 40 

Emmanuella Silva da Costa Graduado Diplomação Integral IFPE 40 

Gutemberg Duarte Neves Barros Estagiário Gestão e Controle Acadêmico Parcial Bolsa 20 

Thiago dos Santos Galdino Ensino Médio Suporte Moodle / TI Integral IFPE 40 

Eraldo Coelho Dias Junior Graduação Suporte TI Integral IFPE 40 

Rosa Maria Oliveira Teixeira de Vasconcelos Especialista Assessoria Pedagógica Integral IFPE 40 

Graziella da Silva Moura Graduada Biblioteca Integral IFPE 40 

Aldo Luiz Silva Queiroz Graduado Produção Editorial Integral IFPE 40 

Ivone Lira de Araújo Especialista Produção Editorial Parcial Bolsa 20 

Pérola Fernanda Moura Torres Ensino Médio Produção Editorial Parcial Bolsa 20 

Sthelline Gomes do Nascimento Ensino Médio Produção Editorial Parcial Bolsa 20 

João Augusto Figueiredo Dias do Prado Graduado Produção Audiovisual Integral IFPE 40 

Carlos do Nascimento Silva Graduado Apoio Logístico Integral IFPE 40 

Vania Rodrigues Bensi Graduada Orçamento e Patrimônio Integral IFPE 40 

Clayson Pereira da Silva Graduado Compras e Almoxarifado Integral IFPE 40 

Natanael Gomes da Costa Junior Especialista Coordenação de Curso  Parcial Bolsa 20 

Sthênia Gomes do Nascimento Graduado Coordenação de Tutoria Parcial Bolsa 20 
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10.3 Perfil Profissional da Equipe Operacional no Polo de Apoio Presencial 

As Equipes Operacionais atuarão nos Polo de Apoio Presencial. Os 

profissionais vinculados à Equipe Operacional estarão agrupados em áreas afins, 

formando grupos de trabalho com funções, perfil e competências bem 

determinadas. Suas atribuições são concebidas com base na atuação da equipe 

na qual o grupo de trabalho está inserido.  

 

10.3.1 Coordenador de Polo 

Perfil - Ser docente concursado no serviço público de ensino com 

formação superior e experiência em gestão administrativa ou de projetos.  

Apresentar competência pessoal de liderança, comunicação, dinamismo, 

perseverança e competências interpessoais. 

Atribuições - Tem como função organizar, administrar e supervisionar o 

desenvolvimento das atividades que assegurem a execução do curso e ações 

extensivas à formação profissional dos estudantes. Responsabilizar-se pela 

divulgação, na região, do curso durante o processo seletivo, buscar parcerias com 

empresas, órgãos públicos e outras instituições, acompanhar a frequência dos 

estudantes, identificando os motivos de faltas e evasões junto à Equipe de EaD 

Sistêmica, estudar e propor medidas que assegurem a melhoria da qualidade e 

da produtividade da Equipe e dos ambientes de EaD. Além disso, será o 

responsável pela implementação, gerenciamento e manutenção da Coordenação 

de Estágio. 

 

10.3.2 Secretário (a) Escolar 

Perfil - De preferência, ser funcionário público concursado e possuir 

formação superior de graduação.  Possuir conhecimentos básicos de informática 

e experiência nas atividades de escrituração escolar, arquivo e expediente. 

Apresentar competência pessoal de liderança, comunicação, dinamismo, 

perseverança e competências interpessoais. 

Atribuições - Tem como função desenvolver as atividades de secretaria 

escolar através do Sistema de Controle Acadêmico eletrônico que será realizado 

através da web; manter atualizadas as pastas e registros individuais dos alunos; 

efetuar a expedição de transferência e tramitação de quaisquer documentos, 
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declarações, históricos escolares e outros documentos oficiais; efetuar o 

cadastramento de novos alunos no Sistema Eletrônico.  

 

10.3.4 Tutor Presencial 

Perfil - Possuir formação superior e conhecimentos básicos de informática. 

Apresentar competência pessoal de liderança, comunicação, dinamismo, 

perseverança e competências interpessoais. 

Atribuições - Tem como função acompanhar os estudantes e dar suporte, 

presencialmente, aos ambientes de ensino-aprendizagem da escola para 

educação a distância. Deverá estar sempre com os estudantes nos ambientes de 

aprendizagem físicos, que são a sala de aula, laboratório, sala de orientação 

educacional e sala de leitura, estudos e pesquisa. Ele deve elaborar o 

planejamento da utilização dos ambientes para garantir que todos os estudantes 

tenham igualmente acesso às estruturas de EaD do polo. Será o responsável pelo 

atendimento dos estudantes nos polos e por meio de recursos tecnológicos de 

comunicação como telefone, fax, e-mail etc. 

 

10.3.5 Técnico de Informática 

Perfil - Possuir curso técnico de informática de nível médio e experiência 

em manutenção de computadores. Apresentar competência pessoal de 

comunicação, dinamismo e perseverança.   

Atribuições - Tem como função acompanhar e supervisionar a 

manutenção preventiva, preditiva e corretiva dos equipamentos, máquinas e 

instalações eletrônicas e da operação de utilidades. Elaborar o planejamento da 

manutenção das máquinas, equipamentos e instalações estabelecendo as 

tarefas, os tempos e a frequência mais adequada aos processos operacionais dos 

mesmos visando garantir o perfeito funcionamento dos equipamentos de 

informática e eletrônicos. 
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11 CERTIFICADOS E DIPLOMAS A SEREM EMITIDOS 

11.1 Diplomas 
 

O diploma será conferido ao estudante que concluir com êxito todos os 

períodos do curso, sendo-lhe conferido o título de técnico de nível médio com 

habilitação profissional de Técnico em Sistemas de Energia Renovável, do Eixo 

tecnológico Controle e Processos Industriais. 

 

11.2 Registro no Conselho 

 Ao Técnico de Nível Médio em Sistemas de Energia Renovável, em 

conformidade com a legislação vigente aplicada, será requerido para o exercício 

profissional o registro profissional no CREA. 
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12 ANEXOS 

 

Anexo I - Ementário 
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1º Período 

 
 
 

  

Componente Curricular: METODOLOGIA 
DO ESTUDO A DISTÂNCIA 

Data de Implementação: 2013.1 

Período: 1º Carga Horária Relógio: 
30h/r 

Carga Horária Aula: 30h/a 

Competências 

 
Este componente curricular tem por objetivo ambientar o estudante na utilização 
da plataforma virtual, proporcionar seu embasamento no mundo da informática 
e realizar a alfabetização digital.  
 

C1 Utilizar o ambiente virtual. 
C2 Utilizar e explorar os materiais didáticos impresso e multimeios de forma 
eficiente e produtiva; 
C3  Familiarizar-se com a metodologia a distância desenvolvendo a autonomia,  
a  disciplina de forma flexível. 

 

Conteúdo Programático Carga (h/a): 30 

 
Conhecendo o Moodle (visão geral);Explorando a Página 
principal do AVEA; Acessando a sala virtual; Conhecendo 
o ambiente de estudo; Interagindo com o curso: fórum, 
mensagens, atividades; Gerando relatórios de 
acompanhamento; Vendo as notas das atividades; Como 
estudar a distância; Conceitos de EAD; Características 
básicas da EAD; Algumas habilidades necessárias para 
estudar a distância; EAD e as tecnologias de informação 
e comunicação; O processo de ensino e aprendizagem; 
Conhecendo os participantes do processo; A tutoria em 
EAD; Conhecendo os materiais didáticos utilizados; 
Como melhor explorar os materiais didáticos; 
Planejamento do estudo – palavra chave; Como planejar 
seu horário de estudo. 
 

 
 

Bibliografia 

 
PELLEGATTI, Marco; ZANCANER, Carmen Lucia Coube.  Como Estudar Melhor: A 
Técnica do Mapa Mental. Coleção: Fazendo Futuro. 1ª Edição. Idea Editora. 2007.  
 
SANTOS, Maria Manuela Novais.  Aprender A Estudar. 1ª Edição.  Porto Editora. 2005.  
 

Bibliografia Complementar 

 
MATTAR, João. Tutria e Interação em Educação a Distância. 1ª Edição. Atlas 
Editora. 2012. 

 

  



 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco - IFPE 
Av. Professor Luiz Freire, 500 – Curado - Recife – PE – CEP. 50740-540      Fone: (81) 3038-2299 ramal 2065 

Componente Curricular: INFORMÁTICA 
BÁSICA 

Data de Implementação: 2013.1 

Período: 1º Carga Horária Relógio: 
75h/r 

Carga Horária Aula: 75h/a 

Competências 

Este componente curricular tem por objetivo proporcionar ao estudante o seu 
embasamento no mundo da informática e realizar a sua alfabetização digital.  

C1 Compreender e utilizar as ferramentas para automação de escritório. 

Conteúdo Programático Carga (h/a): 75h/a 

 
Historia da informática; Tipos de Computadores; conceitos 
de hardware, software e peopleware; dispositivos de 
entrada/saída de dados; dispositivos de armazenamento 
de dados; processadores; tipos de softwares; princípios 
básicos de sistema operacional; aplicativos no sistema 
operacional. Criando e salvando documentos; Editando 
documentos; Formatando texto; Estilos; Automatizando a 
formatação; Formatando parágrafos; Formatando páginas; 
Utilizando o Encontrar/Substituir; Correção gramatical; 
Impressão de documentos; Inserindo figuras; Inserindo e 
configurando tabelas. Criando apresentações; Formatando 
slides de texto; Utilizando tabelas e gráficos; Adicionando 
imagens a apresentação; Adicionando efeitos nas 
apresentações; Preparando uma apresentação para 
distribuição; Distribuindo uma apresentação; Impressão. 

 

 
 

Bibliografia 

MANZANO, Maria Izabel N.G. Estudo Dirigido de Informática Básica. 7ª. 
Edição. Ed. Érica, 2011. 
 
VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: Conceitos Básicos. Ed. Elsevier, 
2011. 
 
RIMOLI, Monica Alvarez, CARNEVALLI, Adriana Aparecida. Word 2007 - Série 
Padrão. Ed. Komedi, 2010. 
 
BRAGA, William. Informática Elementar Excel 2007. Ed. Alta Books, 2007. 
 
______. Informática Elementar PowerPoint 2007. Ed.Alta Books, 2007. 
 

Bibliografia Complementar 

 
SIQUEIRA, Luciano Antonio. Ubuntu. Coleção Linux Pro. Linux New Midia do 
Brasil. São Paulo, 2009. 
 
SOUZA, Lindeberg Barros de. Redes de Computadores: Guia Total. 1ª. 
Edição, São Paulo: Érica, 2009. 
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Componente Curricular: PORTUGUÊS 
INSTRUMENTAL 

Data de Implementação: 2013.1 

Período: 1º Carga Horária Relógio: 
60h/r 

Carga Horária Aula: 60h/a 

Competências 

 
Este componente Curricular tem por objetivo capacitar o estudante ao 
fortalecimento dos processos de leitura e escrita, preferencialmente através da 
abordagem de temas da área técnica em questão. 

 
C1 Realizar interpretação crítica de textos de gêneros diversos, bem como 
produzir textos voltados à prática social. 
 

Conteúdo Programático Carga (h/a): 60h/a 

 
Significação de palavras e expressões no contexto, 
recursos expressivos; Linguagem verbal e não-
verbal; Distinção entre língua oral e língua escrita; 
Níveis de linguagem; Gênero textual: forma, objetivo 
e conteúdo relacionado ao propósito comunicativo; 
Leitura e reprodução: estrutura do texto, partes, 
relação entre as partes, tema e sua delimitação, 
idéia principal, idéias secundárias, idéias explícitas e 
implícitas; Fatores de textualidade: coesão textual e 
coerência textual; Produção de textos técnicos em 
suas variadas formas: resumo, relatório, 
procedimentos. 
 

 
 

Bibliografia 

 

ANTUNES, Irandé Costa. 1996. Aspectos da coesão do texto: uma análise em 
editoriais jornalísticos. Recife: Universitária - UFPE. 

 

BRONCKART, J. P. 1999. Atividade de linguagem, textos e discursos: por um 
interacionismo sócio-discursivo. São Paulo: Editora da PUC-SP, EDUC. 

 

Bibliografia Complementar 

 

AQUINO, Italo de Souza. Como escrever Artigos Cientìficos: Sem arrodeio e 
sem medo da ABNT. Saraiva Editora. 7ª Edição. 2010. 
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Componente Curricular: MATEMÁTICA 
INSTRUMENTAL 

Data de Implementação: 2013.1 

Período: 1º Carga Horária Relógio: 
60h/r 

Carga Horária Aula: 60h/a 

Competências 

 
Este componente curricular tem por objetivo possibilitar o estudante a 
compreender conceitos, procedimentos e estratégias de matemática 
relacionadas com o curso.  

 
C1 compreender os conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas 
relacionadas com a formação do curso. 

 

Conteúdo Programático Carga (h/a): 60h/a 

Números Racionais: 
Definição de número Racional. Representações 
ordinária e decimal. Operações. Razões e 
Proporções. Regra de Três. Aplicações. 
Números Reais:  
Aproximações de um número real por números 
racionais. Potências e raízes. 
Grandezas e Medidas: 
As Noções de grandezas e de medida. Principais 
grandezas e suas medidas. Os sistemas de 
medidas. O Sistema Internacional (SI). 
Funções Reais de Variável real: 
Definição, elementos das principais funções 
elementares. O traçado de gráficos cartesianos. 
Aplicações. 
A Exponencial e o Logaritmo: 
A exponencial e sua inversa. O logaritmo decimal. 
Aplicações. 
Resolução de triângulos: 
Razões trigonométricas. Leis do seno e do cosseno. 
Aplicações. 
Números Complexos: 
Definição de número complexo. Representações 
geométrica e polar. Operações. 
 

 
 

Bibliografia 

 

MUHL, Vera Jussara Lourenzi. Org. Kripka, Rosana Maria Luvezute. 
Matemática Aplicada: Estudos de métodos e resoluções de problemas reais. Ed. 
UPF. 7ª Edição. 2004. 
  

TONAR, Ubaldo. Goes, Hilder Matemática para Concurso: 3.000 questões. Ed. 
Scipione, 1995. 
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Bibliografia Complementar 

 

VELEY, Victor F. Matemática para Eletrônica: Problemas práticos e soluções. 
Hemus Editora, 2004. 
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Componente Curricular: FÍSICA 
APLICADA 

Data de Implementação: 2013.1 

Período: 1º Carga Horária Relógio: 
60h/r 

Carga Horária Aula: 60h/a 

Competências 

 
Este componente curricular tem por objetivo apresentar ao estudante as bases 
teóricas e práticas das áreas de conhecimento da Física (Ótica, Termologia, 
Mecânica, Ondas e Eletricidade) e sua aplicação nas diversas áreas das 
energias renováveis (Energia Solar, Energia Eólica, Biomassa entre outras). 
 
C1 Descrever o conceito de grandezas físicas e suas unidades.                                      
C2 Aplicar os princípios básicos de termologia. 
C3 Aplicar os princípios básicos de ótica. 
C4 Aplicar os princípios básicos de Eletricidade. 
 

Conteúdo Programático Carga (h/a): 60h/a 

 
Mecânica; 
Termologia; 
Calorimétrica; 
Ondas; 
Ótica; 
Eletricidade; 
Grandezas Físicas e Conversão de Unidades. 

 

 
 

Bibliografia 

 
RAMALHO, F. J; NICOLAU F. F.; TOLEDO P. A. S., Os Fundamentos da Física. 
Vol. 2. 7ª edição. Editora Moderna. 
 
HALLIDAY, D. e RESNICK, R. - Fundamentos de Física. Vol.2. 7ª edição. Rio 
de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora, 2006. 
 
TIPLER, P. A. Física 2. Rio de Janeiro: Livro Técnico Científico, 2000. 
 
MÁXIMO, A. e ALVARENGA B. – Curso de Física, vol. 2. São Paulo: Editora 
Scipione, 2003. 
 

Bibliografia Complementar 

 
GASPAR, A. – Física, Volume Único. São Paulo: Editora Ática, 2008. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco - IFPE 
Av. Professor Luiz Freire, 500 – Curado - Recife – PE – CEP. 50740-540      Fone: (81) 3038-2299 ramal 2065 

Componente Curricular: ELETRICIDADE 
BÁSICA 

Data de Implementação: 2013.1 

Período: 1º Carga Horária Relógio: 
60h/r 

Carga Horária Aula: 60h/a 

Competências 

 
Este componente curricular tem por objetivo apresentar ao estudante os 
princípios da eletrostática e da eletrodinâmica, além dos fundamentos do 
funcionamento dos circuitos. 
   
C1 .    Conhecer os instrumentos de medidas elétricas;                                  
C2 .    Conhecer os princípios de funcionamentos dos motores; 
C3 .    Identificar os sistemas de distribuição. 

 

Conteúdo Programático Carga (h/a): 60h/a 

 
1.Introdução, 2. princípios da eletrostática: 2.1 carga 
elétrica, 2.2 eletrização dos corpos, 2.3 campo 
elétrico, 2.4 força elétrica, 2.5 potencial elétrico, 3. 
Princípios da eletrodinâmica: 3.1 tensão elétrica, 3.2 
corrente elétrica, 3.3 fontes de alimentação, 3.4 
gerador e receptor, 3.5 terra ou potencial de 
referência, 3.6 instrumentos de medidas elétricas, 4. 
Resistência elétrica e leis de Ohm: 4.1 conceito de 
resistência elétrica, 4.2 primeira lei de Ohm, 4.3 
resistências fixas, 4.4 resistências variáveis, 4.5 
ohmímetro, 4.6 segunda lei de Ohm, 4.7 resistência 
versus temperatura, 5. Potência e energia elétrica: 
5.1 conceito de potência elétrica, 5.2 conceito de 
energia elétrica, 6. leis de Kirchhoff e associação de 
resistores: 6.1 elementos de um circuito elétrico, 6.2 
leis de Kirchhoff, 6.3 associação de resistores, 7. 
divisor de tensão e corrente: 7.1 divisor de tensão, 
7.2 divisor de corrente, 8. Geradores de tensão e 
corrente: 8.1 gerador de tensão, 8.2 máxima 
transferência de potência, 8.3 gerador de corrente, 9 
princípios do eletromagnetismo: 9.1 campo 
magnético, 9.2 fluxo magnético, 9.3 indução 
magnética, 9.4 eletromagnetismo, 9.5 campo elétrico 
criado por corrente elétrica, 9.6 corrente elétrica 
criado por campo magnético, 9.7 onda 
eletromagnética, 10. Princípios da corrente 
alternada: 10.1 geração de tensão alternada, 10.2 
medição angular, 10.2 onda senoidal, 10.3 corrente 
alternadas, 10.4 frequência e período, 10.5 relação 
de fase, 11. capacitores e indutores, 12. 
Transformadores, 13. Princípios de motores CC e 
CA. 
 

 
 

Bibliografia 
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GUSSOW, M.; Eletricidade básica. Ed. McGraw-Hill do Brasil. 
 
MARKUS, O.; Circuitos elétricos corrente contínua e alternada. Ed.Érica. 
 

Bibliografia Complementar 

 
O’MALLEY, J.; Análise de Circuitos; 2ª. Edição; Ed. Makron books. 
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2º Período  
 

Componente Curricular: ELETRÔNICA 
APLICADA 

Data de Implementação: 2013.1 

Período: 2º Carga Horária Relógio: 
75h/r 

Carga Horária Aula: 75h/a 

Competências 

 
Este componente curricular tem por objetivo apresentar ao estudante a estrutura 
física dos semicondutores, as funções, especificações e funcionamento dos 
transistores nos projetos dos circuitos eletrônicos.  

 
C1 Compreender a estrutura física dos semicondutores.                                    
C2 Compreender as funções desempenhadas pelos transistores. 
C3 Analisar as condições de funcionamento dos transistores. 
C4 Analisar as especificações dos transistores.       
C5 Projetar circuitos eletrônicos. 

 

Conteúdo Programático Carga (h/a): 75h/a 

1.Estudo dos semicondutores: introdução, teoria do 

semicondutor, tipos, dopagem, junção PN; 2. Estudo 

dos diodos: polarização, o gráfico do diodo, 

especificações de potência e de corrente, tipos, teste 

do diodo; 3. Fontes de alimentação: retificador de 

meia onda, retificador onda completa tipo ponte, uso 

do filtro capacitivo, diodos especiais: zener, LED, 

fotodiodo; 4. Transistores: introdução, estrutura 

física, tipos de transistores e símbolos, polarização 

do transistor (sem polarização, direta e reversa), 

polarização direta-reversa, a ligação emissor-

comum, características do transistor, regiões de 

operação, tipos de polarização, o transistor como 

amplificador em emissor comum, teste do transistor; 

5. Amplificadores operacionais: com realimentação 

negativa (amplificador inversor, não inversor, buffer, 

somador), sem realimentação (comparador); 6. 

Tiristores: SCR, TRIAC; 7. Aplicações nos sistemas 

de energias renováveis: inversores, controladores de 

carga. 

 
 

Bibliografia 

MALVINO, A. P.; eletrônica vol. 1.; Ed. McGraw Hill. 
BOYLESTAD, R..; Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos vol. 1.; Ed. 
Prentice/ Hall 

Bibliografia Complementar 

 
LIMA JR, Almir Wirth. Eletricidade e Eletrônica Básica. Atlas Books Editora. 3ª 
Edição. 2009. 
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Componente Curricular: INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS 

Data de Implementação: 2013.1 

Período: 2º Carga Horária Relógio: 
60h/r 

Carga Horária Aula: 60h/a 

Competências 

 
Este componente curricular tem por objetivo apresentar ao estudante 
conhecimentos teóricos e práticos a cerca da: cargas, proteção, aterramento, 
dimensionamento e execução das instalações elétricas prediais. 

 
C1 Aplicar o conceito de instalações elétricas, transdutores e cargas elétricas.                                      
C2 Explicar os princípios que regem as instalações elétricas. 
C3 Aplicar os conceitos fundamentais sobre proteção, aterramento 
dimensionamento de instalações elétricas. 
C4 Aplicar as normas que regem as instalações elétricas. 
C5 Relacionar e distinguir as propriedades e aplicações dos condutores 
elétricos 
C6 Aplicar corretamente as ferramentas para instalações elétricas. 
C7 Empregar os dispositivos de proteção contra sobre-corrente e contra 
choques elétricos. 
C8 Aplicar as normas técnicas e executar instalação elétrica predial 

 

Conteúdo Programático Carga (h/a): 60h/a 

 
Ferramentas para instalações elétricas; Condutores 
elétricos; Eletrodutos.; Dispositivos para comando de 
iluminação e sinalização; Dispositivos de proteção 
contra sobre-correntes; Instalação Residencial; 
Aterramento; Proteção elétrica; Normas Técnicas 
sobre instalações elétricas. 

 

 
 

Bibliografia 

 
CAVALIN, Geraldo e Cervelin, Severino. Instalações Elétricas Prediais Ed.     
Érica. 
 
COTRIM, Ademaro A. M. B. Instalações Elétricas Prediais Ed. LTC. 
 
NBR 5410/04, Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 
 
NBR 5444, Símbolos Gráficos para Instalações Prediais. 
 
 

Bibliografia Complementar 

 
LIMA JR, Almir Wirth. Eletricidade e Eletrônica Básica. Atlas Books Editora. 3ª 
Edição. 2009. 
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Componente Curricular: 
EMPREENDEDORISMO COMPORTAMENTAL 

Data de Implementação: 
2013.1 

Período: 2º Carga Horária Relógio: 30h/r Carga Horária Aula: 30h/a 

Competências 

 
Este componente curricular tem por objetivos: Identificar e desenvolver o perfil 
empreendedor de cada estudante; Proporcionar subsídios para a discussão e 
compreensão do empreendedorismo, seus autores, suas teorias, técnicas e 
aplicações práticas; Desenvolver no estudante a motivação, auto-estima, 
liderança e a iniciativa; Capacitar os estudantes sobre a importância das suas 
habilidades e capacidades no negócio; Fazer o estudante identificar 
oportunidades de negócios na sua região; Aprender a estabelecer metas.  

 
 

C1 Desenvolver o perfil empreendedor e identificar nichos de mercado na 
área profissional do curso e afins;  
C2 Planejar estrategicamente um negócio, desde a concepção até a 
condução do empreendimento. 

 

Conteúdo Programático Carga (h/a): 30h/a 

 
Perfil e comportamento empreendedor, o 
empreendedor de sucesso e o profissional do futuro; 
 

Iniciativa, liderança, motivação, autoestima, 
criatividade, inovação (lei 10.973 de 02/09/2004), 
marcas e patentes; 
 
Comportamento do consumidor, oportunidades de 
negócios, pesquisa de mercado; 
 
Intraempreendedor, empreendedor individual, 
ferramentas e órgãos de apoio ao empreendedor. 

 

 
 

Bibliografia 

 
DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo. Transformando ideias 
em negócios. Ímpetus, 2005. 
 
LEITE, E. Empreendedorismo, inovação, e incubação de empresas: Lei da 
inovação. Bagaço, 2006. 
 

Bibliografia Complementar 

 
CHIAVENATO, Idalberto. Administração dos novos tempos. Campos, 1999. 
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Componente Curricular: INTRODUÇÃO A 
ENERGIA RENOVÁVEL 

Data de Implementação: 2013.1 

Período: 2º Carga Horária Relógio: 
45h/r 

Carga Horária Aula: 45h/a 

Competências 

 
Este componente curricular tem por objetivo apresentar ao estudante conceitos 
básicos e definições sobre os recursos energéticos das formas de energia 
renovável em nível nacional e mundial. 
 
C1 Conceito geral das diversas formas de energias renováveis.                                      

 

Conteúdo Programático Carga (h/a): 45h/a 

 
Conceito e definições de energia; 
Fontes renováveis e não renováveis de energia; 
Disponibilidades de energia no mundo e no Brasil; 
Sustentabilidades Energéticas; 
Noções gerais de energia solar; 
Noções gerais de energia eólica; 
Noções gerais de energia da biomassa; 
Noções gerais da energia do mar; 
Noções gerais de energia Hidráulica; 
Outras formas de energia renovável. 

 

 
 

Bibliografia 

 
TOLMASQUIM, M. T. (organizador), (2003) Fontes Renováveis de Energia no 
Brasil, Editora Interciência, Rio de Janeiro, RJ. 
 
FRAIDENRAICH, N. e Lyra, F. (1995) Energia Solar, Fundamentos e 
Tecnologias de Conversão Heliotérmoelétrica e Fotovoltaica, Editora UFPE, PE. 
 
GOLDEMBER, J. (1979) Energia no Brasil, Livros Técnicos e Científicos Editora 
S.A., São Paulo, SP. 
 

Bibliografia Complementar 
 

 
SCHEER, H (2002) Economia Solar Global, CRESESB-CEPEL, Rio de Janeiro, 
RJ. 
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Componente Curricular: INTRODUÇÃO 
AOS SISTEMAS TÉRMICOS 

Data de Implementação: 2013.1 

Período: 2º Carga Horária Relógio: 
45h/r 

Carga Horária Aula: 45h/a 

Competências 

 
Este componente curricular tem por objetivo apresentar ao estudante conceitos 
teóricos e fundamentados de transmissão de calor, mecânica dos fluidos e 
termodinâmica aplicada para a resolução dos problemas práticos da área das 
ciências térmicas. 
 
C1 Conceito de Sistemas térmicos.                                      
C2 Aplicações básicas de Termodinâmica em Sistemas Térmicos. 
C3 Aplicações básicas de Mecânica dos Fluidos em Sistemas Térmicos.  
C4 Aplicações básicas de Transferência de Calor em Sistemas Térmicos 
 

Conteúdo Programático Carga (h/a): 45h/a 

Princípios de Termodinâmica 
1.1 - Introdução 
1.2 - Sistema Termodinâmico 
1.3 - Estado e Propriedades de uma Substância 
1.4 - O Estado do Fluido na Termodinâmica 
1.5 - Calor x Trabalho 
1.6 - Primeira Lei da Termodinâmica 
1.7 - Transformações Termodinâmicas 
Ciclos Térmicos 
2.1 - Introdução 
2.2 - Máquina Térmica 
2.3 - Ciclo de Carnot 
2.4 - Ciclo Rankine 
2.5 - Ciclo Real 
Teoria Básica de Combustão 
3.1 - Combustíveis 
3.2 - Reações de Combustão 
3.3 - Coeficientes Estequiométricos 
3.4 - Poder Calorífico 
3.5 - Limite de Inflamabilidade  
Noções Básicas de Mecânica dos Fluidos 
4.1 - Definição de Fluido 
4.2 - Conceitos de Hidrostática Aplicados 
4.3 - Conceitos de Hidrodinâmica Aplicados 
Transferência de Calor. 
5.1 - Condução 
5.2 - Fluxo de calor e Taxa Transferência de Calor 
5.3 - Lei de Fourier (Condução) 
5.4 - Coeficiente de Condutibilidade Térmica 
5.5 - Taxa de Transferência de Calor Radial 
5.6 - Convecção térmica 
5.7 - Irradiação térmica 
5.8 - Trocadores de calor 
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Exemplos e Aplicações de Sistemas Térmicos. 
6.1- Caldeiras  
6.2 –Turbinas 
 

Bibliografia 

 
MORAN; SHAPIRO; MUNSON e DEWITT; Introdução à Engenharia de 
Sistemas Térmicos; Editora LTC, 2005. 
  
SCHMIDT, Frank W. e HENDERSON, Robert E.; Introdução às Ciências 
Térmicas , Editora LTC, 1996. 
 

Bibliografia Complementar 

 
INCROPERA, Frank P. e WITT, David P. de; Fundamentos de Transferência de 
Calor e de Massa, Editora LTC, 1992. 
 
FOX, Robert W. e MCDONALD, Alan; Introdução à mecânica dos fluidos, 4. ed. 
Rio de Janeiro: LTC ,1998. 
 
VAN WYLEN & SOUNTAG; Fundamentos da Termodinâmica Clássica, 4ª 
edição, 1995,- Ed. Edgard Blucher – SP. 
 
RESNICK, HALLIDAY & KRANE;  Física 2,   5ª edição, Editora LTC, Rio de 
Janeiro, 2003. 
 
MORAN e SHAPIRO; Princípios de Termodinâmica para Engenharia. Ed. LTC, 
2002. 
 
OZISIK, M. N. Transferência de calor: um texto basico. Rio de Janeiro: 
Guanabara-Koogan, 1990.  
 
KERN, D. Q. Processos de transmissão de calor. Rio de Janeiro: 1987. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco - IFPE 
Av. Professor Luiz Freire, 500 – Curado - Recife – PE – CEP. 50740-540      Fone: (81) 3038-2299 ramal 2065 

 

Componente Curricular: ANÁLISE 
LÓGICA DE CIRCUITO 

Data de Implementação: 2013.1 

Período: 2º Carga Horária Relógio: 
60h/r 

Carga Horária Aula: 60h/a 

Competências 

 
Este componente curricular tem por objetivo desenvolver no estudante o 
raciocínio lógico aplicado aos circuitos eletrônicos. 

 
C1 Desenvolver o raciocínio lógico aplicado aos circuitos eletrônicos.                                      
C2 Identificar defeitos em circuitos simples e complexos. 
C3 Dimensionar tensões nos circuitos eletrônicos.  
C4 Projetar circuitos para solução de problemas práticos.                                    

 

Conteúdo Programático Carga (h/a): 45h/a 

 
Resistores fixos em série; 
Resistores fixos em paralelo;Diodos; 
Polarização de transistores bipolares; 
Fontes lineares; 
Comutador de luz automático; 
Detector de tensão de rede. 

 

 
 

Bibliografia 

 
TOLMASQUIM, M. T. (organizador), (2003) Fontes Renováveis de Energia no 
Brasil, Editora Interciência, Rio de Janeiro, RJ. 
 
FRAIDENRAICH, N. e Lyra, F. (1995) Energia Solar, Fundamentos e 
Tecnologias de Conversão Heliotérmoelétrica e Fotovoltaica, Editora UFPE, PE. 
 
GOLDEMBER, J. (1979) Energia no Brasil, Livros Técnicos e Científicos Editora 
S.A., São Paulo, SP. 
 

Bibliografia Complementar 

 
PINEIRO, Mario, Análise de defeitos. CTA Eletrônica. São Paulo. Editora Eltec, 
2008.  
 
MALIVINO, A. P. Eletrônica no Laboratório: Makron Books, São Paulo 
 
IRVIN, D. Análise de Circuitos em Engenharia 4ª. Ed. São Paulo: Makron, 2000. 
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Componente Curricular: PRÁTICA 
PROFISSIONAL SUPERVISIONADA I 

Data de Implementação: 2013.1 

Período: 2º Carga Horária Relógio: 
30h/r 

Carga Horária Aula: 30h/a 

Competências 

 
Este componente curricular tem por objetivo proporcionar aos estudantes a 
prática profissional nas diversas atribuições profissionais do curso técnico em 
Sistemas de Energia Renovável, colocando em prática o conhecimento teórico 
adquirido nesse período letivo; Capacitar os estudantes, mediante a vivência em 
situações reais, a compreensão e solução de problemas típicos da profissão; 
Habilitar os estudantes a equacionar tecnicamente uma situação-problema em 
sistemas de energia renovável, fazendo uso extensivo dos conteúdos 
apreendidos no 2º período.  
 
C1 . Dimensionar tensões nos circuitos eletrônicos.  
C2 . Projetar circuitos para solução de problemas práticos. 
C3 . Aplicações básicas de Termodinâmica em Sistemas Térmicos. 
C4 . Aplicações básicas de Mecânica dos Fluidos em Sistemas Térmicos.  
C5 . Aplicações básicas de Transferência de Calor em Sistemas Térmicos 
 

Conteúdo Programático Carga (h/a): 30h/a 

Treinamento com os instrumentos de medida 
- Multímetro digital; 
- Multímetro analógico; 
- Osciloscópio; 
- Amperímetro; 
Montagem de projetos eletrônicos 
- confecção de placa de circuito impresso; 
- soldagem dos componentes; 
Execução de medidas 
- mapeamento das tensões elétricas no circuito em 
bom funcionamento; 
- mapeamento das tensões elétricas no circuito com 
defeito simulado; 
- identificação das correntes de polarização; 
Identificação de defeitos 
- aplicação do método de análise lógica no projeto 
eletrônica; 
 

 
 

Bibliografia 

 
PINEIRO, Mario. Análise de Defeitos.CTA Eletrônica. São Paulo. Editora Eltec, 
2008.  
MALIVINO, A. P. Eletrônica no Laboratório: Makron Books, SP. 

Bibliografia Complementar 

CIPELLI, Antônio Marco. Teoria e Desenvolvimento de Projetos de Circuitos 
Eletrônicos. 23ª Ed.Editora Erica, 2012.  
ROBERT, L. e BOY, Lestad.Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. 8ª 
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Ed. Editora Person, 2011.  

3º Período  
 

Componente Curricular: INGLES 
INSTRUMENTAL 

Data de Implementação: 2013.1 

Período: 3º Carga Horária Relógio: 
60h/r 

Carga Horária Aula: 60h/a 

Competências 

 
Este componente curricular tem por objetivo apresentar ao estudante as 
estratégias de leitura na interpretação dos textos e artigos da área de energia 
renovável. 

 
C1 Aplicar estratégias de leitura na interpretação de textos da área de sistemas 
de energia renovável. 
 

Conteúdo Programático Carga (h/a): 60h/a 

 
Introdução à leitura: definição, conhecimentos 
implicados no ato de ler; polissemia e contexto; 
Elementos do texto: noção de gêneros textuais e 
multimodalidade, elementos verbais, elementos não 
verbais (símbolos, figuras, gráficos e tabelas); 
estratégias de leitura: previsão, inferência, skimming, 
scanning, mapa mental; palavras da língua inglesa: 
cognatos e falsos cognatos, palavras-chave, afixos; 
ordem das palavras: noun phrases; verbos da língua 
inglesa: imperativos, modais, funções do ING; 
tempos verbais; sentenças da língua inglesa: 
afirmativa, negativa, interrogativa, perguntas com 
palavras WH; coesão textual: coesão léxica, coesão 
gramatical; dicionário e tradutores automáticos: 
consulta estratégica; aplicações práticas com textos 
da área. 

 

 
 

Bibliografia 

 
GALLO, Lígia. Inglês instrumental para informática. 2ª edição. SP: Ícone. 
2011.  
 
KOCH. Ingedore. Ler e compreender: os sentidos do texto. SP: Contexto.2006.  
 
PINTO, Abuendia et al. Inglês Instrumental. UFPE: 2007. 
 

Bibliografia Complementar 

 
NUNES, Charlles. Inglês instrumental. Em: < http://www.learn-portuguese-
now.com/support-files/ingles-instrumental-charlles-nunes.pdf>  
 
SILVA, Deurilene. Inglês Instrumenta: apostila para estudo. Em: 
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http://cidapimentelm.110mb.com/ingles-instrumental.pdf 
 

Componente Curricular: ENERGIA 
EÓLICA 

Data de Implementação: 2013.1 

Período: 3º Carga Horária Relógio: 
60h/r 

Carga Horária Aula: 60h/a 

Competências 

 
Este componente curricular tem por objetivo apresentar ao estudante a 
compreensão dos fenômenos físicos relacionados a caracterização dos ventos; 
estabelecer os estudos sobre a potência e a energia eólica da turbina. 
 
C1 Descrever o potencial energético associado aos ventos e ao sol.                           
C2 Explicar os objetivos do aproveitamento dos recursos renováveis. 
C3 Explicar a energia eólica. 
C4 Aplicar as leis que regem o aproveitamento e exploração dos recursos 
renováveis. 
C5 Descrever os componentes de um sistema eólico. 
 

Conteúdo Programático Carga (h/a): 60h/a 

 
Introdução a energia eólica e suas aplicações; 
Avaliação de potencial eólico; Caracterização do local e 
do recurso eólico;  
Medição do vento  
Apresentação de turbinas eólicas; caracterização dos 
ventos; atlas eólicos; 
Mecanismos de origem dos ventos;  
Princípios de funcionamento de turbinas eólicas:   
Mecanismos de controle; Componentes do sistema; A 
aerodinâmica dos ventos;  
O potencial eólico 
Coeficiente de potencia; Curva de velocidade do vento; 
Cálculo da produção energética de uma turbina eólica 
Identificação de locais com potencial para possível 
implantação de turbinas eólicas 
Impactos ambientais 
 

 
 

Bibliografia 

 
ALDABÓ, Ricardo. Energia Eólica. São Paulo. Artliber Editora, 2002. 
 
HOHATGI, Janrdan S.; Características do Potencial Eólico, Notas de aula;  
 
 

Bibliografia Complementar 

 
BARROS, R.W.S, Implantação, Operação e Instrumentação de Sistema Híbrido 
Eólico/Diesel / no Território de Fernando de Noronha. UFPE, 2002. 
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Componente Curricular: ENERGIA 
SOLAR FOTOVOLTÁICA 

Data de Implementação: 2013.1 

Período: 3º Carga Horária Relógio: 
60h/r 

Carga Horária Aula: 60h/a 

Competências 

 
Este componente curricular tem por objetivos: fornecer ao estudante subsídios 
para a compreensão dos aspectos físicos aplicados a uma célula fotovoltaica; 
permitir a definição das principais características elétricas de uma célula 
fotovoltaica; apresentar os principais equipamentos auxiliares utilizados em 
sistemas fotovoltaicos autônomos; apresentar as configurações e aplicações 
dos sistemas fotovoltaicos autônomos; apresentar a configuração, aplicações e 
a legislação pertinente aos sistemas fotovoltaicos conectados à rede. 
 
C1 Compreender a funcionamento de uma célula fotovoltaica. 
C2 Conhecer os equipamentos auxiliares utilizados com os painéis fotovoltaicos. 
C3 Compreender os sistemas fotovoltaicos autônomos. 
C4 Compreender os sistemas fotovoltaicos conectados à rede 

 

Conteúdo Programático Carga (h/a): 60h/a 

 
Estudo do funcionamento das células solares 
fotovoltaicas 
      Radiação eletromagnética e a radiação solar;  
      Materiais elétricos;  
      Teoria das bandas de energia;  
      Junção PN; efeito fotovoltaico;  
      Características construtivas e elétricas das células 
fotovoltaicas;  
      Tipos de células solares;  
Sistemas fotovoltaicos autônomos 
      Aplicações dos sistemas fotovoltaicos autônomos;  
      Baterias estacionárias;  
      Controlador de carga;  
      Inversor; módulos fotovoltaicos;  
Sistemas fotovoltaicos conectados à rede  
     Categorias dos sistemas fotovoltaicos conectados à 
rede;  
     Geração distribuída, conceitos e definições;  
     Inversor cc/ca conectado à rede, características;  

     Legislação brasileira. 

 
 

Bibliografia 

GASOLI, Jonas Rafael; VILLALVA, Marcelo Gradella. Energia Solar 
Fotovoltaica. Ed.Erica. 2012. 
ZILLES, Roberto; MACÊDO, Wilson Negrão; GALHARDO, Marcos A. Barros; 
OLIVEIRA, Sérgio H. Ferreira de. Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede 
Elétrica. Ed. Oficina de textos, 2012. 

Bibliografia Complementar 
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PALS, Wolfgang. Energia Solar e Fontes Alternativas, Hemus Editora. 2005 

Componente Curricular: DIREITOS 
HUMANOS, ÉTICA PROFISSIONAL E 
CIDADANIA 

Data de Implementação: 2013.1 

Período: 3º Carga Horária Relógio: 
45h/r 

Carga Horária Aula: 45h/a 

Competências 

 
Este componente curricular tem por objetivo estabelecer o contato do estudante 
com o conceito e o exercício dos Direitos Humanos(civis, políticos, sociais, 
econômicos, culturais e ambientais) para o exercício da cidadania em âmbito 
regional, nacional e planetário, com vistas a promoção da igualdade e defesa da 
dignidade humana. Objetiva também o estudo do conceito, objetivos e funções e 
regras do comportamento ético, para respeito aos direitos individuais e coletivos 
e requisito básico ao exercício da cidadania. 
  

C1 Conhecer os fundamentos sócio-filosóficos históricos e culturais das 
gerações de direitos humanos; 
C2 Definir o conceito de Direitos Humanos e Cidadania e seu exercício; 
C3 Aplicar o conceito de ética profissional.                                      
C4 Descrever o objetivo da ética. 
C5 Apresentar as Funções da ética. 
C6 Aplicar as regras da ética. 
C7 Descrever o comportamento ético. 
C8 Estabelecer relação entre o comportamento ético, o exercício dos direitos 
humanos e da cidadania para consolidação de uma sociedade democrática, 
justa, solidária e igualitária.  

 

Conteúdo Programático Carga (h/a): 45 

 
 
Fundamentos filosóficos dos Direitos Humanos; 
Geração de Direitos Humanos; 
Cidadania e Democracia; 
Conceito de ética; 
Fundamentos de ética geral; 
Base filosófica da ética; 
Ética e profissão; 
Aspectos gerais do profissional ético; 
Energias Renováveis e o Código de Ética 
Socioambiental. 

 

 
 

Bibliografia Básica 

 
DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo: 
Moderna, 2001. 
 
COVRE, Maria de Lourdes Manzini. O que é cidadania. Coleção Primeiros 
Passos. São Paulo: Brasiliense, 1995.  
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SÁ, Antônio L. de. Ética Profissional. 9 e. São Paulo: Atlas, 2012. 
 
CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2000. 
 
VALLS, Álvaro L. M. O que é ética. São Paulo: Brasiliense, 2010. 
 

Bibliografia Complementar 

 
NOVAES, Carlos Eduardo; LOBO, César. Cidadania para principiantes: a 
história dos direitos do homem. São Paulo: Ática, 2004. 
 
COMPARATO, Fábio Konder. Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 2ª.Ed. 
São Paulo: Saraiva, 2001. 
 

TEIXEIRA, Nelson Gomes (organizador). A Ética no mundo da empresa. São 
Paulo. 

ARRUDA, Maria Cecília Coutinho de, et al. Fundamentos de Ética 
Empresarial e Econômica. São Paulo, Atlas, 2001. 
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Componente Curricular: 
METEOROLOGIA APLICADA 

Data de Implementação: 2013.1 

Período: 3º Carga Horária Relógio: 
60h/r 

Carga Horária Aula: 60h/a 

Competências 

 
Este componente curricular tem por objetivo apresentar ao estudante conceitos 
de meteorologia aplicada aos estudos relacionados a energia eólica e solar. 

 
C1 Descrever o conceito de meteorologia.                                      
C2 Relacionar as formas e princípios que regem os fenômenos 
meteorológicos. 
C3 Aplicar noções gerais de Meteorologia, através do estudo dos elementos 
básicos do tempo e da relação entre eles. 
C4 Relacionar os fenômenos básicos da Meteorologia. 
 

Conteúdo Programático Carga (h/a): 60h/a 

 
Descrever e classificar os fenômenos 
meteorológicos e      aplicá-los no curso; 
Empregar o material didático disponível nos pólos e 
o ambiente virtual de aprendizagem para elaboração 
de experimentos práticos; 
Aplicar os conhecimentos ministrados às realidades 
práticas do uso dos recursos renováveis; 
Aplicar as definições; áreas de estudo; composição 
da atmosfera; estrutura vertical da atmosfera; 
ionosfera; 
Explicar os Movimentos da Terra; estações do ano; 
radiação eletromagnética; absorção e emissão de 
radiação por moléculas; descrição quantitativa da 
radiação; leis da radiação; distribuição da radiação; 
radiação solar incidente; radiação terrestre; 
mecanismos de transferência de calor; balanço 
global de calor; balanço de calor latitudinal; medidas 
de radiação; 
Aplicar os conceitos e aplicações de calor e 
temperatura; escalas de temperatura; medidas da 
temperatura; índices de desconforto humano; 
controles da temperatura; distribuição global de 
temperaturas; 
 Apresentar a definição de pressão atmosférica; 
variação de pressão com a altitude; variações 
horizontais; influência da temperatura e do vapor 
d’água; divergência e convergência; alta e baixa 
pressão; medidas de pressão atmosférica. 
Aplicar os conceitos de umidade, condensação e 
estabilidade atmosférica; 
Explicar o vento: força que afetam o vento, força 
gradiente de pressão; força de Coriolis; ventos 
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geotróficos, gradiente e na camada de atrito; medida 
de vento; circulação global; distribuição de vento e 
pressão na superfície; os ventos de oeste e Alisios. 
 

Bibliografia 

 
MORAN, J. M. e M. D. Morgan, 1989: Meteorology: The atmosphere and the 
science of weather. Mac Malan. 
 
ARAGÃO, J.O.R. A influência dos Oceanos Pacífico e Atlântico na Dinâmica do 
Tempo e do Clima do Nordeste do Brasil. Capítulo do Livro Oceanografia um 
cenário tropical. Org.: Eskinazi-Leça, E.; Neumann-Leitão; Costa, M.F.da. 
Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2004. 
 
MOLION, L.C.B.; BERNARDO, S.O. Uma revisão da dinâmica das chuvas no 
Nordeste Brasileiro. Revista Brasileira Meteorologia, 17(1)1-10, 2002. 
 

Bibliografia Complementar 

 
TERRA, Lygia/COELHO, Marcos Amorim. Geografia Geral: o espaço natural e 
socioeconômico. São Paulo: Moderna, 2005. 
 
VISENTINI, José William/VLACH, Vânia. Geografia Critica: O espaço natural e a 
ação humana. São Paulo: Ática, 2002. 
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Componente Curricular: INCLUSÃO E 
DIVERSIDADE  SOCIAL 

Data de Implementação: 2013.1 

Período: 3º Carga Horária Relógio: 
30h/r 

Carga Horária Aula: 30h/a 

Competências 

 
Este componente tem por objetivo compreender a distinção entre os conceitos 
de diferença e desigualdade. Diversidade e inclusão sócio-cultural; Conceito e 
Classificação de Necessidades Especiais , Acessibilidade e Tecnologias 
Assistivas. Políticas públicas e minorias. História da África dos 
Afrodescendentes e Indígenas no Brasil.  

 
C1 Compreender o papel do Estado como promotor da igualdade social, 
através da promoção de políticas afirmativas, de respeito a diversidade e 
inclusão social-cultural;  
C2  Conhecer os direitos da pessoas com necessidades especiais e recursos e 
procedimentos tecnológicos de promoção da acessibilidade e inclusão; 
C3  Reconhecer o papel e contribuição da cultura africana e indígena para 
formação da sociedade brasileira. 

 

Conteúdo Programático Carga (h/a): 30h/a 

 

UNIDADE 1: DIVERSIDADE E INCLUSÃO SOCIAL 

- Uma definição de cultura; 
- Os conceitos de diferença e igualdade; 
- O conceito de diversidade e os seus tipos. 
- O conceito de inclusão social; 
- As políticas públicas de inclusão para pessoas com 
necessidades especiais;                     - - - A 
Educação Especial na Constituição Federal de 1988 
e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB/96);                                                                                                                 
- - - As tecnologias assistivas. 

UNIDADE 2: RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E 
INDÍGENAS 

- Os conceitos de raça, racismo e etnicidade; 
- A inter-relação entre raça e etnia;                                                                                              
- O combate ao racismo e a valorização da 
igualdade étnico-racial;                                                                                                                                              
- “Escola Sem Cor” em um país de diferentes raças 
e etnias;                                                     - O que 
muda com a Lei n° 10.639/2003; 
- As Diretrizes Curriculares para a educação das 
relações étnico-raciais.  
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UNIDADE 3: CUIDADOS COM OS IDOSOS 

- O conceito de envelhecimento;                                                                                                  
- O combate à discriminação contra os idosos; 
- As políticas públicas de proteção aos idosos. 
 

Bibliografia 

 
ARRUDA, Jorge. Educando pela diversidade afrobrasileira e africana. João 
Pessoa: Dinâmica, 2006; BRASIL. Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988;      
                                                     
BRASIL. Lei 7853, de 24 de outubro de 1989;  
                                                                              
BRASIL.Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9.294, de 20 de 
dezembro de 1996;    
           
BRASIL. Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003;  
                                                                                                               
BRASIL.Lei 10.639, de 09 de janeiro de 2003;   
                                                                                           
BRASIL. Decreto nº 3298, de 20 de dezembro de 1999;  
                                                                                      
SOUZA, Irene Sales de. Trabalhando como preconceito e a discriminação na 
escola: Relato de uma experiência. In: Pedagogia Cidadã – Cadernos de 
Formação – Fundamentos Sociológicos e Antropológicos da Educação. 
São Paulo.  Unesp, Pró Reitoria de Graduação, 2003;  
                 
ZIMMERMANN, Neusa de Castro; MOREIRA, Tereza. Reflexões sobre a 
diversidade no mundo do trabalho. II Encontro de intercâmbio de experiências 
do fundo para igualdade de gênero.ACDI/CIDA: Brasília, 2005. 
 
BIANCHETTI, L.; FREIRE, I. M. Um olhar sobre a diferença: interação, trabalho 
e cidadania. Campinas, SP: Papirus, 1998. (Série Educação Especial)  
 
HOLANDA, S. B. Raízes do Brasil. Rio de Janeiro: José Olímpio. 1989.  
 
 

Bibliografia Complementar 

 

Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial, de 2003 
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Componente Curricular: PRÁTICA 
PROFISSIONAL II 

Data de Implementação: 2013.1 

Período: 3º Carga Horária Relógio: 
45h/r 

Carga Horária Aula: 45h/a 

Competências 

 
Este componente curricular tem por objetivo proporcionar aos estudantes a 
prática profissional nas diversas atribuições profissionais do curso técnico em 
Sistemas de Energia Renovável, colocando em prática o conhecimento teórico 
adquirido nesse período letivo; Capacitar os estudantes, mediante a vivência em 
situações reais, a compreensão e solução de problemas típicos da profissão; 
Habilitar os estudantes a equacionar tecnicamente uma situação-problema em 
sistemas de energia renovável, fazendo uso extensivo dos conteúdos 
apreendidos no 3º período.  
 
C1 . Aplicar as leis que regem o aproveitamento e exploração dos recursos 

renováveis. 
C2 . Conhecer os equipamentos auxiliares utilizados com os painéis 
fotovoltaicos. 
C3. Aplicar noções gerais de Meteorologia, através do estudo dos elementos 
básicos do tempo e da relação entre eles. 

 

Conteúdo Programático Carga (h/a): 45h/a 

 
A contextualização das práticas meteorológicas; 
Instrumentos e equipamentos aplicados aos 
sistemas híbridos; 
Legislação pertinente aos sistemas fotovoltaicos 
conectados a rede; 
O processo de medição de parâmetros da 
potencialidade eólica; 
Aquisição dos equipamentos que irão compor o 
sistema; 
 
Funcionamento e aplicação dos sensores, 
registradores de dados, 
Funcionamento e instalação dos instrumentos; 
A energia eólica e suas aplicações; 
Apresentação do sistema de controle de medição do 
vento;  
Instrumentação aplicada à caracterização do local e 
do recurso eólico;  
Estudo de baterias; 
Inversores de frequência; 
Montagem dos equipamentos fotovoltaicos 
conectados a rede. 
 

 
 

Bibliografia 
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ALDABÓ, Ricardo. Energia Eólica. São Paulo. Artliber Editora, 2002. 
 
Hohatgi, Janrdan S.; Características do Potencial Eólico, Notas de aula;  
 
BARROS, R.W.S, Implantação, Operação e Instrumentação de Sistema Híbrido 
Eólico/Diesel / no Território de Fernando de Noronha. UFPE, 2002. 
 
GASOLI, Jonas Rafael; VILLALVA, Marcelo Gradella. Energia Solar 
Fotovoltaica. Ed. Erica. 2012. 
 

Bibliografia Complementar 

 
ZILLES, Roberto; MACÊDO, Wilson Negrão; GALHARDO, Marcos A. Barros; 
OLIVEIRA, Sérgio H. Ferreira de. Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede 
Elétrica. Ed. Oficina de textos, 2012. 

 
MORAN, J. M. e M. D. Morgan, 1989: Meteorology: The  atmosphere and the 
science of weather. Mac millan. 
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4º Período  

Componente Curricular: ENERGIA 
SOLAR TÉRMICA 

Data de Implementação: 2013.1 

Período: 4º Carga Horária Relógio: 
60h/r 

Carga Horária Aula: 60h/a 

Competências 

 
Este componente curricular tem por objetivo apresentar ao estudante as 
aplicações da energia solar térmica. 
 
C1 Explicar o conceito de energia solar térmica.                                      
C2 Descrever os objetivos do aproveitamento da energia solar térmica. 
C3 Aplicar o uso e aplicações dos dispositivos térmicos.  
C4 Descrever as leis que regem o aproveitamento da energia solar térmica. 
C5 Apresentar e dimensionar sistemas de conservação e armazenamento de 
energia térmica. 

 

Conteúdo Programático Carga (h/a): 60h/a 

 
Mecanismo de Transmissão de Calor; 
Coletores Solares Térmicos 21; 
Óptica Solar 41; 
Concentração de Energia Solar 49; 
Fogão Solar 61; 
Arreaquecimento Solar 81; 
Sistemas Solares de Aquecimento Ambiental. 

 

 
 

Bibliografia 

 
PALZ, Wolfgang, Energia Solar e fontes alternativas, editora Hemus. 2005 
  
FRAIDENRAICH, N.; LYRA, F. J. M. Energia Solar: fundamentos e tecnologias 
de conversão heliotermoelétrica e fotovoltaica. Recife: Editora Universitária, 
1995. 471 p. 
 
 

Bibliografia Complementar 

 
RICARDO ALDABÓ, R., Energia Solar, Artliber Editora, 2002. 
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Componente Curricular: SEGURANÇA 
MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

Data de Implementação: 2013.1 

Período: 4º Carga Horária Relógio: 
60h/r 

Carga Horária Aula: 60h/a 

Competências 

 
Este componente tem por objetivo aplicar os conceitos de prevenção de 
acidentes, preservação do meio ambiente e de promoção da saúde individual e 
coletiva para um processo de envelhecimento saudável e para qualidade de 
vida cotidiana e no trabalho. 

 
C1 Conhecer as normas técnicas que regulam a segurança no trabalho e saber 
utilizar os equipamentos de proteção individual e coletiva de acordo com a área 
de formação.  
C2  Relacionar-se  como o meio ambiente físico de forma preventiva para sua 
preservação, conservação e manutenção dos recursos naturais finitos e não 
renováveis.  
C3  Conhecer e utilizar-se de procedimentos e práticas de promoção da saúde e 
qualidade de vida. 

 

Conteúdo Programático Carga (h/a): 60h/a 

 
Histórico da Prevenção de Acidentes; Conceito de 
Acidente de Trabalho; Legislação de Segurança do 
Trabalho; Serviço especializado em Eng. de 
Segurança e Medicina do Trabalho; Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes; Equipamento de 
Proteção Individual e Coletiva; Mapa de Riscos; 
Ergonomia; Proteção Contra Incêndios; Preservação 
do Meio Ambiente: conceituação e importância; 
Aspectos legais, institucionais e órgãos 
regulamentadores de Meio Ambiente; Programa de 
preservação do meio ambiente; Noções de 
Preservação da Saúde. Cuidados com a saúde 
mental física e social para promoção de um 
processo de envelhecimento saudável e para 
qualidade de vida cotidiana e no trabalho. 
 

 
 

Bibliografia 

 
CAMPOS, Armando Augusto Martins- CIPA, Uma Nova Abordagem- Ed. 
SENAC- São Paulo 2000 ed. II. 

 
FURRIELA, Rachel Biderman. Democracia, Cidadania e Proteção do Meio 
Ambiente. São Paulo: Annablume, 2002. 

Bibliografia Complementar 

 
VALLE, Ciro Eyer e LAGE, Henrique. Meio Ambiente: Acidentes, Lições e 
Soluções. Ed. Senac SP, 2003. 
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Componente Curricular: DISPOSITIVOS 
E SISTEMAS RENOVÁVEIS 

Data de Implementação: 2013.1 

Período: 4º Carga Horária Relógio: 
60h/r 

Carga Horária Aula: 60h/a 

Competências 

 
Este componente curricular tem por objetivo apresentar ao estudante os 
dispositivos periféricos utilizados na geração de energia térmica e fotovoltaica 
além das técnicas de instalação dos mesmos. 
 
C1 Aplicar o conceito de dispositivo de energia renovável.                                      
C2 Descrever os objetivos da utilização dos dispositivos de energia renovável. 
C3 Apresentar o uso e as aplicações dos dispositivos de energia renovável. 
C4 Aplicar as normas e procedimentos de uso dos dispositivos de energia 
renovável. 
C5 Relacionar e dimensionar dispositivos básicos de energia renovável. 
 

Conteúdo Programático Carga (h/a): 60h/a 

 
Capítulo 1 
1) Evolução histórica da energia solar fotovoltaica; 
2) Princípios de funcionamento de uma célula solar; 
3) Material e tecnologias das fotocélulas  
Capítulo 2 
1) Evolução histórica da energia heliotérmica 
2) Descrição das tecnologias atuais de conversão 
heliotérmica 
3) Concentração de raios solares; 
4) Sistemas sem concentração de raios solares; 
Capítulo 3 
1) Sensores e transdutores 
2) Detectores de temperatura resistivos; 
3) Termopares; 
Capítulo 4 
1) Dispositivos de entrada e saída; 
2) Características dos sensores; 
3) Processamento de entradas e saídas; 
Capítulo 5 
1) Sistemas de aquisição de dados; 
Capítulo 6 
1) Datalogger; 
Capítulo 7 
1) Estação solarimétrica 
 

 
 

Bibliografia 

 
P. SOUZA, "Controle por Computador - Desenvolvendo Sistemas de Aquisição 
de Dados para PC", EDUFMA, 1º ed., 2001. 
 
C. P. SOUZA, Controle por computador, EDUFMA, 1ºed, 2001. 
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CAPELLI, A. Aterramento elétrico. Saber Eletrônica, São Paulo, n.329, p. 56-9, 
jun. 2000. 
 
CCMQ - Centro de capacitação em Metrologia e Qualidade. Calibração de 
Instrumentos de medição. Apostila de curso. 2003. 
 
FRAIDENRAICH, Naum & LYRA, Francisco. Energia Solar: fundamentos e 
tecnologias de conversão heliotérmoelétrica e fotovoltaica. Recife. PE: Ed. 
Universitária da UFPE, 1995. 
 
HALLIDAY; RESNICK,.Fundamentos de Física 1: Mecânica, 2ª Edição. Livros 
Técnicos e Científicos Editora. 
 
HELFRICK, Albert D.,Instrumentação eletrônica moderna e técnicas de 
medição, Prentice-Hall do Brasil, 1994. 
 
KINDERMANN, g.; CAMPAGNOLO, J.M. Aterramento elétrico. Porto Alegre: 
Sagra Luzzatto, 1998. 214p. 
 
NATIONAL SEMICONDUCTOR. LM35 Precision centrigrate temperatura 
sensor. Disponível em: http://www.national.com/mpf/LM/LM35.html#overview. 
 

Bibliografia Complementar 

 
REZENDE, Sérgio M., A física de Materiais e Dispositivos Eletrônicos. Recife, 
PE: Ed. Universitária da UFPE, 1996. 540p.: il. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.national.com/mpf/LM/LM35.html#overview
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Componente Curricular: PROJETO E INSTALAÇÃO DE 
SISTEMAS RENOVÁVEIS 

Data de 
Implementação: 
2013.1 

Período: 4º Carga Horária Relógio: 90h/r Carga Horária Aula: 
90h/a 

Competências 

 
Este componente curricular tem por objetivo apresentar ao estudante como se 
projeta e se instala sistemas de armazenamento de energia renovável. 

 
C1 Descrever o conceito de projeto em sistemas renováveis de energia.                                      
C2 Explicar os objetivos dos projetos e instalações dos sistemas renováveis. 
C3 Demonstrar o uso e aplicações das instalações dos sistemas renováveis. 
C4 Descrever os fundamentos dos projetos e instalações dos sistemas renováveis. 
C5 Projetar e instalar sistemas de armazenamento de energia elétrica e térmica. 

 

Conteúdo Programático Carga (h/a): 90h/a 

 
Levantamento de cargas; Projeto e instalação de sistemas 
de energia solar fotovoltaica; Projeto e instalação de 
sistemas de energia solar térmica; Projeto e 
dimensionamento de um sistema de energia eólica; Projeto 
e instalação de sistemas de bombeamento de água a partir 
da energia solar fotovoltaica; Projeto e instalação de 
sistemas de dessalinização da água; Projeto e instalação 
de sistemas de desidratação. 
 

 
 

Bibliografia 

 

PALS, Wolfgang, Energia solar e fontes alternativas, editora Hemus Livraria 

Editora Ltda. 2005; 

REIS, L.B., SILVEIRA S. Energia Elétrica para o desenvolvimento sustentável – 2ª 

edição. São Paulo: Edusp, 2001. 

Bibliografia Complementar 

 
TIBA, Chigueru; FRAIDENRAICH,Naum  e BARBOSA, Elielza M. de S. Instalação 
de Sistemas Fotovoltaicos para Residências Rurais e Bombeamento de 
Água.Editora Universitária UFPE. 
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Componente Curricular: MANUTENÇÃO 
DE SISTEMAS RENOVÁVEIS 

Data de Implementação: 2013.1 

Período: 4º Carga Horária Relógio: 
90h/r 

Carga Horária Aula: 90h/a 

Competências 

 
Este componente curricular tem por objetivo apresentar ao estudante o universo 
da manutenção através dos seus elementos fundamentais através dos tipos e 
das técnicas aplicadas. 
 
C1 Avaliar a evolução do conceito de manutenção.                                      
C2 Distinguir os diversos tipos de manutenção e seus respectivos objetivos. 
C3 Compreender as rotinas e procedimentos de manutenção dos sistemas 

renováveis.  
C4 Analisar as variáveis que definem o universo da manutenção. 

 

Conteúdo Programático Carga (h/a): 90h/a 

 

Origens e Histórico da Manutenção; Elementos de 

manutenção; Tipos de Manutenção; Introdução à 

Confiabilidade, Mantenabilidade e disponibilidade; 

Ferramentas para a detecção de falhas em 

projetos e processos; Técnicas e Filosofias de 

Manutenção; Manutenção em Sistemas Eólicos; 

Aplicação de Manutenção em Sistemas de Energia  

Térmica; Aplicação da manutenção em sistemas de 

energia fotovoltaica; Planejamento e Controle de 

Manutenção. 

 

 
 

Bibliografia 

ALDABÓ, Ricardo, Energia Eólica. São Paulo. Artliber Editora, 2002.  
PALS, Wolfgang, Energia Solar e fontes alternativas, editora Hemus Livraria 
Editora Ltda. 
 

Bibliografia Complementar 

 
REIS, L.B., SILVEIRA S. Energia Elétrica para o Desenvolvimento Sustentável – 
2ª edição. São Paulo: Edusp, 2001. 
 

Componente Curricular: PRÁTICA 
PROFISSIONAL III 

Data de Implementação: 2013.1 
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Período: 4º Carga Horária Relógio: 
45h/r 

Carga Horária Aula: 45h/a 

Competências 

 
Este componente curricular tem por objetivo proporcionar aos estudantes a 
prática profissional nas diversas atribuições profissionais do curso técnico em 
Sistemas de Energia Renovável, colocando em prática o conhecimento teórico 
adquirido nesse módulo; Capacitar os estudantes, mediante a vivência em 
situações reais, a compreensão e solução de problemas típicos da profissão; 
Habilitar os estudantes a equacionar tecnicamente uma situação-problema em 
sistemas de energia renovável, fazendo uso extensivo dos conteúdos 
apreendidos no módulo IV.  
 
C1 Conhecer o uso e aplicações dos dispositivos térmicos.  
C2 Dimensionar os sistemas de conservação e armazenamento de energia 
térmica. 
C3 Aplicar as normas e procedimentos de uso dos dispositivos de energia 
renovável. 
C4 Relacionar e dimensionar dispositivos básicos de energia renovável. 
C5 Demonstrar o uso e aplicações das instalações dos sistemas renováveis. 
C6 Descrever os fundamentos dos projetos e instalações dos sistemas 
renováveis. 
C7 Projetar e instalar sistemas de armazenamento de energia elétrica e térmica. 
C8 Distinguir os diversos tipos de manutenção e seus respectivos objetivos. 
C9 Compreender as rotinas e procedimentos de manutenção dos sistemas 
renováveis.  
                              

Conteúdo Programático Carga (h/a): 45h/a 

 
Montagem e utilização de sistema de aquisição de 
dados; 
Instalação de torre solarimétrica; 
Instalação de sensores de temperatura; 
Instalação de sensores de umidade; 
Instalação de sensores de radiação; 
Instalação de sensores de velocidade do vento; 
Componentes dos sistemas solares e localização 
dos painéis térmicos 
Considerações prévias para a instalação e projetos 
solares em Habitações 
Instalação de um projeto solar térmico. 
Segurança, higiene e manutenção nas instalações. 
Instalação de sistemas de energia solar fotovoltaica; 
Instalação de sistemas de energia solar térmica; 
Dimensionamento de um sistema de energia eólica;  
Instalação de sistemas de bombeamento de água a 
partir da energia solar fotovoltaica; 
Instalação de sistemas de dessalinização da água; 
Instalação de sistemas de desidratação. 
 

 
 

Bibliografia 
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CAPELLI, A. Aterramento elétrico. Saber Eletrônica, São Paulo, n.329, p. 56-9, 
jun. 2000. 
 
CCMQ - Centro de capacitação em Metrologia e Qualidade. Calibração de 
Instrumentos de medição. Apostila de curso. 2003. 
 

Bibliografia Complementar 

 
C.P. Souza, "Controle por Computador - Desenvolvendo Sistemas de Aquisição 
de Dados para PC", EDUFMA, 1º ed., 2001. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Anexo II – Portaria nº 270/2012-GR - Designa o coordenador do Curso 
Técnico em Sistemas de Energia Renovável. 
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Anexo III – Resolução nº 43/2007 – Aprova ad referendum o PPC do curso 
Técnico em Sistemas de Energia Renovável. 
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Anexo IV – Resolução nº 48/2007 – Homologa a Resolução nº 43/2007 ad 
referendum que aprovou o PPC do curso Técnico em Sistemas de Energia 
Renovável. 
 



 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco - IFPE 
Av. Professor Luiz Freire, 500 – Curado - Recife – PE – CEP. 50740-540      Fone: (81) 3038-2299 ramal 2065 

 
 
 
Anexo V – Portaria nº 1620/2012-GR – Designa Comissão de Reformulação 
do PPC do curso Técnico em Sistemas de Energia Renovável. 
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Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui 

a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. 
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básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência 

ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 

Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais 

- Libras e dá outras providências. 

Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003 - Altera a Lei no 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 

para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática 

"História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. 

Lei nº 10.741, de 01 de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso.  

Constituição Federal da República Federativa do Brasil, 2008.  

Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Altera a Lei no 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo 

oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-

Brasileira e Indígena”.  

Lei nº 11.741, de 16 de julho de 2008. Altera dispositivos da Lei 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 

para redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação profissional 

técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação 

profissional e tecnológica. 
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Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Dispõe sobre o estágio de 

estudantes; altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – 

CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996; revoga as Leis nº 6.494, de 7 de dezembro 

de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6nº da Medida Provisória nº 2.164-41, 

de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 

Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. 

Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010. Institui o Estatuto da Igualdade Racial; 

altera as Leis nos 7.716, de 5 de janeiro de 1989, 9.029, de 13 de abril de 1995, 

7.347, de 24 de julho de 1985, e 10.778, de 24 de novembro de 2003.  

Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004. Regulamenta o § 2º do art. 36 e os 

Arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e dá outras providências.  

Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis nos 10.048, 

de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que 

especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais 

e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.  

Decretos nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005. Regulamenta o art. 80 da Lei no 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. 

Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei no 10.436, de 

24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o 

art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000.  

Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro de 2007. Institui o Sistema Escola Técnica 

Aberta do Brasil – e.Tec Brasil.  
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Decreto nº 7.589, de 26 de outubro de 2011. Institui a Rede e-Tec Brasil e 

revoga o Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro de 2007. 

Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007. Altera dispositivos dos Decretos 

nos 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, e 5.773, de 9 de maio de 2006, que dispõe sobre o exercício 

das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação 

superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de 

ensino. 

Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008. Dispõe sobre o atendimento 

educacional especializado, regulamenta o parágrafo único do art. 60 da Lei no 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, e acrescenta dispositivo ao Decreto no 6.253, 

de 13 de novembro de 2007. (Revogado pelo Decreto nº 7.611/ 2011, mas citado 

no Parecer CNE/CEB nº 11/2012).  

Decreto nº 6.872, de 4 de junho de 2009. Aprova o Plano Nacional de Promoção 

da Igualdade Racial - PLANAPIR, e institui o seu Comitê de Articulação e 

Monitoramento.  

Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 

Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007.  

Decreto nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009. Institui o Programa Nacional de 

Direitos Humanos.  

Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011. Dispõe sobre a educação 

especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências. 

Parecer CNE/CEB nº 17/97. Estabelece as Diretrizes Operacionais para a 

Educação Profissional em nível nacional. 

Parecer CNE/CEB nº 16/99. Trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Profissional de Nível Técnico. 
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Parecer CNE/ CEB nº 17, de 03 de Julho de 2001. Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica.  

Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 2001. Institui Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. 

Parecer CNE/CEB nº 35 de 05 de novembro de 2003. Normas para a 

organização e realização de estágio de alunos do Ensino Médio e da Educação 

Profissional. 

Resolução CNE/CEB nº 1, de 21 de Janeiro de 2004. Estabelece Diretrizes 

Nacionais para a organização e a realização de Estágio de alunos da Educação 

Profissional e do Ensino Médio, inclusive nas modalidades de Educação Especial 

e de Educação de Jovens e Adultos. 

Parecer CNE/CEB nº 39/2004. Aplicação do Decreto nº 5.154/2004 na Educação 

Profissional Técnica de nível médio e no Ensino Médio. 

Parecer CNE/CEB nº 40/2004. Trata das normas para execução de avaliação,  

reconhecimento e  certificação de estudos previstos no Artigo 41 da Lei nº 

9.394/96 (LDB). 

Parecer CNE/CP nº 03, de 10 de março de 2004. Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.  

Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004. Institui Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

Resolução CNE/CEB nº 1, de 3 de Fevereiro de 2005. Atualiza as Diretrizes 

Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação para o 

Ensino Médio e para a Educação Profissional Técnica de nível médio às 

disposições do Decreto nº 5.154/2004. 
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Resolução nº 2, de 4 de abril de 2005. Modifica a redação do § 3º do artigo 5º 

da Resolução CNE/CEB nº 1/2004, até nova manifestação sobre estágio 

supervisionado pelo Conselho Nacional de Educação. 

Resolução do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso nº 16, de 20 de junho 

de 2008. Dispõe sobre a inserção nos currículos mínimos nos diversos níveis de 

ensino formal, de conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito 

e à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir 

conhecimentos sobre a matéria. 

Parecer CNE/CEB nº 11, de 12 de junho de 2008. Proposta de instituição do 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio. 

Resolução CNE/CEB nº 3, de 9 de julho de 2008. Dispõe sobre a instituição e 

implantação do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio. 

Resolução CNE/CEB nº 3, de 9 de julho de 2008. Dispõe sobre a instituição e 

implantação do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio. 

Parecer CNE/CEB nº 7, de 07 de abril de 2010. Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Básica. 

Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010. Define Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Básica.  

Parecer CNE/CEB nº 5, de 05 de maio de 2011. Institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio.  

Resolução CNE/ CEB nº 2, de 30 de janeiro de 2012. Define Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. 

Parecer CNE/CEB nº 3, de 26 de janeiro de 2012. Trata da atualização do 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio. 

Resolução nº 4, de 6 de junho de 2012. Dispõe sobre a alteração na Resolução 

CNE/CEB nº 3, de 6 de junho de 2008, definindo a nova versão do Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio. 
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Parecer CNE/CEB nº 11, de 9 de maio de 2012. Dispõe sobre as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 

Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de 2012. Define Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 

Parecer CNE/CEB nº 12, de 10 de maio de 2012.  Diretrizes Operacionais para a 

oferta de Educação a Distância (EAD), em regime de colaboração entre os 

sistemas de ensino. 

Parecer CNE/CP nº 14, de 6 de junho de 2012. Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Ambiental. 

Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012. Estabelece as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. 

Parecer CNE/CP nº 8 de 06 de março de 2012. Dispõe sobre as Diretrizes 

Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. 

Resolução nº 01, de 30 de maio de 2012. Estabelece Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos Humanos. 

BRASIL. Ministério da Educação. MEC/SEMTEC. Orientações para a formulação 
e apresentação dos planos de cursos técnicos com base na resolução CNE/CEB 
Nº 04/99. MEC: Brasília – DF, 2001. 
 
 
IFPE.Plano de Desenvolvimento Institucional. Recife, 2009. 
 
IFPE. Projeto Político Pedagógico Institucional. Recife, 2012. 
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